
No. 6/1948
ONDBSWERP:

PLAATS:

DATUM:

S PRBKER :
• ̂ "u<-Weekoverzich

Par„H

Openbare vergadering van hel
comité "Handhaving Rijks-
eenheid", A fd. Alkmaar,*-
De zaal van het "dulden
Vlies" aan de borstraat

alhier-Maandag, 16 Februari 194$,
te 2C uur»-
Ch . J . J .
ter van

Aanwezig ongeveer 350 persenen* Zaal-
capaciteit 450 ei 500 personen. Te omstreeks 20 uur werd de
vergadering door de secretaris van de Af d» Alkmaar van het
comité «Handhaving Rijkseenheid", genaamd HENDSIZ" filH&ERS f

wonende (Jroeneweg Nol 32 te Bergen H»H» met een kort welkomst- !
woord geopend* Hij zeide daarin OêBu: "Het koninkrijk der
Nederlanden staat thans op z'n grondvesten te schudden en dat
is zeer ernstig, maar ernstiger is het feit, dat een groot
gedeelte van ons volk zich niet bewust is van het gevaar, dat
in het huidige Indië-beleid schuilt» zij zijn het slachtoffer
van het illusionisme* Dank zij de voorlichting van "gijks-
eenheid" herzien velen hun houding". Hierna nam ChèJ.J.ffi»
WB1TER het woord. Hij zeide in zijn rede o*m» "Wij horen
tegenwoordig zoveel van staatkundige hervormingen in Indië*
Heeft iemand ü al eens verteld wat deze hervormingen t«ggfc-
volge zullen hebben voor het volk hier en in Indië* Er heerst '
nog zoveel misverstand over Indië en men begrijpt niet waar-
over het gaat» De invloed, die Indië voor de oorlog op ons
bestel ï|ad is geweldig geweest* Ongeveer 20 procent van het
Nederlandse volksvermogen was in Indië belegd* Ongeveer l op
de 5 Nederlanders leefde voor de oorlog van Indië* Wij weten
nu ons levenspeil enigszins te stabiliseren door leningen uit
het buitenland, maar op l April a*s« zijn onze deviezen op
en dan zijn we failliet, tenzij het Marshall-^plan nog tijdig
in werking treedt» Al deze dingen zijn echter tijdelijkjmen
neemt de kwaal niet weg. In Indië hadden we voor de oorlog
een prachtige politieke en economische eenheid opgebouwd en
do NediVlag woei fier boven onze gebiedsdelen* Ir geato&d
daar een fijne uitgebalanceerde economische éénheide De ge-
biedsdelen, zoals Borneo» Celebes en een gedeelte van Java



konden zich self niet geheel bedruipen, maar dat was niet

erg, want Sumatra dat rijk is aan alle grondstoffen compen-

seerde de rest. De schitterende eenheid gaat men nu uit

elkaar halen, Hoe moeten die mensen daar nu leven* Welke

macht zal de onderlinge staten economisch binden. Het is de

revolutionnaire zucht van een gedeelte van het Indische

volk, dat de verbreking wil en het is om de zucht van het

staatsmannetje spelen van de Nederlanders, Men heeft het veel

over vrijheid, over Merdeka. Wij gunnen die vrijheid aan

onszelf en aan het volk daarginds, maar van vrijheid alleen

kan met niet leven* Zonder een bordje rijst is Merdeka een

vloek» Wij zijn begaan met het lot van die mensen daarginds,

mensen zoals U en ik. In Indië nu, daar gooien we de boel

doorelkaar en in Europa richten we een Benelux op. Hoe staat

het met de Indische gulden. Wie vertelt ons dat. $Komt er

één centrale bank of krijgt iedere staat haar eigen geld.

Wij kunnen het die mensen daar niet kwalijk nemen, dat zij

aan deze moeilijkheden geen voldoende aandacht schenken;die

willen Merdeka, maar onze regering moest beter weten, fat

gebeurt er met de 10.000.000 gulden, die we aan Indië

geleend hebben, met Uw en met mijn geld* De regering handelt

er mede of het een stuk speelgoed is. Ook met onze culturele

invloed in Indië zal het in de toekomst uit zijn. Duizenden

Nederlanders, vooral afgestudeerden, vonden destijds in

Indië een passende werkkring. Waar zullen deze mensen in de

toekomst moeten blijven. In Nederland doet thans een fluister

campagne de ronde. Men zegt dat we precies doen wat Amerika

ons over Indië voorschrijft. Het is echter niet waar; het is

een manier om het wanbeleid in Indië te dekken* De Amerikanen

vinden ons thans sufferds, sJLappelingen, dit isfi.n Amerika de

reactie van "de man in de straat", de belastingbetaler* Wat

wij na de oorlog in Indië gedaan hebben is on-Nederlands en

oliedom. Het is een huis bouwen zonder dat er mensen in

kunnen wonen, wij doen alleen aan leuzené Waarom ?, omdat

oaze regering sinda twee jaar uit fantasten bestaat,. De

Partij van de Arbeid is een 'fantastische" partij* De leidera

daarvan zeiden: "Wij zullen eens laten zien hoe men de voor-

malige koloniën moet besturen". Het zijn leuzen gebleken,

zoals eveneens planeconomie en socialisatie leuzen zijn. Ze

worden in de wolken geschreven, zoals voor de oorlog het

woord "Persil" in de wolken geschreven werd» De Partij van

de Arbeid is een doctrinaire partij, Zij isniet nationaal



maar internationaal. In België trekt YORRINK, wanneer hij

spreekt, een ander jasje aan dan in Nederland, Alle parle-

mentaire-democratische instellingen zijn door de regering bij

het Indië-beleid opzij geschoven. De grootste fout van de

KVP is geweest, dat zij een verbond met "rood" heeft aangegaan*i

BEEL doet thans wat hij wil met 61 zetels gezamenlijk in de

kamer. Professor GrEREBTSÖN zei op een vergadering te Utrecht

jl» Zaterdag: "De verbondenheid van de KVP. en de P.v.d.A»

is een wederzijds huwelijksbedrog". De regering heeft ook nooit

het advies van de oppositie gevraagd over het Indië-.;̂ leid.

De door de Koningin jl. gehouden rede voor het buitenland

} heeft tot effect gehad, dat bijv, de "New York Times" een koel

/ artikel schreef, waarin o.m* voorkwam: " Wij hebben meer van

: die geluiden gehoord. Laten de Hollanders eerst maar eens

5 tonen wat ze kunnen in Indië"* Als klap op de vuurpijl kwam

daarna nog de verklaring van de commissie voor goede diensten.

De regering haastte zich te zeggen dat het een misverstand was.

Minister BEEL zegt veel» Hij heeft ook gezegd, dat de opposi-

tie de grenzen van het behoorlijke overschrijdt en dat,wan-

neer zij ermede doorgaat, maatregelen tegen hen genomen zullen

worden. BEEL is boos op ons en we weten wel hoe dat komt* Hij

is boos omdat wij gelijk hebben en dat weet hij ook. Ik heb

BEEL op het congres van de K.V.P. te Utrecht reeds gezegd,dat

de republiek maer schijn is en dat we wel andere vrienden in

Indië hebben. De republiek is onze vijand. Het is geen expres-

sie van Javaanse nationalisten. Ik kan overigens de wijze van

uitdrukken over de oppositie niet appreciëren, wij zijn ge-

bonden aan de wet, maar overigens leven we in een democratische

staat. Wanneer wij binnen de wet blijven heeft BEEL niets met

ons te maken en wanneer wij daar buiten gaan, dan moet hij

ons maar oppakken. Wat wil BEEL eigenlijk, wil hij tegen ons

oprukken inplaats van tegen Djokja. Hij heeft over onze hande-

lingen niet te oordelen, dat moet de rechter maar doen. wij

Nederlanders zijn een groot volk. We hebben altijd goed uit-

gekeken in Indië, daarom is het een schande dat thans 55

vreemde officieren in Indië toezien of wij ons werk wel goed

doen. Dit zijn dingen die ons tot verzet moeten prikkelen.

De jspanjaarden, de Fransen en de Moffen kregen ons er niet

onder, zal BEEL, VORRINK of ROMME er in slagen ? (applaus).

De ministers zijn er om het volk te dienen, het zijn geen

meesters over het volk. Elke dag dat deze regering langer

aanblijft is een stap dichter bij de afgrond, Blijft daarom



actie van Rijkseenheid steunen» Zorgt dat de Nederlandse
vlag in Indië niet onder gaat'1. *» *
Hierna was er pauze en bestond er gelegenheid tot het in-
dienen van vragen* Er werden vele vragen ingediend en daarna
door WELTER beantwoord. Zij hadden o.m. betrekking op het
Indië-beleid ten tijd_e van.__hetJMinist_e£s_chap van WELTER,het
al of niet deelnemen aan de verkiezingen door Rijkseenheid
en de houding van de Katholieke geestelijkheid tegenover
"Rijkseenheid". In zijn antwoord hekelde spreker terloops
de houding van de Nederlandse vertegenwoordiger bij de U.N.O»
ten tijde van het debat over Indië. Een hoofdbestuurslid
van Rijkseenheid maakte daarna nog propaganda voor het blad
"Het laatste nieuws uit Indië". Eerdergenoemde H.RINGERS
SLOOT daarna de vergadering op de gebruikelijke wijze»—
Door de aanwezigen werd staande het Wilhelmus gezongen en
een driewerf hoera op H.M.de Koningin uitgebracht»—
Te 22,40 uur ging de vergadering ordelijk uiteen* In de zaal
werden de aanwezigen voorzien van propagandalectuur van
Rijkseenheid. — •
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onderwerp: Vergader ing "Nationaal Comité Handhaving Bijkseenheid".

HierMJ heb iic de eer uwe Excellentie aan te bieden afschrift
van een op 16 Februari 1948 te Alkmaar gehouden openbare vergadering
van het "Nationaal G aaité Handhaving Rijksoenheid", naar de inhoud
waarvan ik raij veroorloof te verwijzen.
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VERSLAG OPENBARE VERGADERING "NATIONAAL QOIJTE HANDHAVING
RIJKSEBNHEIP" TE A M A A H OP 16

Aanwezig: ongeveer 550 personen»
Zaalcapaciteit: 400 tot 500 personen.
Sprekers: Hendrik Ringer s wonende te Bergen (N.Ht)i

Oh ar les' "Tos e ph Ignace Marie Welter , geb.te fs-Graven-
ïiage, 6-%-I880, won, te 's-Gravenhage , oud -Minister
van Koloniën.

H.Ringers verklaarde' in zijn openingsrede, dat de toestand,
waarin het Koninkrijk der Nederlanden zich thans bevindt, ern-
stiger is dan het grootste deel der bevolking beseft. In de
Indie-politiek der Regering zou een groot gevaar schuilen. Ve-
len zijn het slachtoffer geworden van het illusionisme, doch
dank zij de voorlichting van het "Nationaal Comité Handhaving
Ri jkseenheidw hebben verschillenden hun houding herzien.
Oud-Minister V/elter schetste op uitvoerige wijze de betekenis
op economisch gebied van Indonesië voor Nederland. De Neder-
landse welvaart was voor een groot deel te danken aan de inkom-
sten betrokken uit Indie. Thans nog kon het Nederlandse levens-
peil v/orden gestabiliseerd door leningen van het buitenland;
mocht echter het ïiarshall-plan niet spoedig in werking treden,
dan zou" Nederland voor een staatsbankroet gesteld zijn. Na te
hebben besproken hoe de economische toestand in Indie voor de
oorlog was en deze te hebben vergeleken met de thana.daar heer-
sende toestanden, ontkende spreker dat Nederland, zoals beweerd
wordt, slechts uitvoert wat Amerika voorschrijft. Dit was z.i.
een f luistercampagne, welke ten doel heeft "het wanbeleid in
Indiö" te dekken. Spreker vervolgde: "De Amerikanen vinden ons
thans sufferds, slappelingen. Dit" is in Amerika de reactie van
de man in de straat, de belastingbetaler. Wat wij na de oorlog
in Indie gedaan hebben is on-Nederlands en oliedom. Het is een
huis bouwen zonder dat er- mensen in kunnen wonen. Wij doen al=
leen aan leuzen. Vi/aaróm? Omdat onze Regering sinds twee jaar
uit fantasten bestaat." In̂  dit verband critiseerde hij de «fan-
tastische Partij van de Arbeid». Deze partij zou niet nationaal
doch internationaal zijn. Ook de houding van de K. V. P. betrok
oud-Minister Welter in zijn critiek. De grootste fout van deze
partij is z.i. geweest "het verbond met rood". Sprekende over
de kortelings door H .L .de Koningin gehouden radio-rede zei spre-
ker, dat hiervan het effect is geweest, dat o .m. in "the New-
York Times" een koel artikel voorkomt, waarin te lezen was "Wij
hebben meer van die geluiden gehoord. Laten de Hollanders eerst
maar eens tonen, v/at zij kunnen in Indie!). Vervolgens critiseer-
de de Heer Welter 1,'inis ter -President Dr.Bccl, die gezegd zou
hebben, dat de oppositie de grenzen van hot behoorlijke over-
schrijdt, Indien de oppositie hiermede voort zou gaan, zou de
Minister hiertegen maatregelen moeten doen treffen. De Heer Wel-
ter kon dergelijke zegswijzen niet approciören en verklaarde,
dat indion men zich binnen de wet houdt "Deel niets met ons
heeft te maken". Volgens hem sou Minister .Boel niet over de op-
positie hebben te oordeleh en zou dit op het terrein van do
rechter liggen» Spreker ging voort met to verklaren, dat het
"eon schande" is dat 55 vreemde officieren in Indonesië toezien
of do Nederlanders hun werk wel goed doen. "Dit zijn dingen,
die ons tot verzet moeten prikkelen. Onder het applaus van de
toohoorders riep hij uit: "De Spanjaarden, de Fransen en de Mof-
fe.i kregen ons er "niet onder. Zal Beel,Vorrink of Romme er in
slagen?" Elke dag, dat de tegenwoordige Regering langer aan het
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bewind zal blijven, zou z.i. een stap nader tot de afgrond be-
tekenen. Met de woorden "Zorgt dat de Nederlandse vlag in Indie
niet ten onder gaat", besloot hij zijn toespraak.

Na de pauze werd gelegenheid gegeven de spreker vragen te stel-
len, waarvan velen gebruik maakten. De gestelde vragen hadden
o «m. betrekking op het Indië-beleid ten tijde van Kinister Wei-
ter, het al dan niét deelnemen van het Comité Handhaving Rijks-
eenheid aan de ais, verkiezingen en de houding van de R.K.Gees-
telijkheid t«o,v. het Comité. Bij de beantwoording van deze vra-
gen hekelde de Heer Wëlter terloops de houding van de Nederland-
se vertegenwoordiger bij de U,N.O. ten tijde van het debat over
Indië.
Nadat een der bestuursleden propaganda had gemaakt voor het
blad "Het laatste nieuws uit'lhdie", verklaarde Ringers de bij-
eenkomst voor gesloten.
De aanwezigen zongen daarop staande het "Wilhelmus" en brachten
een driewerf hoera uit op H.Ia.de Koningin.

C.V.D.
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VERSLAG Vp(ïïiUGHTIlïÖSATröKD "MgIQMAAS CQIQT HMIDHAYING RI3IS5-
JENHBXD" ÜE AMERSFOORT OP 13 feBRUARÏ 1048. '

Aanwezig: ongeveer 400 personen*
£aalcapaciteit : 5S5 personen.
Spreker ; Qhagles Joseph ̂Iĝ fl.̂ », Marie Welter i geb. te »s;-Graven-

•nage;,f ê-4-1880, won* ie ŝ-Grav̂ nhage, oud'̂ Miaister
van Koloniën*

: A

Oud-Minister Welter', die werd ingeleid door dé plaatselijke
voorzitter van het oomite, «Tohannesr Gosewinus Bij&endi jk,(geb.
te Rotterdam, 1-8-1882, won» te Amersfoort), ving zî Jn red© aan
met er op te wijzen, dat men bij alle ilanneü .India- betreffende,
niet aan de economische gevolgen had gedacht. Een groot deel
van de Nederlandse werkkracht en van het Nederlandse vermogen
was steeds In Indie belegd, zodat spreker ernstige moeilijkhe-
den"" verwacht te, indien Indië voor Nederland verloren zou gaan.
De bewering, dat men van de. veranderde situatie in rndonesis
hier te lande zo weinig merkt, vond z.i, zijn oorzaak in de ver-
koop van het Nederlandse effectenbezit in Amerika en door de
compensatie en zelfs de pvercompensatie van de Nederlandse te-
korten door de leningen. Oud -Minister Welter "voorzag, dat dit
zeer binnenkort tot een debacle moest leiden. De Minister van
Financien heeft er kortelings nog -op gewezen, dat indien niet
-spoedig, het Marshall «plan in werking zal treden, Nederland voor
een staatsbankroet komt te staan, aldus spreker. De hulp van
het plan Marshall is evenwel van tijdelijke duur. Spreker wees
vervolgens op de thans gevoerde f luis ter campagne, dat Nederland
geheel aan de leiband van de U.S. A. zou lopen. Hij zei verder
uit officiële stukken te weten, dat de Amerikanen zich ergeren
aan de slapheid van dé Nederlanders en staafde deze uitlating
met enige voorbeelden. Sprekende over de "doctrinaire en tota-
litaire Partij van de Arbeid», critiseerde hij de samenwerking
van de K.V.P. met déze partij. De leiders van de'K.V.P, zouden
hun fout wel inzien, doch er niet voor uit komen. De Heer Welter
vond het verkeerd, dat er zo weinig rekening is gehouden mét
het Protestants Christelijke deel van het Nederlandse volk.
Hierna wijdde hij enige woorden aan het rapport van de Commissie
van Drie, waarbij hij opmerkte, dat het hem genoegen had gedaan,
dat Dr .van Mook, op wie hij zoveel oritiek geleverd had, tegen
dit rapport had geprotesteerd. "De Nederlandse Regering zwijgt
echter i« alle talen", riep spreker uit. Voorts laakte hij de
uitspraak van Minister -President Dr.Beel, over de rechtse oppo-
sitie, De Heer Welter zei te protesteren tegen het feit, dat
de leden van de oppositie gelijk worden gesteld met de linkse
extremisten. "Dat is geen taal voor een Minister-President. Wil
Beel somé aafi het hoofd van de politie optrekken naar de huizen
van Prof ,G©r brandy en mi j, in plaats van naar Djooja?"
Volgens spreker zou de K. V. P. "angst" hebben voor de communis-
ten en de P. v .d .A. en" zou daarom trachten door samen te gaan
met de P.v.d.A. de arbeiders achter zich te krijgen. Sprekende
over de radio-rede van H. M. de Koningin, verklaarde spreker, na
enige citaten uit Engelse en Amerikaanse couranten te hebben
voorgelezen, dat deze in het buitenland geen effect heeft gehad.
De rede zou hebben getuigd van gemis aan psychologisch inzicht.
Met klem protesteerde dB Heer~Welter vervolgens tegen de houding
van de Regering. "Wij zijn gebonden aan de wet e.n hebben geen
bedreigingen te accepteren van wie ook. De Regering heeft zelf
toegegeven, dat de republiek een roversnest is, nu pappen wij
aan met onze vijaaSen, Maar" houdt vast, steunt ons, de eenheid
van ons Rijk moot behouden blijven. Ik weiger te geloven, dat
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ons volk zo ten onder gaat; Mochten er onder U hier ia de zaël
agenten van de veiligheidsdienst aanwezig zijn, ik weet dat
zij er zijn, laten ze dan goed luisteren en het goed overbren-
gen. "Ik zeg, blijft altijd binnen de grenzen van wet en orde,
laat deze nooit los, want het hanteren van de revolutie is oen
tweezijdig zwaard. Laat dit nimmer los; toch kunt gij macht
hebben. Bedenfctj dat wij de erfgenamen zijn van een roemrijke
Republiek der Verenigde Nederlanden. Deze Hogering~moet evenwel
door een andere vervangen worden en dit zal ook gebeuren. Weest
er van overtuigd, dat wij zullen winnen! Het recht zegeviert
altijdl»
Tot slot memoreerde sprelcer de Franse maatregelen in Indo-China
en stelde deac ten voorbeeld.
De rede van de Heer "Welter werd met een daverend applaus be-
loond.
Tijdens de pauze word gelegenheid gegeven spreker vragen te *
stellen, waarvan oen druk gebruik werd gemaakt. Na de pauze be-
antwoordde oud-Minister Weltor de gestelde vragen, waarna do
bijeenkomst werd besloten mettde vertoning van enige vooroor-
logse films over Indiö,

C.V.D.
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verkoop van ons effectenbezit in Amerika

ITadat de spreker met een kort woord werd/ ingelVi0!̂ d/oor de
plaatselijke voorzitter de neer Bijdendijk,vestigde Avelter in Pet be-
gin van zijn rede de aandacht van zijn gehoor op het feit,dat men bij
alle plannen ten aanzien van riederlard~Indié's0i0niet aan de economi-
sche gevolgen^ _had gedacht.Z'iet alleen vreesde spreker, dat er moeilijlo
rieden in Indie" zouden ontstaan, omdat de verschillende gebieden daar
elkaar door hun soevereiniteit pr?ctisch niet meer konden aanvallen,
maar ook diende men rekening te nouden .met de omstandigheid,dat es?n
groot deel van het vermogen en de werkkracht van ons volk steeds in
Indie was belegd.,-;:!j gunnen iedereen vrijheid,aldus spreker,maar zen-
der het bordje rijst betekend T.1: c r de ka voor de Indische volkeren een
vloek.Voor de oorlog was er een perfecte economische eenheid.

Vaat de situatie in lederlsrici betref t,merkte spreker op, dat inen wel
eens zegt, da t er eigelijk niets 1Tan te merken is, dat v;i j Indie' niet

kunnen zien,Dat kont in de eerste plcats door de
n door de compensatie en

zslfs overcompensatie van onze tekorten door de leningen«Dit kan zo
niet doorgaan. Spoed: g kont het dem--.-snue.Kog dezer d-;ren zijn er mini
ters geweest,die hierop wezen.'De Kin,van Fin.heeft pas gezegd,dat cp
l April a.s. onze dollars op zijn en air, het Marshallplan er dan noc
niet is,zijn we de sigaar«Vos en ̂ ansholt hebben gezegd,dat we het
failliet tegemoet gaan,indien Piet Marshallplan niet slaajt.--et Mars-
hallplan is goed en gelukkig,maar de hulp ervan is slechts tijdelijk,
£r loopt een fluistercampagne door het land,dat wij precies moeten
doen,wat de Amerikanen willen.haar ik zeg U,aldus rtelter,dat de^Ameri
kanen zich ergeren o T/O r onze sla ph e i d. Ij£__w e et., hejL. iLL,t__ _d e_ _o f,.£.lc A fel- e
s tukken»ne b b e n de Amerikanen medelijden met ons orn onze verwoeste fe-
brieken? t! Is jullie eigen s c huid, zeggen zij.̂ n toen sr niag enige tij
geleden eens snraks v;as van een enorme partij suiker,welke buiten ons
bereik i n Indie Iag,̂ .eid3n dezelfde Amerikanen' "Daarom helen jullie
die suiker niet,ze is toch van jullie?"
Spreker wijdde vooste seer critische woorden aan het adres van de

Partij van de Arbeid,welke partij hij doctrinair en totalitair noem-
de en op de Rooms-Rode samenwerking, v/elke, naar TJr.ITolens indertijd
verklaarde slechts"in de uiterste noodsaak"verantwoord v;as*-L'e leiders
van de hVP\V«zien hun ongelijk zm wel in,doch zij komen er niet voor
uit.j"-et is niet goed,aldus s piek: er, da t ze weinig rekening wordt gehou
den met sis het het 'Prot.C'hrist.deel van onc volk.Dit moet niet te

De klar) op vuurpijl roemd spreker het rapport van de commissie
van drie.^et heeft hem genoegen gedaan, dat de heer Van hook,op wie
hij vaak critiek heeft uitgeoeiend, tegen dit rapport heeft geprote-
steerdYteri'ji jl de l'ederlandse regering in alle talen bleef zwijgen.
Over de opmerking van. kin-Pre siaent Deel t«a.v„ de rechtse/positie

merkte spî :er op: Ik kom daartegen op. Ik protesteer , dat wijden lijn
y/orden gesteld met de linkse extremisten. Dat is geen taal voor een
Min. President. Wil 3eel soms aan het hoofd van de politie optrekken
naar de huizen van prof „Gcrbrandy cf mij in plaats van naai' Djokja?
Piernand kan ons beletten in <$» vrijheid te spreken en te handelen, in-
dien wij binnen de "perken blijven van de weti, v ••- "
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K.V .P.heef t de"angst"voor de communisten en de Partij van de
beid en daarom gaat zij samen met de laatste om de arbeiders achtea

zich te küijgïEHkouden.De leiders hebben niet de grootheid der ziel oij
daaruit de consequenties te trekken,Ook de rede van de Koningin heefl
geen resultaat opgeleverd,(leest hierna enige citaten voor uit een
en Eng.krant) »i>e rede van de Koningin getuigt vai een gemis aan psy~!
chologiech inzicht.Spreker protesteert tegen de gedragingen van de
gering in de Kamer .Wij zijn gebonden aan de Wet en hebben geen bedrê '
gingen te accepteren van wie ook.De regering,aldus spreker,heeft zelj
toegegeven dat de Hepubliek een roversnest enz.is was,nu pappen wiQ
aan met onze vSjanden^aar houdt vast,steunt ons,de eenheid van @3as
Ijk moet behouden blijven*Ik weiger te geloven dat oris volk ze

gaat gMoa h-ban pn.-iaijd&c.JJ_hjŷ ^
ze dan

Bisteren en het g©ed overbrengen: "Ik zeg U,blijf t altijd b innen. 4„.
jrenzen van Wet en Orde',laat deze nooit los,want het hanteren vaatè d6
revolujftie is een tweezijdig zwaard;Laat deze nimmer los,toch
macht hebben.Bedenkt, dat _ wi j de erfgeBaanamen zijn van een roeir „^_
Republiek der Verenigde Nederlanden.Deze regering moet evenwel dé.ïkr
een andere vervangen worden.En dit zal ook gebeuren.Weest ervan ®$rer»
tuigd.dat wij zullen winnen,het recht zegeviert altijd.
S.preker haalde tenslotte de Franse maatregelen in Indo-China(èèn;*ri j
een leger, één diplomatiek aan als voorbeeld,hoe het ook t.a.v» Indifé*
zou kunnen zijn. -*""* '?•
Spreker besloot zijn rede met een woord van dank aan de aanwezî n
welke met een daverend applaus werd beklonken.

opmerkingen:Aanwezig ongeveer AiJUBgrsonen.Zaalcapaciteit 525 p®
In de pauze werd gelegenhèl^Rleveh om schriftelijk vragen in

dienen,waarvan nogal gebruik w©rd gemaaït.De vragen werden na de
e door de Heer Welter beantwoord»
Hierna volgden enige films betreffende Indie van voor de oorlo

l Personalia: BIJDETTOIJK, Johannes Gosewinus,geb.te Rotterdam l«*8̂ i
f mijningenieur,wonende te Amersfoort,Pra "

Marielaan 2,voorzitter Rijkseenheid afd-i
foort. i j»*

^ . l*̂ '

t'f
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Weeko v -i- 2 7 FE* tt*
Vergadering Comité Handhaving Rijkseenheid in de

Sprekers:

te Kampen op 16 Februari 1948.

Winter
De Vree Nijmegen
Van der &ouwe Kampen.

Zaalcapaciteit i ötfb personen
Aanwezig: 360 , ,
Aanwezig was voor het merendeel gegoed en intellectueel publiek.
In de zaal waren affiche's met de doelstellingen van het Comité
Handhaving Rijkseenheid opgehangen, terwijl gratis lectuur werd
verspreid.
De Heer Van der Kouwe, Hoofd ener Geref. School alhier, opende de
vergadering met een kort woord.
De Vree uit ftijmegen deelde mede, dat hij 12 jaar als planter in
Indie was geweest. De samenv.;erking voor 1940 tussen Hollanders en
inlanders was steeds goed. Toen Soekarno aan de macht kwam was het
echter een chaos-, moord, roof, vernielingen en plunderingen waren aan
de orde van de dag.
Kolonel De Winter vertelde, dat hij. op een 50 jarige militaire
ervaring kon bogen, waarvan 34 jaar in Indie. De verdragen met de
Republiek waren volgens hem afgesloten door terzake volkomen onbekvame
en ondeskundige mensen. Overzeese Gebiedsdelen betitelde hij als:
Overgeleverde Gebiedsdelen." Hij waarschuwde voor de steeds groter
'wordende communistische penetratie in Indie.
Soekarno zou steeds met de Jappen hebben samengewerkt en hun orders
hebben opgevolgd. Hij zou de dood van 90.000 inlanders op zijn geweten
hebben. De Partij van de Arbeid noemde hij MDe Partij van de Afbraak"
Het was voor hem onbegrijpelijk dat de K.V.P. hiermede samenwerkte.
Volgens spreker maakten deze partijen misbruik ven hun huidige
machtspositie, door alleen ambtenaren uit te zenden, die accoord
gaan met de refejeringspolitiek.
De Commissie van Goede Diensten noemde hij "De Commissie van Kwade
Diensten". Kaar spreker meende, hadden twee van de leden dezer
Commissie, die overigens onbekwaam waren voor hum taak, kapitaal
in Indie gestoken. Op kosten van de Staat werden deze leden der
Commissie "gevoederd en gedrenkt".
Het JMederlanSse' volk werd opzettelijk onjuist voorgelicht.
Minister President Be el zou in een o p vl i e ging van heldhaftigheid
de politionele actie hebben ingezet, doch hiervan spoedig berouw te
hebben gekregen- Er had doorgezet moeten worden. Djokja had uitgeroeic
moeten worden. De Regering verkracht thans de Grondwet.
Met betrekking tot de onlangs door Hare Majesteit de Koningin uitge-
^sproken rede in het Engels, merkte spreker op, dat hierin leugens
stonden. Hij had ondanks het trieste van deze rede, hartelijk moeten
lachen, toen hij gehoord had, dat de Koningin zeide, dat al die
dingen door bekwame mensen waren tot stand gebracht. Hare Majesteit
wilde hij niet in discrediet brengen; zij was de spreektrompet van de
regeringspartijen, die Haar onjuist voorlichten en Haar zoveel moge-
lijk onkundig houden. Vandaar dat diverse aangevraagde audiënties
van de hand worden gewezen.
Ka deze rede werden lichtbeelden vertoond, waarop men Soekarno en
andere republiekeinse grootheden in Japans uniform zag.
Eaige schriftelijke gestelde vragen werden door Kolonel De Winter
!beantwoord, waarbij hij o.m. mededeelde, dat deze regering, al
jjhandelde zij onwettig, op wettige wijze diende te worden verwijderd.
iDe rede werd meermalen door luid applaus onderbroken en sloeg in.
'J-n de pauze gaven verschillende aanwezigen zich op voor een abonsemen
iop de krant, uitgegeven vanv;ege het Comité.
Een exemplaar van de courant Strijdend Nederland, waarin een verslag
van deze vergadering is opgenomen, gaat hierbij.

K.
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ke"b Üc de e»r Uwe-lxoelleati© aan te "bieden afschrift
ran eea -rerslag van een op 16 itetapuari 1948 te Kampen gehouden verga-
dering van het "Nationaal Comité HandheYine Rijfcseenheid*, naar de in-
houd waarvan ik mi3 veroorloof te verwijzen.

HET HOOÏD YM Dl G1NTRAIE
WILIGÏÏEUBDH^BT
Namens deze;

Aan Z.£. de Minister van
Overzeese Gebiedsdelen,

E A V E H H A G l .

" .G . Gr ab>)endam,

43228 - '46



VERSLAG VERGADERIKC- "NATIONAAL COMITÉ HANDHAVING RIJJCSEENHEID"
TE KAMPER OP 16 FEBRUARI 1948,

Aanwezig: ?5Ö personen.
Zaalcapaciteit: 550 personen.
Sprekers: Kolonel/de Winter;

de Vree;, won, te Nijmegen;
van der' Kquwe, won, te Kampen.

Nadat v.d.Kouwe de vergadering had geopend, verhaalde de Vree,
die naar hij zei 12 jaren als planter in Indie was geweest, van
de goede verhouding tussen de inlandse bevolking en de Nederlan-
ders. Toen echter Soekarno aan de macht kwam in Indonesië"ont-
stond er een chaos( t/aarbij moord, roof, vernielingen en. brand-
stichtingen aan de„orde van de dag waren*
Kolonel de Winter begon zijn rede met te zeggen, dat hij een
50-jarige militaire ervaring heeft, van welke 50 jaren hij er
34 in Indie diende. In zijn loopbaan als militair had hij de
mentaliteit van de inheemse bevolking niet leren kennen en hij
vond het dan ook verv/onderli jk, dat Minister Beel, die slechts
eenmaal naar Indie was gevlogen tlhaar meteen kent". Sprekende
over de met de republiek door Nederland afgesloten" verdragen,
betoogde hij, dat fi.it het werk v/as van volkomen onbekwame en
ondeskundige" personen, hierbij sarcastisch sprekend"van "over-
geleverde gebiedsdelen", inplaats van "Overzeese Gebiedsdelen".
Na gewaarschuwd te hebben voor de steeds groter wordende commu-
nistische penetratie in Indonesië, leverde hij scherpe critiek
op Soekarno, die mét de Japanners gecollaboreerd zou hebben en
die de dood van 90.000 inlanders op zijn geweten zou hebben.
Spreker vond het onbegrijpelijk, dat de K.V.?, samen kon werken
met de P.v.d.A. (door spreker "Partij van de Afbraak" genoemd).
Ook critiseerde hij de werkzaamheden van de Commissie van Goede
Diensten. Naar hij meende, hadden twee leden van deze commissie,
die overigens onbekwaam zouclen zijn voor hun taak, kapitaal in
Indie gestoken. "Op kosten van de Staat worden deze lieden ge-N
voerd en gedrenkt". Het Nederlandse volk zou opzettelijk on-
juist worden voorgelicht. De~politie-actie in Indonesië betitel-
de hij als een "heldhaftige bevlieging van Minister-President
Beel", die hiervan echter spoedig berouw zou hebben gekregen.
Volgens de mening van spreker had men de actie moeten doorzetten
en Djocja moeten uitroeien. Na te hebben betoogd, dat de Rege-
ring de Grondwet "verkracht", wijdde Kolonel de v/inter enige
woorden aan de kortelings door H,M.de Koningin in hot Engels
uitgesproken radio-rede, welke rede volgens heia leugens bevatte.
Ondanks het trieste van deze rede, had spreker naar hij zei,
hartelijk'moeten lachen toen H.M. zei, dat de Indonesische kwes-
tie door bekwame mensen"werd "behandeld. Hij wilde H.M»de Konin-
gin niet in discrediet brengen, "zij is immers do spreektrompet
van de Regeringspartijen, die Haar onjuist voorlichten en Haar
zoveel mogelijk onkundig houden".
Hiermede beëindigde spreker zijn meer malen door luid applaus
onderbroken rede, v/aarin hij o.m. nog vrees op verlieslijsten van
de Nederlandse strijdkrachten, die ondanks het feit, date'er van
weerszijden niet meer gesehoton wordt, nog steeds groeit.
Hierop werden enigo lichtbeelden vertoond, waarop men o.m. Soe- ;
karno en anèere republikeinse autoriteiten in Japanse uniform zag,
Vervolgens beantwoordde Kolonel de Winter nog enige schriftelij-
ke vragen, bij de beantwoording waarvan hij opmerkte, dat de Re-
gering "al handelt zij onwettig", op wettige wijze dient te_ver-
dwijnen, "
Tijdens de pauze gaven verschillende.personen zich op als abon-
né op het orgaan van het "Nationaal Comitó Handhaving Rijkseen-
heid". (Dit is; Het Laatste Nieuws uit Indiö).

C.V.D.



COMMISSARIAAT VAN POLITIE TE HEERLEN
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BETR.,- Openbare bijeenkomst Afd.
Heerlen Nationaal Coiaite Handha-
ving Rijkseenheid.
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N Op 10 Februari j. l» hield de Afdeling Heerlen van hat Nationaal, Qo»nite Handhaving
Rijks eenheid in de bovenzaal van het oaf énrestaurant *Ruto* een bijeenkoinst-,welke -
bezocht door een 12Q persoae'a,waar.onder 35^,vrouwen.De zaalcapaciteit bedroeg 120 perso-
aenf^odat de zaal geheel bezet was. De entreeprijs „was gesteld op f. CuJÖ.- >

Te 20.10 uw. opende de Afdelingsvoorzitter, Thiadena de bije^nkomst.Hij .vorid het te-
,eurstellend,dat er.geefl grotere zaal beschikbaar was.^ij heette vooral de spreker t Pro-

fessor Ger brandy, welkom en wees er op, dat het niet voor het eerst Das, dat deze in het gui
den van- ons laftd sprak, daar M j reeds in het najaar van l9ljU bij de bevrijding hiee Ket

„woord voerde,t9en als Mini^ter-fo^esident, thans als voorzitter yan het Hationaa-1 *
( Handhaving Kijkseenlieid.Trsrde.r deelde de afdelingsvoorzitter nog- mede,dat na de
'heer- Verhoef -,wit, * s -Sravenhage het woord tent de vergadering zou riohÈen*Hij ver
aajwezigen het ülhelraua te zingen ter1 ere van d<s verjaardag van Prinses Har ï j fcss?

. Te 20. 00. -uur naam Prof „Ger brandy het woerd»Hij noemde het een bijz-onder V'
te Heerlen het woord te mogen •v«eren,daar dit hem do bevrijding van ©na land ïn'
riag bracht en tevens de meest hartelijke ontvangst, die 'M>j ooit ontving,Hij had
na zijn aftreden als Minister -President de verdere ontwikkeling rustig te -kunaSïi
slaan en niet .door het land te oosten reiaëti :voor het houden van spreekbeurten*!)»
stand is echter , op het ogenblik veel critieker als de situatie in 1 9 /̂1 9i(.1, toen
op vertrouwden als overwinnaars uit de strijd te komen.Tl^^H staan we op het pun
zich een isamp gaat voltreifcen over 80 oillioen aensen, omdat het afgelopen is met
staatsgezag, Is dit gezag Met in orde,dan gaat het verkeerd.ïïet staatsgezag dient
schild te zijp. voor het leven van de onderdanan.Het staatsgezag i's bezig té'
Vervolgens gaf hij eeQ uiteenzetting ow|r de verhouding van: Indie tot Heterland»aij>-
telde hoe wij aan Indie gekojnen waren eli hoe met veel toewijding IndlS ia1 cultuur w
gebracht .Zulks geschiedde echter niet zonder vlek of rimpel, Neder la nd.g'af- aan de Indiërs
de vrJL jheden,die ^oosevelt -io het Atlantic Gharter heeft neergelegd n.l. vrijhei^ va».
meningsui;ting,STijheid van godsdiejistivrijwaring van vrees en nood.In
2!»efc fl8^* M»** ïadié' ^ebeur.t niets,*aat het is het» land van de kapitalisten «Dit &s
zo.Indie is vlees van ons vlees en been van ons been.Het exploiterefc van' de
eppra,kim,,olie is het werk van he,t Nederlandse volfc en, niet van de
aanae» hebben ,er de ondernemingen gévestigd»Het land werd er dóór onze
ontgoiiuen.Itoor onze gezondheidszorg' teit -Java, na' in het bag&r van 'de 19e eeuw
door IvgMi&biÜ&on.miDBtn bewö'ond te, zijn geweost^thans 50 'jaiilioen -zielen^Be WtiSautó,
sfceenkooi*o34e,tin^erdjen door oas.in ««gaoitatie gebracht JJiederland-zorgde goed iroer-'
TOlvjaart en eveneens, vjsor de Jro'fcgeviaigiïfear-lcan wea s-ie'chtfi. land huren',niet
was het enige land waar boa renland?,iriiboereahand. 'bleef iïïet verke&rswezeii::-dei'"sp
en het wegenstelsel waren goed.Be steenkolenmijnen en de kinfecultuur waren" voor t
handen der, .geaöeascliap.Deor ons werd %&• Ijadie gestreefd aaar -een' georaead.-en reeh;byaaif |̂g
bestuur. Er werd een einde genaakt aan het koppen3ael1:en,aan kHeve'larij,weaüwenverbfandi^ig
«n de oor legen van de ene volksstamit.egeïi de anderavla' eön door ;'eea; (Japans- generaal aa'n
zijn overheden uitgebracht rapport stond o.a. vermeld, dat de Nederlanders zeer goed Xoo
de Indonesiërs zorgdenjóO nillioen inlaöders werde'ns door • <£>©.0©0 Hedèr'la'nders" beatuÉNli
Door wet ene ohapp olijke jaathoden hebben zij Indie ontwikkeld, hebben de Indiërs oade
gekregen ̂ i» heersfr e* welvaart «Dit laad werd door de Nederlanders een paradijs. *" ''

De tijd»dat de begrotingstekorten trerden aangevuld met de everschotten van
"reeds *



lang voorbij.Bij aivfcikel Ii5 van het Indisch staatsrecht is bepaald,dat de bevolking be-
schermd zal worden tegen elke willekeurige overval van welke kant dan ook.Toen ik hierop
voor de radio wees met het oogmerk aan te tonen,dat het Indische volk dus op grond hiervan
door ons in bescherming diende genomen te worden,snoerde men mij voor twee maanden de nond*

De gezondheidszorg,de bevoltangtoename,de verhoogde productie,de agrarische wetgeving,
het belastingstelsel kwamen allemaal tot stand in samenwerking met de inlanders .Wij zijn
met het Indonesische volk ineengestrengeld.Een parlement was er nog wel niet,doch wel een
Volksraad.In een staat moet er steeds hervormd worden.Br is geen staat waar alles steeds ge-
regeld is.Men zal hieraan steeds moeten blijven werken.Bbt Indische volk wil voor 95/̂  onder
Nederlands bewind blijven.Zij durven dit echter niet bekennen,zolang zij er niet zeker van
zijn dat wij blijveaJils Indié* van leder land afvalt,is dit alsof er een arm of een been van
ons geamputeerd wordt.Op 3 December I9i|6 heb ik voor de microfoon reeds verklaard,dat de
rechtstaat op het spel staat.Het Nederlandse volk is voor God en de geschiedenis verantwoor-
delijk voor het volk in Indiè'.Onder Schermerhorn en Beel kwam het naakte ünggadjati tot
stand.\Tij zullen echter verantwoordelijk blijven voor Indié*,ook al wordt de datum 1 Januari
19i(9 genoemd.Bij de stopzetting der politionele actie werd aan onze soldaten hun ideaal ont-
nomen en werden zij gedemoraliseerd.Dit is het werk van het ellendige kabinet Beel,dat 20
spoedig mogelijk van de aardbodem moet verdwijnen.Ben goed Indië-kenner verklaarde mij:('2e
maken van Indié' een tweede Chinajdaar blijft niets van over,omdat het opgebouwd wordt op
rassenhaat ''.Hoe komen wij hieruit? Door te,breken met de valse beginselen.Het beginsel,dat
de regering voor staat :vlOnz e wil hier respecteren en in Indié' die der Indiërs*1 is vals.Het
moet zijn:%ij zijn in Indié" en daardoor,kunnen de Indié'rs zijn,wat zij zijn.Hèt is nAr"
Indones ie',docü H«derlands-Indié'.ll.De samenleving-van Indié'rs, Arabieren,Chinezen>lakasse >ti,
Balié'rs,Boeginezen,Ambonnezen en andere groepen is door Nederland samengesmeed,door ej^' n
ons afhankelijk.Het beginsel,steunende op nationaliteit is vals.Het is>een heidense opvat-
ting,dat iedere, stam zijn leidsman moet hebben ̂ tegenover de andere4De R.K. en Christelijke
Kerk zeggen:"Allen hebt gij één Heer,die voor U stierf op Golgotha'*.Alle rassen kunnen on-
der één bewind staan,aoals in Nederland de -Friezen/Franken en Saksen.Het is de R.K.-fractie
die de weg opgaat van het valse nationaliteitsbeginsel.In Ajnarika staat blank,zwart,rood
en geel onder één bewind.Dit hadden wij volbracht in het Koninkrijk der Hederlanden.Het be-
ginsel: zij daar,wij hier, is vaIs.Dit deed Hitler: Sudeten-Duitsers bij Duitsers en later
zouden wij ook in die banen door Hitler geleid zijn.Dit.beginsel zegt:wlk zal wel voor U
spreken1*.Hij kan dan met de millioenen doen,wat hij wil.

In Indié' zal een interim-regering gevormd worden.Van Mook zal de leden daarvan dan wel
uitzoeken. -

,Wat in Nederland gebeuren moet is: 1. reet deze beginselen breken; 2.dat roofnest in
Indié',de, "Republiek,üitroeienj 3» TOÏI Mook wegsturen} Ij.* niet dulden,dat wij onder internati-
onale controle komen. Moe-tenvwij dan niet bevreesd zijn voor sancties? Heen,tegen een krachr
tig bestuur gaat men niet in.Toen men in de Veiligheidsraad zei,dat wij krachtens eigen cor>>
stitutie van het Koninkeijk geen recht hadden tom in Indié" in te grijpen^had men moeten ze^,-
gen: Geef ons 9 a 10 dagen bedenktijd,en dan hadden wï. j moeten doorstoten naar Djokja,( a
waren wij eraf geweest.Thans gaat onze vlag,symbool van macht,neer.

Vfat moet er in Indié' gebeuren als Nederland weggaat en millioenen levens badreigdf ' jp-
den? Indonesië' ligt strategisch gevaarlijk tussen communisme en de Verenigde Staten van
Amerika.Het .Nederlandse volk moet zich,om Gods wil en ons geweten,weer«doen gelden in Indië,
om h&t welzijn va» de verenigde staten der wer-eld.Hij doet dan ook een beroep op eenieder
om zich a,chter het ïïationaal Comité Handhaving Rij1kseenheid te scharen.Hiertnede eindigde hij
ije 21.30 uur zijn redevoering. ,

Ma de pauze nam te 21 .1|5 uur de heer Verhoef,officieel propagandist .van het Nationaal
Comité Handhaving Rijkseenheid het woord.Hij gaf een beeld van de rol,die het communisme
speelde na de .vorige wereldoorlog en hoe de révolutionnaire geest in Indie* werd aangewakkerd
en thans nog rijpt .Hierdoor werden d,e banden tussen Indié' en het Sijk losser .Wij hebben ver-
antwoording voor de Indonesié'rs op ons te uemen.Heden'wordt een lief ,volk «aan het communis-
me, overgeleverd.De K.V.P.-ers worden voor het communistische karretje gespannen.Hij vraagt
danook Indié' te redden en de „volkeren van IndiS te helpen door het liationaal Comité Handha-
ving Hijkseenheid te steunen. > .

Vervolgens beantwoordde Prof.Gerbrandy; een zestal vragen van de toehoorders,waarna een
langdurig app^us voor deze tspreker volgde.

De Afdelingsvoorzitter dankte de sprekers,waarna het zesde complet van het Wilhelmus
gezongen :werd. , , . .

Te 23 uur werd de bijeenkomst gesloten'» .
0/0. < De Cominissari



CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST

Bijlagen:

Dirt.: Typ.:

Uw schrijven No.

dd.

onderwerp: Vergadering Gcmité

's-GRAVENHAGE. 3 Maart
Javastraat 68

& 1 94

van een
derlng
honö.

ik de eer iJwe.-lxeellentle te M.e&&n afschrift
van €*®n op 18 ïfe'hreari 1948 te H&erlen gelicmden •rerga'

het "latlocaal Ccssité Höcöfearing Ri^£»e©nïieidwf aaar dfe in
ik mij ir^ï-oorloöf te verwijzen.

ÏEÏ VAN Cl
¥EIUSBÏÏKÏÏ)
Hamena deze:--

S*S»de Minister v&n

«a " 9 A 7 S H H A G B*

4322B - '46



VERSLAG VERGADERING "NATIONAAL COMITÉ HAj-IDH^IHG RIJKSEENHEID"
OE HEERLEN OP 18 ïEBRUART 1948. '

Aanwezig: 120 personen, o»w. 35 vrouwen.
Zaalcapaeiteit : 120 personen.
Voorzitter: Dr.Alt>ert Thiadens, geb. te Utrecht, 15-10-1910,

won. tVÏÏeerTelu
Sprekers : Verhoef, v/on. te 's-Gravenhage', en

Fr of ,ï Ir". Piet er S .Ge r brandy , ge"h. te ïïymbritseradeel,
wöhT te' Ys-Gravenhage .

Dr.A.ïhiadens opende met een korte welkomstrede de bijeenkomst,
waarna hij de aanwezigen verzocht ter ere van Prinses Marijke
het Wilhelmus" te willen zingen.
Prof. Gerbrandy vervolgens het v/oord nemend, v/ees op de z.i.
critieke toestand, waarin het Koninkrijk der Nederlanden zich
thans bevindt. Hij was van mening, dat zich een ramp zal vol-
trekken over 80.000.000 Rijksgenoten, hetgeen zijn oorzaak zou
hebben in het Staatsgezag, "dat bezig is te vermolmen'1. Op uit-
voerige wijze schetste spreker het beleid, der Nederlanders in
Indië, waarbij hij de nadruk legde op de vele verbeteringen al-
daar, aangebracht . Hierbij memoreerde hij het rapport van een Ja-
panse generaal, die Biet" lof over het beleid van de Nederlanders
had gesproken. Prof .Gerbrandy wees er vervolgens op, dat hij,
toen hij voor de radio er de nadruk op had gelegd, dat het In-
dische volk tegen elke willekeurige aanval van welke kant dan
ook, door Nederland in bescherming moest worden genomen, hem de
mond was gesnoerd. Op felle wijze critiseerde hij vervolgens de
houding van de Regering t.o.vé het Indische probleem^ waarbij
hij naast de stopzetting van de politie-actie de tot standkoming
van het accoord van Linggadjati hekelde. "Dit is het werk van
het ellendige Kabinet Beel, dat zo spoedig mogelijk van de aard-
bodem moet verdwijnen'-'. Spreker wees er op, dat c. e verschillende
bevolkingsgroepen In Indonesië door Nederland zijn samengesmeed
en achtte hij een beginsel, steunende op nationaliteit, vals.
Prof .Gerbrandy vervolgde; "In Indie zal een interim-regering ge-
vormd worden. Van Möok zal de leden daarvan dan'wel uitzoeken.
V/at in Nederland gebeuren moet isl 1. met deze beginselen breken;
2. dat roofnest in ïndiö, de republiek uitroeien; 3. van Mook
wegsturen; 4, niet dulden, flat v/ij onder internationale controle
komen. Moeten wij "dan niet bevreesd zijn voor sancties? Neen, te-
gen een krachtig bestuur gaat men niet in. Toen men in de Veilig-
heidsraad zei, dat wij krachtens onze eigen constitutie geen
recht hadden om in Indië~~in te grijpen, had men moeten, zeggen:
'Geef ons 9 tot 10 dagen. bedenktijd, en dan hadden wij opeten door-
stoten naar Djocja. Dan waren wij er af geweest. Thans gaat onze
vlag, symbool van macht, neer i"
Prof .Gerbrandy betoogde verder, dat Indie gevaarlijk ligt pussen
het communisme en de U. S. A. "Het Nederlandse volk moet zich om^
Gods wil en ons gevreten weer doen gelden in IndiO, om het welzijn
van de verenigde staten der wereld". Mot do opwekking tot de toe-
hoorders zich acuter het "Nationaal Comité Handhaving Rijkseen-
heid"te scharen beëindigde hij zijn rede.
Na de pauze gaf Verhoef een uiteenzetting van de rol, welke het
communisme na de vorige wereldoorlog speelde én hoe de revolution-
iiaire geest in Indie werd aangewakkerd en z.i. thans nog rijpt «De
banden tussen Nederland en IndiS werden daardoor losser. Na- te
hebben gezegd, dat 'Ge K.V.P.-ers voor het communistische karretje
worden gespannen", wekte ook hij de aanwezigen op het comité te
stounen.-
Prof .Gerbrandy beantwoordde hierop een zestal ingekomen vragen,
waarna de vergadering hem met een langdurig applaus dankte.
De bijeenkomst werd riet het zingen van het zesde couplet van het
"Wilhelmus" gesloten. „ ,, -.

Lr » V tU .
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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

Schijnwerpers
TEBESTELLEN

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 ƒ0,50,.

NAAR DE SOVJET-REPÜBLIEK 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 INDIË-BELEID door N. W. van Hartingsveldt, met
een voorwoord van Prof. Mr. P. S. Gerbrandy ƒ0.75

SLAVERNIJ, door Ir. J. Frijling ƒ 0.50

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 5i—

„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 ƒ0.25

„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. Eoberti, gedrukt op
zwaar oud-Hollands ƒ 12.50

VOOR VOORLICHTING IN HET BUITENLAND
REPORT OF THE PARLIAMENTARY COMMISSION
DUTCH EAST-INDIES (rapport van Poll) ƒ0.75

THE RISÏNG 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 Beel,
Wat WIJ willen) 10 stuks ƒ 0.25

VREES IS EEN SLECHTE RAADGEEFSTER (analyse van
het funeste Indië-Beleid) Radiorede van oud-minister
Ch. J. I. M. Welter 10 stuks ƒ0.25

RAAMBILJETTEN „HET ROER MOET OM!" gratis

„EN WAT IS UW HOUDING?", ioto-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,

D



Dfotionaal Comité

Handhaving

Rijkseenhefd

LANDGENOTEN l
ST 'ROPAGANDA-ACTIE

RIJKSEENHEir

w&id wwt q/wotö u^eMicM!
Doch wat is er van overgebleven ? Als we niet alles in het werk
stellen om aan de chaos die in Indië heerst paal en perk te stellen,
staan we straks in plaats van voor één Rijk voor twee ruïnes l
Daarom, mannen en vrouwen van Nederland, slaat de handen ia-
een en helpt ons uit de nood waarin we verkeren. JIET ROER
MOET OM! Opdat ons Rijk in de wereld wedei een plaats en
naam krijgt waarop het recht heeft krachtens zijn bestaan en
traditie !
„Wat gij niet blijkt te hebben begrepen is, dat, hoe paradoxaal
het ook moge schijnen, uw eis tot staking van het vuren de moord
op honderden onschuldigen tot levolg heeft gehad !" Aldus on^e

"Ambassadeur Van Kleffens te Lake Succes ! Wat .s ei de oor?aaK.
van dat de Veiligheidsraad dit gevolg van zijh inmenging Met heen



oegrepe»? Dat Is de slechte voorlichting naar het buitenland. Maak
die voorlichting goed en Nederland en Indië zal ook internationaal
w/eei gerespecteerd ivorden.
Daarvoor is ontzettend veel geld nodig en dat geld moet et
komen en moet gij' ons geven, opdat een grootscheepse actie op
tou-w gezet kan worden.
Volk , van Nederland: de daad is nu aaa U l Toont door een royale
gift. dat net U ernst is met ons te strifden onder de leus:

Ylauw-
gronden!

Namens het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid,

Dé Voorzitter,

Prof. Mr. P. S. GERBRANDY.

Het streven Van het Comité Handhaving Rifkseenheid heeft de

vofledige instemming van fle heren:

1. J. Schouten {A.R. Partij) te Rotterdam
2. H. W. füanus (C.HU.) te VGravenhage
3. Mr. f. Vonk f Partij v. d. Vrijheid) te Haarfem
4. D». P. Zandt (Stk. Geref. Partij) te Delft
5. C T. I. M Weker (Oud-Minister en Voorzitter Voort.

Kath. Comité' van Actie j te 's-Gravenhage,



GEMEENTEPOLITIE
MAASTRICHT

Mlk3e80he"l3UREAU B
I f - l - r f

Hierbij heb ik de eer U te doen
toekomen een afschrift van het rapport
aijnar administratie, Ho* 106, betreffen
de eea op 17 Februari j.l. in de Stads-
schouwburg alhier gehouden vergadering
van het "Nationaal Goalté Handhaving
Hijkseenheid", naar de inhoud waarvan ik
U aoge verwijzen.

Coll. De GoaaLlssal^-'vjfm Politie

.an het Hoofd • • e Centrale Veiligheidsdienst
L -• AG.



Afschrift .

P U I l ï l i S - M A A S ï E I G S f .

A P D - isLicHïiïGJÊBDiisiisï. 'W'eekoverzicht'»«*»*»«****«»«» ^ ̂  ̂

Vergadering van het
«ationaal Comité handhaving Bi jkseenheid.»

A P P ü H

Ondergetekende Wilhelmus üüDüi&J, agent rechercheur van Polit
te Maastricht, tevena"5noêJêoïdïg2rii l jks veldwachter, heeft da eer
Uedelgestrenge bat navolgende te rapport er en j— —————.•.

'Op Dinsdagavond, 1? Februari 1946, omstreeks 20^00 uur,
heeft de afdeling Maastricht, van hetjlat ionaal Cooaite üandnaving

e«n openbare ver gad er 1 1̂  g* nöü2TeT5" " " '
burg te Maastricht. Be vergadering, welke bedoeld «a a als propa-
ganda avond was aangekondigd door middel van het verspreiden van
pamfletten en oekendmak ngen in het plaatselijk dagblad, de "Gaze
van Limburg* en was er gelegenheid tot vrij debat. Aanwexig waren
ongeveer 3öG_jperaonen, bij een Baalcagi^J^fit van^LSÊLjyörsonea.

'Onder de aanwezigen oevonoUn eich neer vele personen uit de ge-
^oede «tand aj__yejLe JLfden der Kat holle >p Tol j» Birti j. Aan de in-
gang der atadss^ölïwbiw^weraen^opaganda-WéicJaa ^n pamfletten
uitgereiict, terwijl in de foyer nog diverse brochures varkri & baa:

warden gesteld»— ————— ——— *————— ..——-.—.—De vergadering werd, oma tree les 2Q.10 uur geopend door de
plaatselijke vooreittar van het Comité Handhaving Bijkseenheld, d
heer QQ. van orPfg» advocaat en wonsode te Maastricht, Henri van
Velde Jcepla in Jfo.2§'. Het inleidende betoog van dase persoon was
aeer kort. Hij heette al d« aanwezigen op de eerste plaats harte-
lijk welkom en verzocht hen aandachtig te willen luisteren naar d
uiteenzetting van het India- vraagstuk door de volgende spreker.
3es* spreker naa de heer g,S,a&feiüAlEDY. oud-minister- president
der Nederlandse Eagering in ae oazettingöti jcl in Inge land • Eijn
toespraak kont In het kort op het navolgende neer j— --—--—-•

*£an*a en Heren. Het is si j hedenavond een voorrecht tot de
Maastrichtse bevolking te mogen spreken en wel over het grootst*
y «klemmende vraagstuk aller tijdan, ons Heaerlands- India. Dit 5e-
derlands indië verkeert in de grootste nood en het is daarom dat
ik het land doortrek en voor da radio spreek, os de grote masaa
ïen~BeturBlpftf-foor dïT~9TmassfH MJ t* "brengen. Ik wil eva»
terug blikken naar de tijd, toen ik in Ingeland Min ia t er Ereaidetr
was «n net mannen als Chur chili, Sikorski en de Oaulle heb gestre-
den en gewerkt voor da vrijheid en onafhankeli jkheid van ons Konii
rijk. Aldaar was ik ook verwijderd van al wat «l J dierbaar «as en
het was het mooiste ogenblik in mijn leven, toen ik het Ie&«rlaadi
Tolk kon nededelen, dat oase taak volbracht was en si j weer in vo]
Ie vrijheid konden laven. Mij werd toen hier in Ieder land medege-



deeld, dat er een nieuwe Regering moest komen, alwaar mannen in
Kitting moesten hebben die de Duitse bezetting aan den lijve haddl
meegemaakt en ondervonden. Deze mensen konden de toen heersende
toestand beter aanvoelen en aldaar naar handelen, -kit heb ik inga
zien en er is een nieuwe Hegering gevormd en wel de Regering Sana
aaerhorn* Dit kabinet is opgevolgd geworden door het tegenwoordige
kabinet BEEL en ik «raag U geachte daaes en heren, wat is er van
ons aooie Koninkrijk terecht ge tonen ï —-——,—..„—..-.„**..*.

Men had rol j na mijn Londense periode hier in »e derland ge-
zegd, treedt af, geef de üegering over aan nannen die de Duitse
bezetting meegemaakt hebben en ziet toe. spreker vervolgde toen
atemverheffend} "Ik heb toegezien»" Ik neb gezien en zie het nog
alle dagen hoe ons Koninkrijk tot de grond toe wordt afgebroken «
in het moeras verzinkt* Eet is hemelschreiend dat, de iaealen was
voor ik In Londen gevochten en gestreden heb, op het ogenblik vex
trapt en met voeten getreden worden. Ik keek naar Indie, waar de
inheemse bevolking, geterroriseerd wordt, door benden en personer
met wie onze huidige en voorgaande Kegering onderhandelingen heef
aangeknoopt. Aldaar wordt een terreur uitgeoefend die veel en ve«

^^..^erger is dan de Duitse en Busaiaohe onderdrukking. Ik zag ons
-•-- Koninkrijk al dieper en dieper in het moeras weg zinken en heb ik

in het jaar 1945 besloten te spreken. Ik moest spreken daar ik hc
mij als een heilige plicht achtte, het Nederlandse Tolk in te lic
ten over de werkelijke stand van zaken» Ik heb o» gewetens bezwa-
ren niet kunnen zwijgen en nu nog niet. Ik zpg U mijn toehoorders,
het gaat mis met ons Koninkrijk. Kijk naar het verleden. Eerst de
verklaring van minister Logaaann. Daarop het aocoord van linggad^
ti, waarover het Iederlandse Tolk versteld stond. Daarna de pogiE
van minister Homme in de 2-e Kamer om het naakte Liaggadjati aan
te kleden &a om alsnog te redden, wat nog te redden viel. Daarop
volgde de politiële act i t in Sed-Indië en ten s lot te het Ingrijpe
van de veiligheidsraad. Men heeft toen varder ons Koninkrijk zies
afsakissn doordat onze Kegering met de Republiek ging onderhandel*
waarmede niet te onderhandelen is. Ik kan U verzekeren, dat deze
^publiek maar een ding op het oog heeft en dat is al de Me der la c
eters te verdrijven uit onze Oost. % al deze vernederingen te hel
ben aangezien besloten wij tot oprichting van ons "Comité Handha-
ving ivijkseenheid**, OB het Aaderlandae Volk wakxer te schudden en
toch in Godsnaam in te zien, wat mat ons Koninkrijk gaande is.
iijn toehoorders, ik ata hier om der wille van het Koninkrijk en

r wille aoda, zo riep spreker harstochtelijk uit en vervolgde:
"Weet dat het gaat om de toekomst van uw kinderen en kleinklnüere
Miemand kmn zich van die verantwoordelijkheid aftrekken. Men heef
zi.cn hier in de lande altijd te reinig rekenschap gegeven over dt
beajgnrijkht-ia van ons Indië. Ik weet wel, door de linkse pers hl
in Ieder land wordt geageerd, dat ons Indie een belegging voor da
kapitalisten zou zijn, maar ik verzeker U met .<lem, dat zulks ni«
wa«r is. ik zeg nogmaals het is niet waar en ik weet ook dat die
mening van de linkse para niet geaeeld wordt door het overgrote
deel der Nederlandse bevolking. Ik vraag U mijn toehoorderst wie

, heeft ons Indië opgebouwd en gecultiveerd. Bat zijn de kloeto
Uaderlanderse ondernemers geweest, wi« heeft «r suiker, rubber,

/fr ,,' the*, koffie enz. geplant en verbouwd. Wie heeft een einde gemaal
, ' ' ' . aan 4e onderlinge^ twisten dar Inalndse statsnen/ *ie heeft het

^"'" levenspeil der Inb Jorlingen hoger gebracht. Ik zag U nogiwals
f •"* ciit is te danken aan de pionierageest van onze Nederlanders. In

het jaar 1300 bestonden de inboorlingen uit 4^ taillioen personen
en nu uit ongeveer 50 milloen. üat dit allee oogalijk is gewordeu
is te danleen aan innige samenwerking tussen de inlanders en ons.-



-i*

f u weet ik wtl geacht** vergadering, dat U «uit zeggen; Ja maar, U
heeft toen ook grondstoffen uit de grond aldaar gehaald en naar
Nederland geveerd." Maar lic verzeker U dat ook deze grondstoffen
ten goede kwamen aan de inlandse bevolking en in zeer rulst* mate.
uat de verhouding in ons Indië zeer goed is geweest tossen de i**
4 er land er s en de inlanders, moge U uit het volgende buitgemaakte
rapport blijken van een Japanse generaal. Daarin schrijft deze in
het geheim aan zijn regering in Tokio het navolgende; ''Het Me der-
land» e beheer in Indië moet uitermate knap zijn geweest, gezien a
de wetenschappelijke aangelegde bevloeiingen, «elke het mogelijk
maken tot hoog in de bergen rijst te verbouwen. De inboorlingen
leefden gelukkig onder het Nederlandse beheer en zorgden de leder
landere opmerkelijk goed voor hen* En dit te bedenken, dat het be
stuur werd waargenomen door nog geen 200*000 Nederlanders, tegen
een bevolking van M$a 60 mi l li oen, Aan dit rapport mijn toehoor*
ders aiet U, dat het nog zo slecht niet in Indié was, als dat men
van bepaalde zijde wil laten voorkomen, roen ik verleden jaar voo
de radiu heb ultgekreten dat de bevolk ng van Indië volgens htm
staatswetten reoht hadden op bescherming van personen en goederen
heeft man mi j een verbod opgelegd van 2 maanden, om nog voor de
radio te sogen spreken. Ik vraag U, is aat nog vrijheid? Is het
in Mederland d zover geKoaen, dat men tot Bulk maatregelen moet
overgaan. Vervolgens wijdae spreker neer de aandacht aan de huidl
ge toestano. in Indië en haalde daarbij een -voorbeeld aan, van wat
«r op Madoera in 6 maanden tijd was gebeurd. Aldaar, eo vervolgde
spreker, zijn 900.000 Madoereaen in 6 maanden tijds van honger en
ontbering gestorven of in zodanige toestand geraakt, dat zij van
ontbering en ellende nog zullen omkomen. En dat op een bevolking
van 2 1/4 millloen zielen. 21t is allemaal mogelijk onder het ke-
publitkeinse bewind* Onder deze terreur kan niemand leven. Aldaar
lopen heren road van de Veiligheidsraad, die net doen of zij heit
gezag zelve zijn. Beae toestand is •verschrikkelijk en er a» e t zo
snel mogelijk een einde aan gemaakt worden. Men kan de vraag nu
stellen; Wat nu! Ik weet wel, dat op het ogenblik door bepaald*
groeperingen naar zelfstandigheid wordt gestreefd in Indië, welk
streven door de Medarlandse h «gering in de hand wordt gewerkt en
men daarbij uitbaat van het beginsel, dat de Indonesische volken
in hun landen zo goed net recht moeten hebben hun lot in eigen
handen te nemen, als wij zalf hier in Nederland. Het klinkt alle-
maal zeer aantrekkelijk, maar ik zeg U het is e«n dulvelsbeginsel
in ae gedaante van een engel. Ik zeg U nogmaals, dit beginsel ia
vals en wel omdat het valse tegenstellingen in het leven roept,
dat het zich baseert op het valse revolutionnaire nationaliteits-
principe en ten slotte, omdat de reenaen, die voornoemde oeginsel«
hulaigen, slechts zichzelf zoeken, ï'egen alt alles moeten en «ui-
len wij ons blijven verzetten. Onze enige hoop on daaraan een «in

...te a» se en is, dat wij hier in * a de r land een nieuwe Regering krijg*
want de huidige hegering is, daarvoor niet neer in staat, omdat
deta zich zo vast in het moeras heeft gewerkt, dat zij er niet
meer uit weet te kosten. I& stel nogmaals de vraag; "Wat moeten wi
doen "Breken roet dit allesj Propageer het overal, dat de huidige
politiek leidt tot verderf en ondergang van ons koninkrijk. Wij
moeten terug naar een werkelijk democratisch bewind, waar weer
rechtszekerheid zal zijn. In Indië moeten we onze Volksraad weer
t er UK krijgen en andere reoht s instellingen. Ik weet uit betrouw*
bare bronnen, dat de Indonesische bevolking voor 95 procent het
Jfeügrlands aestuur weer terug wil hebben en de Nederlandse vlag.-
Ver volgen a wijdde spreker enige woorden aan de gehouden redt van
mi «i a-kai* vjin kl«f-p*ns ia d* veiligheidsraad, over het stopzetten



van ie politie!» &otl*j t usae red«, van do bi j uitatsk uitnemende
;. , is wei J- a allerberoerdste re^e vsn. ha$a g«wee»t» Uaar

hcd hi j moeten »©^«nt dat sen (da veiligheidsraad) aslcfc aiet
iis.d t® bettOfcien met interne *1e~ierlami®@ e^ngelegeftheden en tegen
i* ^ilJ^iieidsr&md watten sr-fe^ert} ''Ajuus tiljne toren, wij gaan
cm«e eigitn w©g.tt dan was mei de sm£ in laciië «l laag achter de
r u.;; gev«eat« I. herinner© «ij toen -ook uit die tijd van d* Politi-
el© actie, h<stg««n ©en Amerikaanse aaaöteimar tegen mij aei, toen <
ae aeMe cp last d«r vtiligh^icisraad wfêis stcpge««t. Hijaeii^Bi j
h@t stop^ett«ö ct«r acti* taaaen jullie bedenktijd ir.oeten vragan
en in die oeaenktijd mo©t«n doorEarcfaeren nasx i/ joKjajcarta, dan
vpren wi j van de 8*^k af gefeest en was de amak voor Söcferlaad
in orde. {«pc-lato ») • ibt slot wil i'x, hierbij nog apns«rken, dat
«r momenteel in .nee l d* werela een eacht seEig ia, die ons allan
ten ondeï*g«ng 'mn voeren en dit ist wij veten het alleasaal, h«t
Gomjawoisse. i*it comBiürdsffl* alast overstl h*«r ax-D-«n naar uit,
ooi: naar ons land «n ooa mooie Inail». üaarcJiB, sdja» toebootd^rs.

vecnten en strijden voer onze mooie &aa£, een hereenif?
ondar een ni^u*v« u eg «r ing en dat -lod ons daarbij moge

vooreitter JPOT. van Oppen kjonaigde to@i «en Korte
»an sn stelde da«orbij de ^slfcr/enheid. open tot t^at stellen va»

wagen a^n i*ef, .Mr, 6©r(K'«ti4y. fan -ieKe gelegenheid
maakten ongeveer een 3 tal personen ge&ruik e» hadden aere onge-

ö,-!Ve«r aegelfqle VJtaagj n.l. *WAf «UIS« fel J IOEtiw t.— ---- —......
f ^preteftr ^erïxrandy antwoordde daarop in het kort, dat men het
i fci jkse&nheid-ldee m»@r o na «-r bet ifalk s.oaat verbreiden e» dat ten

/ gevolge daarvan do Ivagorlng va.« heden zou moeten wijken. Ü*§ea 4*
/ internationale aruk vanuit, n* t juiter.l^nd haad*n en kuaneo wij
! nog optcrnea, als or»ae vertfegenwoordigera enige tij-a geleden maar
\n tanden liad-is-n laten asian, Tenal.-tte apocorda spr^kar de varga-

"• deriag nog-masls aan -mede te warden aan de Ei jksgedachte en daarin
vol ta iiowdan »•---»-»---»«•---»-----»•-»-••-•'•»-•••----»••»•-'•••--*--•••--
*»* ïrsergar.Qêffide voor si-star Sar. van Oppan dankte dasm» de heer
9erfór&ndy voor aijn toespraak: «n sloot da vergadering omstreeka
f~ ** * * ̂  WIJST e) *»*^«»>«*M""«-*'*'«»*"«»"'t*»*«*»*"*»<»^^*l«'l^«»"1*'"»«"* <*••••* «»^»«P«* »»**. A* «* <M»^w ^OT4»Mw4fe«p«»^iBtM*«BM»4W«ft

i/fe vergadering o» d een ae^r orde. l i j* var loop en deden er aten
f «au ongeregelaiHdöfü voor ..—--———«———-——-.—»-...•

loor mi.1, rapporteur, persoonlijk op afgelegde aosötseed l
dit rapport, geaioten en ^«te'fóM te a*strichtt op IS

' '
ter

AAIt
£e 3e«r Ciomi-ciasaris vast politie
t« t e . - l a ï ü i o a * .



CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST
" 's-GRAVËNHAGE, JSSÖHHWlS 194

lavastraat AB

Dict.: Typ.:

Uw schrijven No.

dd.

Onderwerp: YjTpgftfffrpf flg "NötlOÜSCti COOtlté HaÜCfoOTiBg

Hierbij het* Ik de eer Uwe Jjceellentie aan te bieden afschrift
van «en veraltur v,-u: oen op l? FeTïruari 1948 te Lïaöstrioht gehouden
opeaUare vargaderiae ^as fe*t "Katicmaal Cosaitë Hai^lawf
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VERSLAG OPENBARE VERGADERING "NATIONAAL COMITÉ HANDHAVING RIJKS-
TE MAASTRICHT OP 17 KEittltóEI 1948. ~ ~

Aanwezig: ongeveer 300 personen»
Zaalcapaciteit: 750 personen.
Voorzitter: Mr «Oh •van Oppen , won* te, Maastricht.
Spreker : Prof .Mr «Het er S-«Ger"brandy, geb. te Wymbritseradeel,

1̂ -4-1885, won. te 's-Gravenhage,

Mr.Ch.van Oppen opende de vergadering, waarop vele leden van de
K. V, P* aanwezig-waren, met een korte toespraak.
Prof , Mr »P. S. Gerbrandy ving zijn rede aan met te zeggen, dat Neder*
lands-Indie in de grootste nood verkeert. Het is daarom, dat hij
net land doortrekt en voür de radio spreekt" om de grote massa een
beter begrip van het probleem Indie bij te brengen. Vervolgens
gaf hij een overzicht van zijn werken en streven tijdens de perio-
de, gedurende welke de Nederlandse Regering in Engeland vertoefde
en hij als Minister-President met mannen als Churchill, sikorski
en De Gaulle had gestreden en gewerkt voor de vrijheid en onaf-
hankelijkheid van het Koninkrijk. Bij de bevrijding van Nederland
had men~hem gezegd het bewind over te geven aan lieden, die de
Duitse bezetting aan den lijve hadden ondervonden, waarin hij had
toegestemd. "Ik heb gezien en zie het nog alle dagen, hoe ons
Koninkrijk tot de grond toe wordt afgebroken en in het moeras ver-
zinkt. Het is hemelschreiend,' dat 'de idealen, waarvoor ik in Lon-
den gevochten en gestreden heb, op het ogenblik vertrapt en met
voeten getreden worden", aldus Prof .Gerbrandy met stemverheffing.
Hij schetste voorts de dictatuur en de terreur, v/elke z.i. in In-
donesië heerst en waarbij de Duitse en Russische onderdrukking in
het niet zou zinken. Op hartstochtelijke toon riep hij zijn ge-
hoor toe, dat hij tor vergadering stond te sprelcen ter wille van
het Koninkrijk en der wille Gods en spoorde hij de aanwezigen aan
meer begrip te tonen voor hot belang van Indie voor Nederlan2. De
linkse pers zou weliswaar beweren, dat Indiö een beleggingsobject
voor de Nederlandse kapitalisten vormt", doch spreker wist, dat
het overgrote deel van de Nederlandse bevolking hier anders over
denkt. Na een beschouwing te hebben gegeven over hetgeen de Ne-
derlanders in Indonesië hob^en gepresteerd, welke prestaties mo-
gelijk waren geworden door de innige samenwerking tussen I nl an-
ders en Nederlanders, memoreerde hij een rapport van een Japanse
generaal, die met bewondering heeft gesproken over het beleid der
Nederlanders. Scherp beoritiseerde Prof .Gerbrandy het feit, dat
hem gedurende twee maanden werd verboden voor de radio te spreken.
De aandacht vestigend op de thans In Indie heersonde toestanden,
betoogde spïeker, dat de Inlandse bevolking te lijdon heeft van
honger, ontberingen on terreur. In zes maanden tijds zouden
900.000 Madoerezen van honger omgekomen of in een toestand ge-
raakt zijn, dat zij van. honger en ellende zullen omkomen. Spreker
leverde hierna oritick op de in Indie vertoevende leden van de
Veiligheidsraad "die nct'doen of zij. hot gezag zolf zijn", criti-
secrdo de houding van de Regering t. o. v, Indiö on zei, dat het
enige middel tot verbetering van de hedendaagse toestanden is,
de vorming van een nieuwe Regering, daar do tegenwoordige Rege-
ring "zich zo ver in hot moeras heeft gewerkt, dat zij er niet
meer uit kan komen". Prof .Gerbrandy vervolgde: "Wat moeten wij
doon? Breken met dit alles l Propageer het overal, dat de huidige
politiek leidt tot verderf en ondergang van ons Koninkrijk, v/ij
moeten terug naar een werkelijk democratisch bewind, waar weer
rechtszekerheid zal zijn. In Indie moeten wij onze Volksraad en
Sndere rechtsinstellingen terug krijgen. Ik weet uit betrouwbare
Bronnen, dat de Indonüsischc bevolking voor 95$ het Nederlandse
bestuur terug wil hebben" .

- 2 -
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Op de bekende wijze besprak Prof.Oerbrandy nog het optreden van
Llinister van Kleffens in de Veiligheidsraad en het stopzetten
der~politieie actieT Een Amerikaanse ambtenaar zou tot Prof.
GerbranSy gezegd hebben, "Bij het stopzetten van de actie hadden
jullie bedenktijd moeten vragen en in die bedenktijd moeten door-
marcheren naar Djocja, dan waren wij van 3e zaak af geweest en
was de zaak voor Nederland in orde". Tot besluit wijdde hij nog
'enige woorden aan het communisme, dat "overal haar armen naar
uit slaat, ook naar ons land en ons mooie Indie".

Na de pausse werd gelegenheid gegeven Prof .Ge r brandy vragen te
stellen, waarvan een drietal personen gebruik maakte. Bij de
beantwoording van dese vragen betoogde spreker, dat het Rijks-
Senheid-idee zich meer onder de Nederlandse bevolking moest ver-
breiden, tengevolge waarvan de tegenwoordige Regering zou moeten
wijken,

C. V.D.



BLOEMEND AAL, 23 Februari 1948.

GEMEENTE-POLITIE TE BLOEMENDAAL

Aan het Hoofd van de

BIJLAGEy Centrale Veiligheidsdienst
Brieven te zenden aan den Hoofdinspecteur van

Politie te Overveen.

Onderwerp: InÜC ht Ïng6n .

GEHEIM.

*s-G R A V B .

<:

C

25FEB.1Ö48 l

ƒ
4f

In antwoord op Uw brief van 18

dezer,No.28240,Geheim,heb ik de eer j

U te berichten,dat omtrent de door U

— j bedoelde HQEVEKDAAL dezerzijds geen

inlichtingen kunnen worden verstrekt.

Zijn naam komt in de Bevolkingsregis-

ters der gemeente Bloemendaal niet

voor,terwijl ook overigens omtrent

hem niets is kunnen blijken. ;

Aangenomen kan worden,dat hij

niet in deze gemeente woont.

De Hoofdinspecteur v.Politie,

i- UQ LV»-~J

J. Voerman.



G EM E

DOSS.:

No.

•'TYP.:

E N T E P O

P.I.D*
33/48 .
St/vD

LIT IE

SCHIEDAM,

— ttCj£Ü&

25 Fet

GW

J-

E D

MRZ
i „,

A M |

,1948
,. n

.ACDM'^V^y
Aan de Heer Hoofd van de Centrale Veiligheids-

dienst te 's-Gravenhage.
9JREAUB

ONDERWERP: verslaguHandhaving Ei j ks eenhel d."
\: van 23-2-43- ^
\D OP: -

Ik heb de eer UEG. hierbij te doen
toekomen een verslag van de op 23 Februari
1948 te Schiedam gehouden openbare bijeen-
komst van het Comité Handhaving Rijkseen-
heid..

De Commissaris van politie.

ü
( J,ïfT"van Veen.)



POLITIE SOHIEBAM.

P.I.D. ïïo. 33/48. Weekoverzicht-
' 4 MKf

Verélag van de Openbare Bijeenkomst
Ei j ks eenheid" in gëfeouw MHet Verenigingslokaal
op Maandag 23 Februari 1948 .

te

Tl

Zaalruimte 350 personen.
Aanwezig circa 350 personen.
Aanvang 20.00 uur, einde 23.15 uur.
Sprekers: 1. Henri Joseph Eli sa MOLL, geboren te Bind j ei (]

14-4-1894, wonende te Schiedam ( voorzitter)
| 2. H.A. Lunshof, hoofdredacteur van het "Dagblad*'"

(personalia onbekend.)

De Comite-voorzitter E.J.E. Moll opende de bijeenkomst
omstreeks 20.00 uur en kondigde met een kort woord dt.nprek*
aan, waarna hij het woord gaf aan H.A. Lunshof.

Spreker begon met een overzicht van de toestand zoals
op het ogenblik in Oost-Indie is. Hij vergele«k de toeetai
die van voor de oorlog, toen er orde, rust en veiligheid
Er werd toen veel vo<, r de inlander gedaan, zoal® aendiag
missie, ziekenhuizen en onderwijs. De mensen hadden

ioï
voedsel en kleding en hadden een betrekkelijk
staant Nu, onder de zegeningen van de vrijheid, was
en terrü\er gekomen en werden de menselijke rechten
vertrapt. Dit alles was volgens spreker te danken aan 4*
dige regeringspoli tiek, die te slap en te toegefelijk £#.
hekelde de minister-president, prof. Schermerhorn en prof.
Zij zijn de mensen die ons Koninkrijk verscheuren en one 11

ar d© ondergang helpen, zo geide hij. Voor hen aal ook
komen, dat zij evenals d© G-eer, voor het gereeht hun
moeten verantwoorden» Verder schetste spreker nog de
Sr. Y. Kook Göje-fc-ïndii aan d© aanvallen van Amerika «a
Moofstelt. Be dictatoriale gezagsuitoefening, die M| ia
tijd gedegen had, had hem .ree da lang ontnomen moet-éa tip
Sia gebruikt Mj zijn fi.jd, om allerlei staatjes in het "lm
roepen, die gedoemd zijn om onder te gaan, omdat Bij afssc
van elkaar werken, lat het leger betreft aldus spreke

<*fffca^^«^^^^™^»**^C« -̂steïw- • ••* -"-fc^ ̂  's^wwrfs^^^ajj^Tja^^

•
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Spreker riep de aanwezigen op aich aaneen te sluiten en front
te maken, tegen degenen die de ondergang van ons Koninkrijk
bewerken.
ÏTa de pauze werd de gelegenheid opgngesteld om de spreker vra-
gen te stellen. Er werden ongeveer 10 vragen gesteld uit het
aanwezige publiek o.a. betreffende de uitzending van troepen
naar Indi'é, of dit nu wel zijn nut had. Volgens spreker had dit
wel degelijk zijn nut, want, als wij alle troepen uit Indi'é zou-
den terugtrekken, dan zouden wij alle gez§,g overzee verliezen
en dan was er niets meer te redden.

In een slotwoord dankt de voorzitter de spreker voor aijn
betoog en het publiek voor de opkomst en de aandacht.

De bijeenkomst had een ordelijk en rustig verloop.
Het merendeel der bezoekers bestond uit het gegoede deel der
Schiedamse bevolking ( o.a. zakenmensen,fabrikanten, doktoren
en predikanten.)
De bijeenkomst was aangekondigd door middel van aanplakMljet-
ten en biljetten, die hpis aan huis werden bezorgd.
Aan de ingang van de zaal werden brochures uitgereikt.
Er werd niet gecollecteerd.
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Uw schrijven No.
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onderwerp: Vergadering wHatloaaal 0«sBiltö Haadlönriiig

Hierbij heli Üc d© eer tïwe Excellentie aan te "bieden afschrift
Van een verslag van een op 23 Ifeferuari 1946 te Se&tedam gehouden apen-
bare MJeenkomst; van het «Nationaal Comité Handhaving Rijkseeaheid»,
naar de inhoud waarvan ik mij veroorloof te verwijzen»

HET HOOFD TM SS CENTRALE

Namens deze i

Aam £»$* de Minister van
Overzeese GeMedsdelen,
te L.I«van Laere.
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VERSLAG OPENBARE BIJEENKOMST "NATIONAAL COMITÉ HANDHAVING RIJKS-
ESNHEID" TE SCHIEDAM OP 23 ffEi&UAKI 1948.

Aanwezig: ongeveer 350 personen.
Zaalcapaciteit: ongeveer 350 personen.

Sprekers.: Henri Josèph Elisa Moll, geb. te Bindjei (N.O.I.),
Ï&-4-1&94, won. ie Schiedam, afdelingsvoorzitter;
H.A.Lunsjlof , Hoofdredacteur van "Het Dagblad".

H.A.Lunshof begon zijn toespraak, ma door H.J.S.Moll te zijn
ingeleid, met een overzicht te geven van de tegenwoordige toe-
stand in Indonesië, welke hij vergeleek met de voor-oorlogse
toestanden aldaar. Toen heerste er orde, rust en veiligheid,
doch thans is er onder het mom van vrijheid, dictatuur en ter-
reur. Dit alles weet spreker aan het Regeringsbeleid, dat te
slap en te toegevelijk zou zijn. Degenen, die het Koninkrijk
ten verderve voeren zijn, naar hij verklaarde, Frof .Schermer<-
horn en Prof.Romme. Hij vervolgde: "Voor hen zal ook te tijd
komen, dat zij evenals de Geer, voor het gerecht hun daden zul-
len Stoeten ver anti /oor den" • Dr .van Mook zou, aldus spreker, In-
die bloot stellen aan de aanvallen van Amerika en Engeland. De
dictatoriale gezagsuitoefening had aan Dr .van Mook reeds lang
ontnomen moeten zijn. Thans zou hij zijn gezag gebruiken om
allerlei staatjes té stichten, die, doordat zij afzonderlijk
van elkander werken, gedoemd zouden zijn te verdwijnen* Spre-
kende over het leger in Indonesië, zei Lunshof "Het stilstaan
en niets doen laat steeds meer zijn funeste gevolgen zien. Ve-
le soldaten zijn geslachtsziek en zij weten van verveling geen
raad. Zij snakken er naar de terreur, die zij om zich heen
zien, de kop in te drukken". Ten besluite van zijn toespraak
riep Lunshof de aanwezigen op zich aaneen te sluiten en front
te maRen tegen degenen, die z.i. de ondergang van het Konink-
rijk bewerkstelligen.

de gelegenheid om vragen te stellen maakten ongeveer 10
personen gebruik. 'Bij de beantwoording van de gestelde vragen
merkte spreker op, dat de uitzending van militairen naar Indië
zeker zijn nut had, daar de Nederlanders, indien tot terugtrek
king van"de troepen besloten zou worden, alle gezag in de Over
zeese Gebiedsdelen zouden verliezen, zodat er dan niets meer
te redden zou zijn,

C. V. D.



GEVEEST ARNHEM DER RIJKSPOLITIE
* DISTRICT APELDOORN

COMMANDANT APELDOORN, 2

NO.

Vo'gritf.

: «f.224. Gahsim.
Aan den Heer: ̂ • Oen. fgd.Dir. v. Pol, te ARNHEM.

(doorslag aan Hoofd C.V.D. te^s
Onderwerp T T v.*..- - . . - _ . . _ s ®AVEMA£3S,

= Inlichtingen; C.Hagen te BRUMMfflf. <•*••**
Antwoord op . — —

Bijlagen : één.

Hiermede moge ik u EclelGïrootAchtbare
doen toekomen, het schrijven vaa 26 ..#ebr.
1948, ,/.rio.£24, Geheim, betreffende inlich
tingen omtrent C.Hagen, oud-wetliouüer der
gemeente Brommen, n^ar de inhoud waarvan
ik kortheidshalve met verwijzing moge vol-
staan.

-Oe Districtscommandant,
De Mrig.off.der Rijkspolitie 3e kl,'

A.M.C.Mollerus
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INLICHTIÜ'ÏÖ c.atr^t C. Hagen, oua-
wethouder c^r ^ein. Cruiunen. - - -

Hieriaeda aeb ik de eer U Hoog'tvielGe strenge beleefd !
ha t navcl;jandö te b-jriciiten. '
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': en 11 v f
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u het weekoverzicht
IG ':',ütpnëTT"èèn apejr

deoa L-vsrgaderirig ^ehou:..'on a o er- het
}\ff:jdhQi/iiiig l\ J.fcijfitjptj^g\' - L:J..i»a9.r C.
te •'irur.ïüen. voor de P. v. d. A . , ^g^to'/en. ondQr'i.i.iügr in

• debater het woord, heaft gevoerd. ?•:"erbij heeft hij, blijkens
het gestelde in 'iangehaald weekoverzicht, .gezegd dat hij, to«r
:.-oeksri-o in" 19;::S uit "üe ;.-,av-/.n,,v,eriiü --as uatslagen, hij persooji-
lijjC n?i&i' >M-ïtavia was gerc-isd om hem -.'ioek^rno- de -hand' te |
drvu-ken en Le-i* te cojaplimenteren üiet zijn vrijlating. Mij
geu- zag Goekerrio <•; is oen laeaiist, ode .'.Giisvjaar wellicht
den.s ae Japanse; bezetting niet de juiste houding had aangenO'
uien, doch ni.'JiEior eer verroder .vas ^ev.eest.
;'''aür e^nleidirvg daarvan is omtrent herri s en onderzoek inge steil
v/ö-.r'tij het navolgende Is gebl-2«:3n.

I 'ocni'aad I^AG/i.N, geboren to Tegelen (L . ) , ^:7 ,-ipril 1895,
•,;oneruie te Br'uJUfien, .-..ül, ib '-:tdera. l l e rv . , gehuvud met S.E.
Lir.it,velc. tói.i X'AAJU up l brfj..tüijber 19^9 te iii'U.r.nen, vanuit
t-ij; 6 Pebi-uf-.i'i l,-j3G ^at; hij iaet Kijn ge'4.1 n als ondei-v/ijzi
i 'ea. Inctië verti-okken. Daarvoor ..as hij onderwijzer aan de 'tT.
L.u. school te Kruien en thans ' is hij v.-lf: onderwijzer aan ü».
openbare ü.L.O. uchooi te Doesburg werküa"K.
Gedurende ae bezettingstijd v,as «ijn houding goed t,o noo&<itt e
op zijn gedrag viel niet het minste- aan to Aierken. Hij ',-vas

^ -̂-̂  legaal werKer sa later lid van de G.0.1. v. te .druuimen. ,
' •oor hij naar Indië vertrok, «naa hij een vurig ü*D.A.P.ör en
ricï de bezetting een strijder voor de F.v.a. H.. Voor die partij >
A'as hij ook lid van de raad en .fethoudor der gebeente Brufiaaen.
'•Jadat aldaar burgemeester Dekker als zodanig vvas böiioemd, wast
Hagen al vrij spoedig ontslag als wethouder en raadslid, 're
Drummen zegt raen uat üagen OOK naar ue oeti'akking of het amfet
van burgemeester van Bruramen neef t gedongen. Daarna »verd hij j
U.L.O. onderwijzer te Doesburg.
.>e Raad der gemeente jrumnien oet.taat ai t lö leden, kïaar^/an 8
tot de "p.v.d, *,. üehoren. uit resultaat .ïox-at ta Sranmen gawstaj
san het v«erk van i'-ïagen, -daar de S. D. >-,.?. in 1340 ta BrumiaeQ
rnesr drie zetels had.

/ Fegen is een gOi?d spreker en voert, vooral in de verkieziags- i
/ tijd, in tal van openbare vergaderingen net woord, 'aaar'blj hy
f zich dan een vurig bestrijder van het cou^urdsae ea. Iiat kapi- l
Vtalisme toont. Vooral bij zijn partijgenoten staat hij hoog ' j

aangeschreven. Hagen is lid van de i-rovinciala jtatsn van del-|
derland, en door zijn politieke activiteit in zijn vrije
maar zeer reinig thuis.
Bij de politie ie niets ten nadele van he;a bekend.

', De Adjudant der Rijkspolitie,
Aan . H. de .vilde.

de Heer Districtscouanendant
der Rijkspolitie

te /UPÜLDOOH'N.
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MINISTERIE VAN JUSTITIE

AFDEELING POLITJ vGRAVENHAGE,
BUREAU: Rijksvreemdelingendienst .

tv. NO. 32919

Onderwerp: Drs.J.Thiessen
geb.23.8.1906.

Bi)lage(n) =

Men wordt verzocht bl] de aanhaling van dit schrijven,
Aideellng, Bureau, dagteekening en nummer te vermelden.

Hierbij heb ik de eer u te verzoeken
mij een afschrift te doen toekomen van Uw
schrijven van 9 Februari 1943 nr. 28696,
gericht aan de Minister van Justitie, bene-
vens een afschrift van de bijlage, zijnde
een verslag van een OP 28 Januari j fl f T

onder d_e auspiciën van het "Nationaal nomi-
té-Handhaving RijJkseenheid'Lje Amsterdam~ge_-
houden openbare vergaderin^ü

Deze Bescheiden zijn niet in mijn bezit
gekomen en dezerzijds is niet kunnen blij-
ken of de stukken op een andere afdeling
van het Ministerie van Justitie zijn be-
land.
Het Hoofd van de Sijksvreemdelingend.ienèt,

evelink.

Aan: het Hoofd van de Centrale
"^eilmgheidsdienst,

's-GHAVSNHAGE.
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VÉRSLAG- van de openbare propaganda-vergadering in de grote aaal
van het Concertgebouw te Amsterdam, op 28 Januari 194-8, onder
auspiciën van de afdeling Amsterdam van het Nationaal Comité
Handhaving Rijkseenheid^ ^ . ^ .J_._,..t,_̂ _._.

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, v/aren
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 zitjlaatsien was propaganda-materiaal gedeponeerd.
De vergadering stond onder leiding van Prof.COOPS, die met een
zevental bestuurders had plaatsgenomen op héT" pöcTium,. 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 geluidsversterlcer-s hoorbaar gemaakt. In de pauzen werden
vaderlandse liederen op het orgel gespeeld.

Te 20.10 uur opende de voorzitter met een woord van wel*-
kom aan sprekers en belangstellenden. Hij gaf vrijwel onmiddel-
lijk zijn plaats weer af aan de eerste spreker van deze avond,
Mr'_.L.J»J.OARONi 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 de 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 niet mee kon spreken in deze allerbe-
langrijkste aangelegenheid, omdat en de Kamer en het Kabinet
niet gekozen zijn voor het verrichten van deze 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. Vervoleens hekelt hij het feit, dat de volledige ver-
ïieslijsten van de Nederlandse troepen niet mogen worden bekend
gemaakt. Daarna verklaart hij, dat, waar Indie vroeger een winst
ppleverde 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 de prijs yan het levensmiddelenpakket» Spreker becri-
tiseert dan Prof »Soherraerhorn, die niet deskundig genoemd kan
v/orden, omdat hij maar één jaar van zijn leven in ïndig door-
bracht. De voorlichting van de Nederlandse Regering noerat spre-
ker absoluut onvoldoende en resumerende, zegt hij» dat het eni-
ge wat de tegenstanders van de huidige Indie-politiek nog te
doen is het op een behoorlijke wijze gebruiken van hun stembil-
jet bij de komendo parlementsverkiezingen.' "Rijkseenheid moet
haar post betrekken»» Spreker is er nog niet zo zeker van, dat
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het stommen bij volmacht voor do militairen ovoral goed zal
worden gebruikt. Ir, C/RON besluit met de verklaring, dat hij
het do Nederlandse negering kwalijk neemt, dat deze de goode
Indonesiërs in do steek laat.

Prof.Cpops dankte de Inleider en sprak vervolgens over
de ondergraving van het Staatkundig bestelt In dit verband meen-
de hij, dat hot nog 5 minuten voor twaalf was, de hoogste tijd,
maar nog niet to laat.

Als tweede on voornaamste spreker werd vervolgens het
woord gevoerd door de oorlogscorrespondent Dr s.J.THIES&EN, die
de belangstellenclem/ildc confronteren met de fei€en, zoals hij
deze zelf had meegemaakt en in originele foto's vastgelegd. Hij
sprak daarbij over c.c gedeserteerde 15.000 Japanners en 6000
Brits-IndiBrs, die het Republikeinse leger versterken. Hij raeen~
de niet aan "vunzigc" politiek te moeten doen of zich te gaan
verliezen in bijkoustigheden. Spreker wenst zijn gehoor bekend
te maken, met v/at er in Indie" is gebeurd en wat er nu te doen
staat. Teruggrijpende naar de Japanse overval op ,het gebied van
Nederlands-IndiC, noonde hij, dat iaën 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 Indische gezagsdragers behoefte had aan mensen
van eer en geweten. Hij noemde het werken van do betreffende
autoriteiten destijds in Australië "geklungel" en sprak ovor
ke"k "vieren" in plaats van "voeren" van boleid» Spreker kondig-
de aan, d"at over dcrcgeli jke feiten eon gedocumenteerd witboek
zou verschijnen, hetwelk in het buitenland get-rukt zal worden,
"omdat hier geen papier tor beschikking wordt gesteld voor een
dergelijk werk", ianggadjati noemde spreker eun experiment en
geen beleid. In ei e üx-publikeinse propaganda wordt over de Ne-
derlandse Kroon gesproken als een ornament. Do Koningin wordt
"mandoer"(?) van de Republiek genoemd. Spreker betreurt het dan,
dat de journalist "LUNSHOF»T„door hulp van j>nzo mpnscn in staat
gestold de beruchte" nöTÏÏIên ̂ "̂ publioeroir,;' voor een "reclTt'barüc
wordt gê TaagcT en'¥cïïuTd'l'g''Hövondoen.''"HiT verdient oorder eon
onderscheiding".

Drs.Thiessen gaat dan nog verder in op clo 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 de zonder Modan, omdat hij te Batavia
wellicht tot de orde zou zijn geroepen. Spreker verklaart, dat
het politionele optreden één maand eerder zou zijn geschied,
als niet op de bewusten 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 legerorder kon voorleaen. Inleider belicht dan met voorbeel-
den de goede verstandhouding tussen Nederlandse militairen en
Indonesische bevolking. Naar zijn overtuiging heeft do politio-
nele actie geloerd, dat er geen Republiek Indonesia bestaat en
dat wie de jure of de facto deze lieden erkent een dwaas is.
Hij en de Nederlandse militairen voelden tijdens het optreden,
dat ze tevoren door de Regeringsvoorlichtingsdienst waren be-
drogen. Spreker noemt de democratie in de Republiek een "demo.-
nen-oreatie"« Soekarno -is een profiteur. Een republikeins 'leger
bestaat evenmin, alles is daar terreur en collaboratie. Wat
naar zijn overtuiging wel bestaat is een sterke communistische
kurn, hetgeen uit gevonden materiaal duidelijk blijkt. Daarin
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wordt zelfs gesproken over de Republiek Indonesia als de ISe
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 Dra.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 wil hij nog niet
noemen, maar spreker zal één en ander zwart op vat zetten, waar-
na de betreffende persoon zich kan proberen te verdedigen. Naar
zijn mening hadden Van ï.look en Spoor kunnen verklaren, dat het
om technische redenen niet mogelijk was de order onmiddellijk
uit te voeren en v;as 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 n adviseurs >; maar van humane directeuren. Op een
hartstochtelijke wijze roept spreker dan uit i "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 r gewijd aan het verraad van het
volk; aan de militairen, aan de Indo's; aan de gevangenen j aan
de goedwillenden; aan de doden. "Nooit zal God ons vergeven, als
wij verraad durven plegen",

Ook deze spreker besluit zijn geestdriftverwakkend betoog
met een opwekking de aanstaande verkiezingen te benutten en geen
uitstel hiervan te dulden. Hij zegt te weten, "dat Hare Ma jes-

. t ei t beu is van hot huidige ~"' ' ' ' '

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 en in Indiö ,
de voedselvoorziening van Nederland in ernstig govaar komt- te
verkeren. Hij besluit daarbij met de uitroep: "Laat Minister
Beel horen, dat Nederland hot zo 'niet wenst"» *

Naar aanleiding van binnengekomen schriftelijke vragen,
worden vanaf de bestuurstafel door do horen Coops, Caron en
Thisssen na de pauze o'̂ m. de volgende opmerkingen gemaakt:
Het bestuur van "Kijks éénheid" beraadt zich nog over de moge-
lijkheid met eon eigen candidatcnlijst uit te komen bij de
aanstaande verkiezingen.
Een massa-demonstratie in Den Haag kan niet overwogen worden,
omdat zulks zeker..govolgd zou worden door oen nog massalere
communistische manifestatie.
Het Comité Ri jkséé'nheid zal zorgdragen voor publicatie van
volledige verlieslijsten in haar orgaan "Het laatste nieuws
uit Indië".
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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.

Be 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 Beel, 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 tusaenti-jdse 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 Indiö's toekomst wordt uitgesproken.

Als sluitstuk van de bijeenkomst worden een serie licht-
beelden vertoond, vervaardigd ©n van explicatie voorzien door
meergenoemde Drs.Thiessen, over de huidige situatie in Indone-
sië, waarbij vele afbeeldingen voorkomen van door Indonesiërs
bedreven wandaden tegen 0.0 persoon en bezittingen van Europea-
nen, Indo's en Chinezen. Cok over het verloop vs.n do politione-
le actie zijn verschillende opnamen t,o -7.ilen. Het geheel duurt
ruim een uur en hoeft de volle belangstelling van de aanwezigen,

Te 25,30 uur wordt de bijeenkomst ge£ loten met zingen van
twee coupletten van ons volkslied en een driev/orf hoera op do
Landsvrouwe.

Het organiserend comité was kennelijk tevreden over het
verloop van de-zo vergadering.
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ONDERWERP? Verslag van de op
DinsdagViMaart 1948 te Bus-
sum gehouden openbare bijeen-
komst van het Comité Handha-

R A P P O R T .

•' Op Dinsdag,9

Volgno.

20.00/uur,werd in ee%zaal van Hotel "De Rozer
ving Rijkseenheid.—-------- boom"aan de Brinklaan'alhier,een openbare bi;

eenkomst gehouden van de Afdeling Bus s urn-Na? r d en van het Comité
Handhaving Rijkseenheid.over welks verloop ik,Johannes Martlnus
HOES,Hoofdagent van Politie te Bussum,U als volgt moge rapporte-
ren:

"ZaalcapftciteitïlOO personen.Aanwezig:+ 70 personen.
Sit i Spreker: Jĵ Fabius, Redacteur van "Het DagTblad"te 's-Gravenhage.
' Spr.oéfendeTe!T critiek uit op Prof .Schermerhorn en Koos Tor-

rink,die /volgens spr.momenteel door het gehele land trekken om
te spreken over het ontwaken van Azië,doch naar de mening van
spr.weten en begrijpen zij van dat Azië totaal niets.

Spr.meende door een zesjarig verblijf in Japan en daarna een
langdurig verblijf in de Japanse concentratiekampen,met een ge-
degener kennis van zaken over die materie te mogen spreken;spr.

, voelde zich zelfs daartoe verplicht in de voor ons land zo cri-
( tieke tijd.Spr.bracht naar voren,dat het Nederlandse volk voor

de mal wordt gehouden en daardoor een valse voorstelling van de
/krijgt zaken/2ijdelings deed hij daarbij een aanval op de Nederlandse

3Wf. pers die hun lezers beter moesten inlichten.Spr.voerde tevens
daardoor een propagandastunt uit ten behoeve van ''Het Dagblad",
hetwelk zijn lezers behoorlijk over de toestanden in Indië in-
lichtte. Spr .vervolgde met te zeggen,dat er van het ontwaken van
Azië geen woord wasr was.Wel zijn er volgens hem,verschillen tus
sen het Oosten en het Westen o.a.verschillen de opvattingen over
"democratie" sterk. Spr .hekelde dé regering betreffende ha*«r gemis
aan begrip voor de veelbesproken Aziatische geest.Spr.zeide ver-
der,dat de Oosterlingen enorme waarde hechten aan het prestige.

Door het gesol met de Republiek heeft men voor de inlanders
"het gezicht verloren",wat feitelijk betekent,dat alle invloed
verloren is gegaan,een invloed,die men had kunnen behouden,als
maar de juiste mannen aan het stuur hadden gestaan.

In het verloop van zijn betoog,kwam spr.tot de volgende merk-
waardige uitspraak,dat"de"thans door ieder zo gewaardeerde en
aangebeden Ghandi,een charlatan was,die niets meende vanwat hij

C zeide en die steeds tegen de Europeanen stookte,behalve wanneer
hij ze nodig had l'

Met betrekking tot de -Republiek,concludeerde spr.,dat onder
het huidige bestuur millioenen omkomen.Volgens spr.was de rege-
ring en ook de heer Schermerhorn daarmede op de hoogte.Spr.ver-
geleek daarbij Schermerhorn met Himmler,die ook wiet wat er zich
in de concentratiekampen afspeelde.

Aan het slot van zijn zeer verwarde r«de,wees spr.op het com-
munistisch geva«r,dat niet allean Europa,doch ook Indië dreigt.

De bijeenkomst werd daarna met een kort woord van de voorzit-
__| ter dezer afdeling-de heer J.Th.v.d.Voorde uit Bus sum- ge s lot en:,

*p& had een rustig verloop",
' Waarvan door mij is opgemaakt,dit rapport. Geslot en te Bussum.
10 Maart 194-8.

rapporteur,

AAN DE COMMISSARIS VAN

GEMEENTEPOLITIE

A L H I E R .

Aangeboden aan de Heer Jïoofd
ligheidsdienst te

DB CQMMI

tM.Hoes»
ran de Centrale Vei-

enhsfee .
l lart 1948.

IENTEPOLITIE,
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1. \G^CT"H I H.
t:?^

Yergöd,eriae "lïatiöüaal Comité HaMhsvliig Ei jlsöc onheld" •

Hierbij &e"b i*c de eer Uw© Excellentie aan t® "bieden
Yan een -srerslae -vsui eeii op S i.;aart 1940 te liilTerouüi cehonden
Terfiróerinc vaa hut ''Nationaal CoiiaitéÉiaiiöhö^iar; Kijlcseenheid",
de Inhoud, waarvafi ik mij veroorloof t*e rervd jssea»

de se:

n Z#I* ds Minister van
Gebiedsdelen, awöaüaxibbEoÈEjQSj .1. v.L aere.

R A V E M H A G . E*
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B ftijiKa W—*" 3OXg• v*i"xij ï? • S3t3CX£

1. 0 E H £. It M.
VIII. TZ.4.

"Nationaal Goei té Handhaving

Hierbij heb Ik de e©r Hm Excellentie aar», te bieden afschrift
van een verslag vtm een op. 9 Maart 1948 t© Bussym g@houöeii openbare
vergadering Yan liet- "Hationael Gociité Hantoaving Kl$cseeiïheid% naar
de iBhouö waarvan Ik mij veroorloof te

FJ3Ï HOC'ïD VAN DE CEimu-Jufi
VL ILÏC-1I! -ID

Aen Z»JA, d© ilinister van
Overzeese G©biedsd©l©n, Jtri-t^n-^H

•^-0 fi A V E K H A G E.
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VERSIAG OPENBARE VERGADERING "NATIONAAL COMITÉ HANDHAVING RIJES-
EENHEID" IE BUSSUM OP 9 MAART 1M8.: : ; "~~

Aanwezig: ongeveer 70 personen.
Zaalcapaciteit: 100 personen.

Spreker: J.ffabius, won. te ,'s-Gravenhage.

Fabius ving»zijn toespraak aan met scherpe critiek te leveren op
Prof .Schermerhorn e'n Koos Vorrink, wie'hij verweet van Azië "to-
taal niets" te begrijpen. Spreker daarentegen, die lange tijd in
Japanse gevangenschap had verkeerd, achtte het zijn plicht deze
materie in Nederland te bespreken. Hij 'was van oordeel, dat het
Nederlandse volk omtrent de Indonesische kwestie vals wordt voor-
gelicht « Slechts "Het Dagblad" - waarvan spreker- redacteur is -
licht zijn lezers op rle juiste wijze omtrent Indie in. Hij ver-
volgde met te beweren, dat de Nederlandse Regering geen'enkel
begrip heeft voor "de veel besproken Aziatische geest". Door»de *
onderhandelingen met de Indonesische republiek hoeft de Neder-
landse Regering veel van haar prestige tegenover do Inlandse be-
volking verloren. Zij had, naar spreker zei, haar invloed kunnen
behouden, indien de Indië-kwestie door terzake kundige personen
was geleid.
J.Pabius verkondigde vervolgens dat "do thans door ieder zo ge-
waardoerde G-andhi eon charlatan was, die nietshneende van wat hij
zei en die steeds tegen de Europeanen stookte, behalve wanneer
hij hen'nodig had". Tot slot van zijn zeer verwarde rede verge-
leek Fabius Prof«Schermerhorn met Himmler "die ook wist wat zich
in de concentratie-kampen afspeelde".

C.V.D.



VERSLAG OPENBARE VERGADERING "NATIONAAL £OMIT| HANDHAVING RIJKS-
EENHEID" TE HILVERSUM OP 9 MAAR'T* 1 8 4 S . ~

Aanwezig: 450 personen.
Zaalcapaciteit: 450 personen»
Voorzitter: Mr »Dr «H.F. J .Westerve ld, v/on. te Hilversum.
Sprekers : Chajlejs Josëph ïgnace'jvtarie Weitor, geb* te 's-Gravcn-

hage,T ""6-4-Ï8SO, won* W fs~-Gravénhago, oud-Minister
van Koloniön;
Jphan van Hulzen, won. te Zeist;
H.A.Lunshof.

"Aan het eind van deze maand zijn onze Deviezen op als resultaat
van twee jaar wanbeleid en staan wij voor een failliete boedel ven
Schermerhorn en Beel", aldus ving oud-Minister Welter, na door Ilr *
Dr .H.F.J.Westerveld te zijn ingeleid, zijn toespraak aan. Hij ver-
volgde dat hiervoor bovenal verantwoordelijk is do P.v.d.A», die
ons een defaitistische politiek heeft opgedrongen. De "Rood-Room:.".,
samenwerking" is een dictatoriale macht, welke er niet aan denkt
mening der oppositie te vragen. Het weren van de protestants-ré hri^-
telijke groepen was z.i, "een onvergeeflijke blunder". Oud-Ministo•:•
Welter verklaarde voorts, dat de tegenwoordige Regering "niet nati >-
naai genoeg " is on derhalve dient te verdwijnen. "Het volk zal moe-
ten zorgen voor oen nieuwe regering, die zorgt voor een groot Rijk.,
met behoud van de traditionele banden van Nederland en IndiC," ?
J.van Hulzen begon zijn toespraak met de woorden: "Gelooft niet,dat
het droevig Indië-drama is toe te schrijven aan onbekwaamheid, ge- ,
brok aan kennis en boos opzet, maar de grond is to vinden in ver-
schil van staatkundig inzicht", waarna hij op scherpe wijze critiek
leverde op de. volgens hem gebleken "tweeslachtigheid in het Rege-
ringsbeleid". Tot slot van zijn toespraak merkte hij op, dat nu hot
communisme de demopratie dreigt te overvleugelen men hierover aller-
wegen klachten hoort "Diaar waar is de klacht over de moord op eigm
vlees en bloed in Indid?",
Na de pauze vroeg H.A.Lunshof zich af,hoe het Nederlandse volk zion
het.recht aanmatigt de communistische staatsgreep in TSjecho-Slovr $
kije te, critiseren. zonder ooit een woord van protest te hebben Iti-'
ten horen over de In Indie heersende terreur. -Opzienbarend-achtto '\r do verklaring van.de Raad van State. "Beel moge toornen to-

gen de buitenparlementaire oppositie, maar nu is het het hoge
Staatscollege zelf, dat protesteert tegen de grondwetsch.ending.Beel
heeft nu gedreigd scherp te zullen optreden tegen de -oppositie van i'
links en rechts,. Van de maatregelen tegen links heb ik niets gemerL%
maar v/at Beel ons "moge verwijten, wij, verwijten'Boel, dat hij de
Grondwet vertrapt. In deze openbare vergadering, waag ik het te zog-
gen, dat eens de dag zal komehr.d>at Boel daarvoor ter verantwoording
geroepen zal worden'% aldus betoogde spreker onder het-applaus van
zijn auditorium. Na'er op te hebben gewezen, dat de Nedorlöndse mi-
litairen in Indie dienen onder het oog van vreemde officieren en
25.000 personen In concentratiekaapon zijnxopgesloten "omdat meneer
Soekarno dit belieft", beweende Lunshof, dat de oppositie uiteinde-
lijk toch zal winnen. x
De sprekers werden allen met geestdriftig applaus voor hun rede-
voeringen beloond.

O.V.D.



GEMEENTE-POLITIE TE WINTERSWIJK
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Gelieve bij beantwoording
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nummer van ons schrijven aan te halenian te halen
5 MRZ.1943

&0

Aan de heer

Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst,

Javastraat 68, BUREAUS

» S - G R A V E N H A G

UwyKenmerk:
No. 28240.

Uw brief van:
18-2-48

Ons nummer: Winterswijk;

13 Maart 1948.

Onderwerp
A.Wildemani J.A.Wiggers.

Haar aanleiding van uw bovenaangehaald
schrijven, houdende het verzoek te worden
ingelicht omtrent de politieke oriëntering
c*q.» activiteit van de bovengenoemde per-
sonen, doe ik u hierbij beleefd toekomen
een politie-rapport mijner administratie,
naar de inhoud waarvan ik u kortheidshal-
ve moge verwijzen,

De Inspecfceur van politie,
Ccfapschef

Bij l . ; Verzoeke in elke brief slechts

één zaak te behandelen.
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XX GEMEENTELIJK POLITIECORPS WINTERSWIJK

Winterswi jk , 13 Maart 1948»
NO. /48P.

Onderwerp: Inlichtingen omtrent
A. Wildeman en n A n n /^ n T

R A P P O R T

Naar aanleiding van een ingekomen schrijven^ van de Centrale Vei-
ligheidsdienst te Den Haag, dd. 18 Februari 1948, No,28240* Geheim,
houdende het verzoek te worden ingelicht omtrent A»Wildeman en ATb»
Wiggers, beiden wonende te Winterswijk, rapporteer ik, Jan Bartu» fiena
kers, agent van politie te Winterswijk, tevens onbezoldigd r i jksveld-
wachter, na daartoe ontvangen opdracht, u beleefd het volgende t

" ABBAM W I L D E M A N *
geboren 1 November 1909 te Amersfoort, van beroep hoofd ener school,
wonende Dorpbuurt 212 te Winterswijk, vestigde zich op 29 April 1940
te Winterswijk, komende van Ruinerwold.

A»Wildeman voornoemd belijdt de Gereformeerde godsdienst en bezit
r"" de Nederlandse nationaliteit.

Op politiek gebied treedt l. Wildeman wel op de voorgrond,hetwelk mo-
ge blijken uit het feit* dat hij voorzitter is van het comit£ e "Hand-
having Ei jkseenheid", afdeling Winterswijk, Tijdens een door Prof «Ir,
W.Schermerhom in de gemeente Winterswijk voor de afd» Winterswijk
van de partij van de arbeid vervulde spreekbeurt stelde genoemde A.
Wildeman de spreker enige vragen* daarbij beginnende met te zeggen,
dat hij anti-revolutionnair was in hart en nieren. Hij is lid van de
Anti-Hevolutionnaire Partij en wanneer een vergadering van deze par-
tij zal worden gehouden, heeft A*Wildeman steeds een aanplakbiljet
betreffende de te houden vergadering voor de ramen van zijn woning
hangen. Op 17-9-1947 sprak A«Wildeman te Winterswijk op een door de
afdeling Winterswijk van het comité "Handhaving Hijkseenheid" belegde
voorlichtingsavond over "Om de eer van onze vlag" en op 12«»£t*19&8 de-
bateerde hij met Prof »Ir»W,Schermerhorn in een door de P,v»d»A» te
Winterswijk belegde openbare vergadering»

A«Wildeman^ voornoemd^ komt in de politie-administratie alhier
niet voor» Hij staat te dezer plaatse gunstig bekend»

De tweede hierboven genoemde persoon is genaamd
C JAN ALHgHT W I G G E B S ,

geboden 13 Januari 1092 te Winterswijk, van beroep inspecteur Indisch
onderwijs, thans wonende Weurden 1 a» Winterswijk» Hij belijdt de Ge-
reformeerde godsdienst en bezit de Nederlandse nationaliteit»

Betrokkene is op 30 Augustus 1916 van Winterswijk naar Harder-
wijk vertrokken en hij is vermoedelijk van daar naar Nederlands-Indié
(Indonesië) gegaan* alwaar hij blijkens de in het bevolkingsregister
dezer gemeente voorkomende gegevens, tot 13 Mei 1925 heeft vertoefd»
Verder bleek daaruit, dat hij van 15 Augustus 1928 tot 14 Juli 1932;
van 1 Februari 1933 ^o* 17 April 1940 en van 5 October 1945 tot 26
Januari 1948 in Nederlands-Indië (Indonesië) heeft gewoond* Thans
vertoeft genoemde J»JUWiggers te Winterswijk. Volgens mededeling van
zijn broer is J,A»Wiggers met een regeringsopdracht hier te lanaeé

f Qenoemde Wiggers is, voor zover bij onderzoek is gebleken, geen
yl lid van de Partij van de Arbeid, Hoe hij politiek georiënteerd isjis
* l bij de politie alhier niet bekend» Hij treedt op politiek gebied niet

l op de voorgrond»
1 In de politie-administratie alhier komt J«A,Wiggers niet voor,Hy

Aan den Heer gtaat te dezer plaatse gunstig bekend*
CORPSCOMMANDANT VAN POLITIE Noch A*Wildeman* noch J»A*Wiggers komen in de al-

W I N T E R S W I J K bier aanwezige P.R»A,-administratie voor,"
Aldus naar waarheid dit rapport op gemaakt, ge sloten
en getekend te Winterswijk, 13 Maart 1948,

De



HILVJsRSÜM , Hilversum, 12
BUREAU B - i—-"~—PI

• f ö M R Ï f j f l l7.MRZ.f94g

Met betrekking tot de op Dinsdag, 9 Maart 1940 p-lzr
Holland" te Hilversum gehouden openbare ̂ vergadering van de afda-
ling Hilversum van het "Nationaal comité' Handhaving Rijkseenheid" ,
bericht de inlichtingendienst te Hilversum het volgende:
Aanwezig: ruim 4-50 persoaaa.
Zaalcapaciteit: 450 personen.

°C l Sprekers: Ch.J.I.M.sKelter van s-Gravaahage. £ 3 MR J
K f Van Hulzen van i eist
x- j H. A. Lunshof

Oud-Minister vvelter, die werd ingeleid door de plaatselijke voor-
< |zitter van het Comité, Mr.Dr. H.P.J. fiesterveld, wonende te Hil-

versum, ving zijn rede aan met de woorden "Aan het eind van deze
maand zijn onze deviezen op, als réultactt van twee jaar wanbeleid
en staan wij voor een failliete imboedel van Schermerhorn en BeelS
£xBKft Volgens spreker is toovenal verantwoordelijk voor deze gang
van zaken, de Partij van de Arbeid, die aan ons een defaitistisehe
politiek heeft opgedrongen door het verzwijgen van de waarheid,
een tendentieuze voorlichting en een dictatoriale methode, met
name in het Indiè-beleid. Spreker critise=rde het gebrek aan nati-
onale houding van deze partij en haar internationale instelling*
Samaawerking van Eood en Rooms noemde spreker
principieel verkeerd, maar Beel heeft bij de samenstelling van dit
kabinet geen ernstige poging gedaan de christelijke partijen in de
regering op te nemen. Rooms-Rood werd een groep, een dictatoriale
macht die er niet aan dacht naar de mening der oppositie te vragen.
Het weren van de protestants-christeiijke groepen is een onvergeef-
lijke blunder. Voor de bouw van een nieuw koninkrijk is deze rege-
ring niet nationaal genoeg. Deze ^

Maar een regering, die regeert Tegen de wil van het volk, zal
sioh nooit staande kunnen houden. Het volk zal moeten «orgen voor
jen nieuwe regering, die zorgt voor ëén groot rijk, met behoud van

"de traditionele banden van Nederland en Indie.
Vervolgens sprak de heer J. van Hul a en die in zLjn betoog o. m.

zei," Geloof niet, dat het drowig Indie drama is toe te sohrij-
[ven aan onbekwaamheid, gebrek aan kennis en boos opzet, maar de
'grond is te vinden in verschil van staatkundig inzicht". Aan de

van talrijke illustraties toonde spre&er de twee-slachtigheid
| van het regeringsbeleid aan, dat hij op scherpe wijze bestreed.

Het schuwt gezagsnandhaving en vlucht in sophisxuen* lu het
communisme de democratie dreigt te overweldigen, noort men ach en
wee, maar waar was de klacht over de moord op eigen vlees en bloed
in Indie?

Na de pauze trad als laatste spreker op de heer H. A. Lunshof ,
die begon met te wijzen op de reactie, die de communistische staats
greep in Tsjechoslowakije hier te lande heeft verwekt en vroeg of
ons volk het zedelijk recht heeft over dit inderdaad betreurens-
waardige feit te jammeren, zonder ooit een vso>rd van protest te la-
ten horen over de terreur, moord en doodslag, die nog steeds in In-
die voortduren. Een tweede feit is de opzienbarend© verklaring van
de Raad van dtate. Beel moge toornen tegen de "Buiten-parlementai:'



oppositie, maar nu is net net noge staatscollege zelf, dat pro-
testeert tegen grondwetscnending. Beel neeft nu geéreigd tegen
de oppositie van links en reents streng op te treden. Hu, aldus
spreker, van maatregelen tegen links nel) ik nog nooit iets ge-
nierkt. Maar Beel zegt net wel, ma--er nij doet net niet. Maar

jfwat de neer Beel ons moge verwijten, wij verwijten Beel dat nij
S*\J^ Gbndwet vertrapt. In deze openbare vergadering, aldus spreker,

Twaag ik net te zeggen, dat eens de dag zal komen, dat Beel daar-
[voor ter verantwoording zal worden geroepen (applaus).

daarom stuurt onze regering eigenlijk troepen naar Indie.
Onze jongens lopen daar onder een wakend oog van vreejoie officie-
ren. In Indiê' zitten 25.000 vrije mensen opgesloten in concen-
tratiekampen, omdat zulks meneer Soekarno belieft.

Ik,aldus spafcer, ben dan maar liever partijgenoot van
vVinston Cnurcnill dan van Koos Vorrink. De oppositie zal net
winnen, ook al is net "vijf minuten voor twaalf", want deze op-
positie verkondigt dingen die waar zijn."

Alle redevoeringen werden door geestdriftig applaus onder-
broken en besloten.
ïe omstreeks 25.- uur werd de vergadering, na net gezamenlijk
zingen van 2 coupletten van net "*iilnelmus" gesloten.

Terzonden aan de Centrale Veiligheidsdienst te s-öravenaage,
Javastraat bü.



Gemeentepolitie Oldenzaal. GEHEIM.
Oldenzaal, 19 Jfeaifb
Telef.: K. 5410 - 333

2 O.M RZ. 1948 48

'BUREAU B

No: /

Onderwerp: Verslag vergadering
Comité Rijkseenheid te Oldenzaal.

Bijgaande heb ik de eer UHo$edelgestreng£ te doen toekomen
een verslag van een vergadering van het Comité Rijkseenheid te
Oldenzaal, gehouden op 17 Maart j.l. in de zaal van hotel Ree-
rink te Oldenzaal. De zaalcapaciteit "bedraagt plm. _400_personen.
Aanwezig waren plm. 40 personen.

De vergadering werd geopend door de voorzitter van het
Comité, de heer De Meere, leeraar aan het Twents Carmerllyceum
te Oldenzaal en wonende te Oldenzaal» De spreker in die vergade-
ring was G.Kemper, Majoor van het K.BT.I.L. met het onderwerp:
"Toestanden in Indie voor en na den oorlog".

Alles had een rustig verloop.

Aan De Inspecteur van Politie te Oldenzaal,
Hoofd Bureau Centrale Veiligheid^

\enSt, «WMiWUWam» ,̂ .i.,»OS58H..,,.

Javastraat 68 te f B Gravenhage.
In afschrift aan de Heer Procureur-Generaal,
fgd. Directeur van Politie te Arnhem.
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Onderwerp:
Openbare vergadering van de Stichting

Handhaving Rijkseenheifi,u©mité Oldenzaal en Omstreken
met als onderwerp,"Toestanden i» Tmdie,veer e» aa de» Oorlog",
i» het hotel Reerinik te Oldenzaal,®p Woensdag 17 Maart ,1948,

de heer G.Kenner,Majoor K.N.I .L.(b.a.) .

H A P P ü R T ,

Oaaer auspiciën va» de Stichting Handhaving Rijkseenheia
uomité Oldeitzaal ea Omstreken,werd ©p Woensdag 17 Maart 1948,te
20 uur een OpemDare vergadering gehouden ia het notel Resrimk,
ae üpoorstraat te Oldenz*al,waar als spreJter optrad,ae heer ü,
perx,Majoor K.N.I«L.(b.d.)met als onderwerp, "ï'oestanaen ia
véór en na den Oorlog."
Te 2C.1-:" uar die avond werd de vergadering geopeBd aoor ae voorzit-
ter vaB opgemelde stichting,de heer de Meere.Deze heette de aan-
wezige», bestaande uit een 40 tal bezoekers hartelijk welkem ea
sprak er zijn leedwezen over uit,aat ae belangstelling voor deze j
vergadering miet groter was.Het öoel van aeze avond is,aldus spre-
ker wat meer licht te verspreiden over de toestanden ia Inoië <s>p
het moment,hetgeen ons allen t©ch ter harte gaat.
Me» kan wel zeg&en, "ik d©e niet aam politiek,maar de politiek b«-
m©ei* zien momenteel met U".
Helaas ontbreken ©p deze vergadering juist diegenen,oie hier
wezig moesten zijn,maar hij hoopt, dat* öe aanwezigen netx
kene naar buiten zullen uitdrage*,£>e i««si»a»* waJi* css
te land met weinig natuurproducten ©p het moment in verkeerè
miet blijven voortduren ea deze luxe kumaen wij oms niet permit-
teren.Het Comité Nationale Rijkseenheid verzet zich tegen de hui-
dige koers en tot mu toe heert het weinig kunnen bereiken .Maar h«t
gaat in Indië niet best en daarvoor moeten wij waken.Meestal wa»-
•aeer ae ege» opeH gaaB,aa» is reeds alles vergokt .Na deze inlei-
ding gaf hij het woord aam de Spreker van dezen avomd,de heer GV-
Kemper,Ma#©»r K.N.I.L.(b.cL),over het omderwerp:het Indië -beleiè.
IB een zeer uitvoerig en ged«eumenteerd betoog toonde Spreker a*m>
dat *r momenteel ia Indië wantoestanden heersen.
Het jaar 1948 is ee» verkiezingsjaar, een jubileumjaar, m aar het kan
ook worde» een ramp jaar .Het laatste hebben wij in eigen hamden e»'
kuHJE.e» we bepalen of het nog erger wordt daa i» 1672, >
Door de kabinetten Schermerhorn ea Beel is veel verkield,maar ree-
ding is nog mogelijk, al is de nood zeer hocg gestegen .De Weéeif
landse driekleur dreigt in I«die neergehaald te worden,terwijl
hier straatarm zijn.We moetens ©ns te» zeerste realiseren h©e
jaar zich zsl ontwikkelen en hoe uiteindelijk de eimdbalanB v«*
dit jaar zal zijn.De regering,aldus spreker,voldoet aiet en
door ligt over het volk een zekere politieke matheid.
De Ieus"lai8ser faire,laisser passer"mag ons echter niet
wo ré en. Wij hebben toch immers ©ek enze stem in het kapittel
Zender Indië kunnen wij miete,«p welk gebied ©ok.Er zijn nu
erst gee©mplice«ré« verhoudingen ge schap en,al beweert Pref



volgeas spreker mi et waar is.De belaagea eisea immers eea verb©a-
aeaheid va» alle delea vaa oms Koaiakri j k. Spieker, zelf eea K.V.p.
er, i s vaa rneaiag dat momemteel hoogste»» 50% der bevolkiag achter
de g«voerde politiek ia Nederlaad staat,maar dat 100$> tegea de ge
voerde politiek ia ladië is.Ons Vaderlamd was eeas gevierd ea
groots,maar is thaas met de Indie.kwastie gewerdea eea speelbal
va& profiteurs ea collaborateurs.350 jaar hebben we daar gehad een
rechtsdEazxJsoDci staat,welke eaig was ia zija soort,veel is er op
allerlei gebied gedaaa voor de bevolking,au echter zija er weer
wantoestaadea geschspea.Proresser Schermerhora heet'x. zich toch
zelf al6 volgt uitgelatea:we moetea dit nog staatkuasiig oatwe-
teïtd me»s niet met mes en vork l at eis omgaan,Door sadere vooraaa-
staande persoaea,zoals Profüessor Van Hamel,zijn toch telkens weer
uitlatingea gedaaa,hoe goed Iwdië door Hederlaad is bestuurd»
Ook va« materiële zijde zou s^ar afscheiding van ladië voor oas
eera grote ramp betekenea,maar voor Jadië zeker zo groot.
Veel Westers kapitaal is immers ia ladië belegd,maar ook omge-
keerd, waat voor de oorlog was ai et miader daa 1/3 v aai het
iKdieche volksiUkomea afkomstig uit V/e ster se bedrij vea, terwijl de
Republiek au al bewezea heeft,dat zij deze iadustixalisatiej eztz.
waarvan eea zeer grote bevolkingsaaawas het gevolg is,niet kaa
redaea.
De sameawerking vaa Nederland met Dictie is op allerlei gebied ge-
wenst ea vaa het .grootste belaag.
Het levea v^a raillioeaea measKea staat hierbij op het epel.Zo dik-
wijls wordt de mening geopperd,dat alleen de k&pitalistea bij eea
verbreking met Indië het nadeel zouden hebbea.
ïTiets is echter minder waar,miasteas 1/5 gedeelte VSB de iïeder-
laBdÊe bevolkiag is toch aangewezen op de band met Imdië.
Vervolgens hekelde spareker het beleid vaa het Kabiaet Beel over
ladië ,waarmede onverantwoordelijk is omgesproagem es ook ae hou-
diag van ae sterkste staatkundige partij hier,welke baag is voor
een verbreking vaa de baad met de partij van de Arbeid,in wier
haadea ae sleutelposities van ladië zij® gesteld.
Vooral door de Inüië-afl'aire is er v*^l raütreuwea gazacid.Soekar- j
ao ea de zijaea willea de overheersiag.Bij aezea is geeB sprake
van nationalisme. j
De sèldatea die naar Indië zijn gegaaja, of schoon atóvankelijk met
tegeazia,denkeB nu over ladië anders.Zij hebben gezden,w&.t Neder- i
laad daar gedaaa heeft en noe Soekarrao met zijn communistische j
bende daar geterroriseerd heeit* (. j
Het was geen strijd om het "Ontwakene Azié",öiaai' alleen het des-
potisme van Soekarno.
De Regering is gezwicht voor de eisen van de Partij van de Arbeidj
de voorlichting was slecht;noch in het binnenland,noch ia het
buitealamd mocht men wetea v/at er gebeurde}noch de politiek vam
Van Mooie, of vam Schermerhora mocht bekead wordea gemaakt, di f te c
ladië los wilden vas uaa Nederlaad,aldus Spreker.
Waarom vraagt hij verder,is het aoodrecht vaa Loadea niet opge-
hevea en eea eimde gemaakt aam de dictatuur vam è&a persooa.
De Rijksgetrouv/es en echte vaderlanders huiveren er voor,v/at er
is geschied.Door de wil van da gartij van de Arbeid zijn wij over-
geleverd aas het Baitealaad,
Het oatbreekt de Nederlandse Regeriag aam kracht ea wil om stel-
liag te nemen tegea de door Ruslaad gesteunde D jokj a-republiek
ea dat dient te geschiede»,anders dreigt alles verleren te ga&a.
Overal is mea bezig het communisme te b e strijden, maar waarom wij
daa niet ia oas eigen gebiedsdeel of delea.
Willeas en wetens laten we met oas èölleB.Hoe staat het met de
souvereiaiteit i» ladië ,is dit HU een uaie.souvereiateit of eea
federatieve .De zaak kraakt ea raiBrc.eIt aam alle zijdeaa.
Het program stoad ia de K©Hl^kli.;xe verklariag vaa 1942,op welke
maaier het Rijk zou wordea opgebouwd.
Hier haddes mensea aaa het werk moeten wordea gesteld,dis ladië
keadea,maar ai et eea groep, v/elke gepresideerd werd door eea Stuw-

z.o•a.



3e mam.Mem tracht alles goed te p r at e», maar dam krijgen wij Imdië
toestanden als ia de Balkan, waar de Russische imvloed iaga&g
vinden. De Nederlandse "bevolking zal moeten "besef f sa, dat er ia
Indië een andere politiek dient te worde» gevoerd»
Hier wordt socialistisch gehandeld ea dat raag aiet.Vaa democra-
tie is geen sprake meer. Tenslotte wees spreker er aog uitdrukke-
lijk op, dat het Comité Handhaving Rijkseesheid «r nog ee^ster-
dege op, dat het geen koloniale overheersing wenste en ook aiet
wénst, maar dat zij, die Indië kejsiaea em liefheUbe» het "beste
vcor iBdië willen op allerlei gebied ouder èèa vlag.
Daarom moetem allen medewerken, dat OEtze Regeriag bestaat uit
maan e», die belaagea van het Nederlandse en Indische volk
alles gaat, das is er misschien nog iets vaa te make&V

Ilieraa werd er gelegenheid gegeven tot het stelle» vaa vragem,
waarvan asm persoon gebruik maakte.
Om 22.15 uur die avomd werd de vergaderiag gesloten en werd overj
gegaan tot het gsvea vaa films ea lichtbeelden, welke eea beeld
gaven vam de toesta&dem ia Indië voer en na de oorlog.
Het geheel had een rustig em ordelijk verloop.

Waarvan cöor mij op de eedjbi^ ae aanvang mijmer bediening
legd is op gemaakt, ge sloten e» getekend dit rppport te Oldeazaal
op Donderdag 18 Maart 1948.

De Brigadier vaa politie,

G E 2 I E W :
De IiisjJSGaeur vaa politie Korpschef
van gemeentepolitie te Oldemzaal,
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5 April 8.

Vergadering "Nationaal Comité Handhaving Ri jkseenheid".

Hierbij he"b il: de eer Uv/e Kxcellentie aan te bieden afschrift
van een verslag van oen op 17 Maart 1948 te Oldenzaal gehouden open
bare vergadering van het "Nationaal Comité" Handhaving Ri jkseenheid"
naar de inhoud waarvan ik rei j veroorloof te verwijzen.

HET IIOOPE Jm DE
VE ï LIGÏÏEIDSDIEI^T
Namens d e z e , v

Aan Z.S. de Minister van
Overzeese Gebiedsdelen,
te J.G.Crab^endam
's-G R A Y E N H A Q D .



VERSLAG.. OPENBAKE VERGADERING "NATIONAAL ..CQMITË HANDHAVING
EENHEID'.' TE DLfflN.ZAAL OP 17 MAART 1948» " "~

Aanwezig: ongeveer 40 personen*
Zaalcapaciteit:.̂ ,,... personen.

Voorzitter: De Meere,, won,te .Oldenzaal»

Spreken G «Kemp gr,. Majoor K.N.I.L, b.d.,won,te 's~Gravenhage»

Na een inleiding van De Meere,hield G,Kemper een beschouwing
over het Indiü-beleid van voor en van na do oorlog,Hij betoogde,
dat de "Roeringen Sohermorhorn en Boel" voel hebben vernield, GO cl:
dat nog redding mogelijk is. Hot jaar 1948 zou voor Nederland oei
zeer belangrijk jaar zijnshot is een verkiezingsjaar en con ji,ci-
leumjaar,doch hot zou ook een rampjaar kunnen worden,Volgens"
spreker zou de Regering niet voldoen aan do gestolde verwachtin-
gen, waardoor over de Nedcriaadso bevolking oon zekere matheid
hocrst.Hij waarschuwde zijn auditorium er 'evenwel voor zich niet
te laten-leiden door do leuze "laissez faire,laissez passer*',Zoijp
het bezit van Inditë zou Nederland verloren zijn op elk. gebied, '"''.
Do wodcrzijdso belangen van Nederland en IndiB zijn zo groot,dat
verbreking van de band do mcos,t rampspoedige govolgon zal hebben,
mccndo spreker» Zeer voel Ufestors kapitaal is in Indiö belegd,
doch voor do oorlog was moer dan con dorde dool van het Indische;
v o Ik s inkom on afkomstig van de V/cstcrso bedrijven.Do 'republiek
hooft bewezen do industrialisatie niet te -kunnen rcddon,
G.Kempcr vervolgde zijn rede mot schorpo critiek op hot Kabinet
Buel,dat or vvoor zou terugdeinzen de banden van de' P»v«d,A^^wol-;
ko partij do sleutelposities in Inditt bezit, to vorbrekcn^égro>or.
de over Sookarno,botoogdc G*Kcmpcr,dat bij dozc goon sprake is
van nationalisme,doch dat hij mot "zijn communistische benden*
Indiö wil overheers on.Na critiok te hebben geleverd op do binnc:.i*
on bu±tcnlandso~voorlichting omtront Indi©,zei sprckgr^dat do Re-
gcr ing is, gezwicht voor de oiscn van du P*v»d.A* Voorts •srrocg
hij zich af,waarom hot in Londen afgckoïidi-gdo noodrcght nog be-
staat^ Hot dient z,i, to word-on opgeheven,waardoor or con einde
gemaakt zou worden aan do dictatuur vrtïi oon persooA<«i>oor do wil
van do Partij van do Arbeid zijn wij overgeleverd aan hot buitcm«-
land.Hot ontbreekt do Nederlandse Regering aan kracht en wil om
stelling to nomen togun do door Rusland gostcundo Djocja-rcpublae;
G*Zomper vond hot verwonderlijk j dat mon overal hot communisme b-j-
strijdt^doch dit niet doot in 'do Overzeese Gobiüdsdclcn.Wat..ae.
Konink. lijko verklaring van 1942 was'' bepaald,had mooton vrordon ui
govocrd door Indiö-konnors,ftdoch niet door con gi?ocp wolko wordt
goprpaidcord door ccn étuwman1'«' Hqowoi men allcrwogan hot Indill-
beleid zou trachten goed" 4?c prat on, ontstaan in Inditt-, toestand o;*
als in do Balkan,waar, do'communistischo invlood' ingang vin-d-̂ >
Vaïi democratie is,volgons' spreker,geen sprake mc'er. JEÏot Nati®n,,le
Comité Handhaving- Rijksconlió'Sd woust. geen hcrstol van do koióra '.l
voa?houdingoki,docJa wil h.ot bosto voar Jf-odorlajad on Indift boroikcn

één vlag»



G E H E I M W j koveroiciftt
3 O MRT*|

"Rapport betr. Voorlichtingsavond "Nationaal Comité llnMiavitig
Rijkseenheid", Af d. Benkum-Heelsum, op 16 Maart 19̂ B't'e Renkum.

Aanwezig waren: ongeveer 50 personen. Zaalcapaciteit; M-OO pers.
| Sprekers: Arie van Engelctöfp~~Gastelaars, geb. 2̂ .9.9̂ 'te 'ŝ Gra-

venhage, meubelmaker, won. Parallelweg 21 te Heelsum
(afdelingsvoorz, Renkum-Heelsum).

l M.H. du Croo, Kolonel K.N.I.L. b.d.

Na een korte inleiding door de Afd.voorzitter, hield jColonel du
Croo een toespraak, waarin hij een overzicht gaf van He wijze™
'waaFop Ned. Indië voor de oorlog bestuurd werd. Hij wees daarbij
op de grote verscheidenheid der bevolking van de Archipel en op
de onmogelijkheid om al die rassen in vrede met elkaar te doen
leven zonder een gezag, dat boven alle anderen uitsteekt. Volgens
spreker waren de bewoners van Indië bij lange na nog niet rijp
voor het zelfbestuur, dat hun thans wordt gegeven. Dit blijkt wel
uit de Stichting van de Staat Oost-Indonesië, die niets liever
wil dan terugkeer naar de toestand van voor de oorlog. Ook het in
stand houden van al die aparte regeringen kunnen de betrokken
delen nimmer bekostigen. Over de politionele actie zeide spreker,
dat het stopzetten daarvan de schuld van de Partij van de Arbeid
was. Nog een halve dag, aldus spreker, en de troepen hadden
Djocja onder de voet gelopen. De Britse Consul te Batavia had het

*) stopzetten van de politionele actie als een waanzinnige daad
» gekwalificeerd. In het slot van zijn toespraak wees spreker er
op, dat de enige oplossing voor beide partijen was, dat deze re-
gering werd vervangen door een krachtige regering,
de politionele actieA zuivering van de thans bestaande regeringen
ÏITTTëdT̂ nSrïI "erf"samenwerking met de besten van Indië op de oude
vertrouwde manier.
In de pauze werd propaganda gemaakt voor het blad "Het laatste
nieuws uit Indië" en werden enige brochures, getiteld "Indië
Beleid" en "Dit vroeg Indië" verkocht.
Na de pauze werd gelegenheid geboden om vragen te stellen, waar-
van een drietal personen gebruik maakte en welke vragen door
Kolonel Du Croo werden beantwoord.
Een der vragen luidde: "Kunnen wij het volhouden om op deze wijze
;door te gaan in Indië"? Spreker antwoordde, dat het in normale
/ tijd niet te bekostigen was, maar dat het thans niet op een paar
milliard meer of minder aankwam. Uiteindelijk, aldus spreker,
zullen wij, wanneer Nederland en Indië verenigd blijven, deze
krachtsinspanning wel te boven komen, omdat de rijkdommen van
de bodem van Indië onuitputtelijk zijn. Een eenheid is voor beide
partijen, op stoffelijk en geestelijk terrein, het beste.

Daarna sloot de voorzitter de vergadering en wekte de aanwezigen
op een ruime bijdrage in de aan de uitgang te houden collecte te
storten.
Het geheel had een ordelijk verloop.-
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onderwerpi-yergadering "Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid.".

Hierbij heft ik de eer Uwe Excellentie aan te "bieden afschrift van
een verslag van een op 16 Maart 1948 te Kenkuia gehouden voorlichtings-
avond van het "Kationaal Comité Handhaving Rijkseenheid", naar de in-
houd waaraan ik itiij veroorloof te verwijzen.

HET HOOFD YAH D£
iaiaGIiÊli^D3iïlB
Namens dez,e:,

Aan !6JËI*de Minister van
Overzeese Gebiedsdelen, • J.G.Grabhendaia.
te
»S-G R A T E N H A G B .
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VERSLAG VOORLICHTINGSAVOND "NATIONAAL COMITÉ HANDHAVING RIJXS-
EENHEID" TE RENKÜM OP 16 MAART 1948. '"

Aanwezig: ongeveer 50 personen.
Zaalcapaciteit; 400 personen.

Voorzitter: Arie van Engeldorp Gastelaars, geb« te 's-Graven-
hage,' S4-9-189'4, won. te Heelsuin (gem.Renkum)..

Spreker : M .H .du Croo, Kolonel K.N.I.L. b.d,

A*van Engeldorp Gastelaars opende de vergadering met een korte
inleiding, waarna Kolonel du Croo een overzicht gaf van de wij-
ze waarop Nederlands-Indië voor de oorlog werd bestuurd. Indo-
nesië zou z.i, in het geheel nog niet rijp zijn voor zelfbe-
stuur »
Spreker critiseerde vervolgens de Partij van de Arbeid, welke
hij verweet debet te zijn aan het stopzetten van de politie-
actie, wat de Britse Consul te Batavia een waanzinnige daad
had genoemd. De enige oplossing van het huidige conflict acht-
te du Croo vervanging van de Regering door een krachtig bewind,
hervatting van de politie-actie en zuivering van de thans be-
staande regeringen in Indonesië,

Tijdens de pauze werd propaganda gemaakt voor "Het laatste
Nieuws uit Indië" en werden te koop aangeboden enkele door het"
Comité Handhaving Rijkseenheid uitgegeven brochures. Na de. pau-
ze bestond gelegenheid vragen te stellen. Een der vragen luidde;
"Kunnen ivij hot volhouden om op dezo wijze door te gaan in In-
die"? waarop spreker antwoordde,.dat het in normale tijden niet
te. bekostigen was, maar dat het thans niet op een paar milliard
meer of minder aankwam. Uiteindelijk zal deze krachtsinspanning
wel zijn te overwinnen als Nederland en Indie verenigd blijven,
omdat de rijkdommen van do bodem van Indie onuitputtelijk zijn.

C.V.D.
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Ik heb de eer Uedelgestrenge hierbij
te doen toekomen een verslag van een al-
hier op 17 Maart j.l. gehouden openbare
vergadering van het Nationaal Comité
Handhaving Rijkseenheid.

D#4Commissaris van Politie,

Y

AAN:

de Heer Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst

te
l..s.-.G.....r.....a...v....e...n....h...a...g.. e.

Qec. Dr. no. 7410
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VERSLAG van de op Woensdag, 12 Maart 19̂ 8 te Enschede
in Hotel "Avion" gehouden openbare vergadering van het
Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid.

Aanwezig: ± 300 personen (zaalcap. ±

| Sprekers: Mr. Rij.c.k Christlaan Schlingemann, geb. te Velsen,
30-4—07, advocaat en procureur,secretaris van het Tri-
bunaal te Enschede, wonende te Enschede, Molenstraat 36;

l H.A.Lunshof, hoofdredacteur van "Het Dagblad",

Mr. R.C.Schllngemann gaf na een zeer korte inleiding, waarin
hij op de ernst van de internationale-en nationale toestand wees,
het woord aan H.A.Lunshof.

Spreker begon met een vergelijking te maken tussen Praag en
«Djocja. Hij vroeg zich af waarom men nu pas, na de gebeurtenissen
]in Tsjecho-Slowakije, fel geworden was tegen het communisme, ter-
wijl men in eigen rijk een hamer en sikkel .heeft, n.l. in het hart
van Java.

Men vergeet volgens spreker blijkbaar wat in Djocja gebeurt,
terwijl daar toestanden heersen in vergelijking waarmee men Praag
misschien zou kunnen benijden.

, Spreker wees vervolgens herhaaldelijk op de z.i. strafbare
ischennis van de grondwet en andere wetten, die door de regeringen
Wan na de oorlog zouden zijn gepleegd in haar beleid betreffende
.de overzeese gebiedsdelen.

Nau'sprekers mening was de oppositie nog nooit zo behandeld
als de laatste tijd.Ze zou nimmer zijn geraadpleegd. Tegen de
^rechter zijde past men volgens hem dezelfde maatregelen toe als
tegen de ultra-linkse zijde. Beel dreigt, aldus Lunshof, doch
laat Beel oppassen voor wat er in ons deel van het volk leeft,
't Ogenblik zal komen, dat hij ter verantwoording zal worden ge-
roepen en dit zal voor hem zeer somber zijn.

De oppositie van rechts wordt de groep van de kolonialen,
de reactionnairen en de kapitalistenknechten genoemd, maar onze
beschuldiging is, aldus spreker, dat de huidige regering de grond-
wet en de wetten des land s overtreedt en ons mooi Koninkrijk sloopt

Vervolgens viel spreker de P.v.d.A. en haar voorgangers op
"Scherpe wijze aan.

Hij noemde de socialist® de dienaren van de chaos in Indië,
de wegbereiders voor de overwinning van de brandkast, omdat zij
een kans geven aan het Aziatisch fascisme en het slechte soort
Amerikaanse kapitalisme.

In felle bewoordingen hekelde spreker In dit verband de po-
litiek van Schermerhorn, die hij "vage en ethische" praatjes noem-
de. De politiek van Schermerhorn is geen politiek, want zij gaat
niet van een beginsel uit.

De P.v,d.A. is z.i. verantwoordelijk voor het fiasco, dat
straks komt. Zij heeft nog nooit een duidelijk Indie-progamma ge-
had.

-2-
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Spreker beweerde, dat indien wij Indie zouden kwijtraken,
dit een verlies van 20% van ons nationale inkomen zou zijn, wat
voor de arbeiders zeggen wil, dat juist die dingen worden wegge-
nomen, die het leven waard maken geleefd te worden.

Dit geschiedt, aldus spreker, onder het applaus van Scher-
merhorn, Vorrink en-Kupers. Een belangrijk feit zou ook zijn, dat
onze nationale zelfstandigheid, waarvan de sleutels overzee liggen
op het spel staat.

In Indie was naar sprekers mening een gezagsvacuüm ontstaan.
De historie zou steeds bewezen hebben, dat er dan internationale
kapers- b.v. Rusland en de slechtste Amerikaanse kapitalisten -
op de kust komen.

NaasJ^de P.v.d.A. draagt pok de K.V.P. schuld, vervolgde
jrekjr/Romme was z.i. nog duizend keer erger dan Schermerhorn,
om3"aT'hij heel Indie opofferde aan. de binnenlandse partij-politiek
Hij noemde voorts de Rooms-Rode coalitie een der gevaarlijkste
die de wereld kent, omdat daaronder, het protestantse- en het mid-
den s t and s element in de verdrukking komt.

Aan Hitler en De Gaulle gingen ook Rooms-Rode coalities voor-

"""""* "De vooraanstaande figuren misleiden hun eigen volgelingen,
aldus spreker. Lieftinck en de andere heren zouden zonder het
Marshall-plan de beheerders van een failliete boedel zijn en niets
meer. Thans zî i de ogen van het socialisme gevestigd op de kapi-
talistische Wallstreet.

Millioenen inlanders zijn volgens spreker opgeofferd aan de
ethische politiek, achter het prikkeldraad van St. Miche^lsgestel
uitgedacht.

De Nederlandse staatkunde wordt naatT sprekers oordeel niet
meer door een beginsel geleid, zij is losgeraakt van elk nobel ge-
voel, het is een incidentele staatkunde geworden van laag-blj-de-
grondse-acties, waarbij bovendien onze jongens in Indie nog zijn
misleid. Het is een misdaad tegenover hen die vielen.
r~""" -"Wij jffî ei-LnoJL_.en Boetenjaaar Djocja marcheren» aldus spreker
Indien de komend"4 "mg'SSs&êb "'ê7ïht~eP ón'Eenut TÖèr"Bijgaan, dan kan
spreker maar één ding zeggen: "God ontferme zich over dijb arme Ne-
derland".

De rede van H.A.Lunshof werd enige malen door een applaus
onderbroken.

Na de pauze beantwoordde apreker een aantal schriftelijke
en mondelinge vragen. Een aanwezige jonge bestuursambtenaar uit
West-Borneo, die in de zaal tijdens de rede van H.A.Lunshof veel
notities had gemaakt, hield gedurende ongeveer een half uur een
betoog, waarbij hij spreker Lunshof critiseerde en mededeelde,
dat zijn eerste kennismaking met de oppositie in Nederland geen
onverdeeld genoegen was, doch waaruit bleekj^dat hij het in veel .
gevallen.JietLde spreker eens ,was. * :

Bedoeld ambtenaar verwachtte veel van de tot stand gekomen .
deelstaten in Indonesië, waarbij de republiek slechts als gelijke
Jzou mogen optreden. Bewees aij dit in de nabije toekomst niet te '
{doen, dan was een opmars naar Djocja op korte termijn z.i. nood-
Izakelijk.

Op elk tafeltje lagen exemplaren van "Het laatste nieuws uit
Indie" en "Het Dagblad" alsmede een fotoreportage van de voorlich-
tingsdienst van het Naté Cora. Handhaving Rijkseenheid.

Enschede, 20 Maart 19*f8.



GOEDGEKEURD EN BEVOORRECHT...:
Titelblad van de Statuten en Reglementen van de Arbeiderspartij en haar
strijdorganisatie met stempel, van de republikeinse ccnsuur'L Evenals de-comSur

: nistischè ;partij (P.K.I.) is in de statuten'vernieldr'dat >de basis \vordt gevormd
door het socialisme van Marx en Xenin, Soekarno bracht het aantal zetels van>
deze partij in het parlement onlangs van ; 4 op 35 !

ÜISKAR
BOEROEH 1NDONESIA

DOOR WIE DE VERNIETIGINGS-POL1TIEK WORDT UITGEVOERD ..
Voor- en binnenzijde van de armband der „Laskar Boeroeh Indonesia", de
strijdorganisatie der arbeiderspartij.

COMMUNISME IN DE HOOGSTE LEGERKRINGEN VAN L
REPUBLIEK....
Socdirman, opperbevelhebber T.R.I. en andere bevelhebbers op een cc

' gres. Links: het embleem van de „Sobsi", de communistische vakcentra
Midden: dat van .de „Barisan Tani". Beide organisaties zijn de voi
naamste uitvoérsters van de verschroeide-aarde-politiek.

, ( • ' • , . . " , - . ; " .(Foto ontleend aan pub. Rcgcringsvoorlichtingsdiens

r&^

COMMUNISTISCHE ACTIVITEIT DIEP IN DE
BINNENLANDEN

Gevonden embleem op een vernielde theeplantage.

DE LEIDERS: WÖRDÈN^GÉËERD .. . .
"t ^-lei-viering 1947 te Djogja. In de optochten, die voor een deel bestonden uit Icerliny-propayandisten ^
het Marx House, worden naast die van Soekarno, de portretten van Marx, En-jels, Lenin en Stalin i/S
gedragen.' .' / ." ' (l ;oio u i t ' . , N a i i YJIKJ Pijp

COMMUNISTISCHE PROPAGANDA LEIDT ^ INDIË TOT VERNIETIGING VAN VOEDSEL, CULTUUR EN CHRISTEhf

DE MILLIOENEN BEVOLKING HÜKKÉRf NAAR RECHTSZEKERHEID, DIE ALLEEN DOOR NEDERLAND GEBRACHT KAN WC?j

Uifgavet Voorlichtingsdienst v. h. „Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid", Andries Bickerweg 5, 's-Gravenhage, Telefoon 330295, Giro l
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.CONSEQUENT ZIJN.. . ." , . .
inu vau volksvoedsel, Chinese rijstpetlerij te Soekoredja geheel ver- WERPT HET OUDE OMVER. . . - CONSEQUENT Zl

Letterlijk worden de bevelen uit Djogja uitgevoerd. 95 % van Socmpio,
vernietigd. Boven de hooiden van de inheemsen werden de hu.zen i,

gestoken.

Vernietiging

volgens

systeem

Kerk bij Buitenzory verwoest en verbrand.

DE SOUVERU1NITEIT VAN HET VOLK ... CONSEQUEN'.
ZIJN " • >; " - .J
De „Heilstaat" bracht hen verwoesting, honger, ziekte, verbittering,

v wanhoop. Zal Nederland hen geen redding brengen? ( **, rt -,

. yMt j'rf ••,;

„...'"CONSEQUENT ZIJN EN NIET BEREID WEZEN TOT ENIG
COMPROMIS...."
Huis van een Javaanse dokter te Tjilatjap vernield en in brand gestoken.

BEVRIJDING KWAM NET TE LAAT .... ƒ
In de gevangenis te Banjoemas werden inheemsen aangetroffen* ^ i..
eerst, volgens Japans systeem» een der bovenarmen had gebrokty ^
misdaad was: „Koerang Semangat", d.w.z. niet enthousiast genolj ,̂
de „republiek". Deze man stierf de hongerdood enkele uren voordt^

soldaten hem konden bevrijden. l v



jr is een bevel gegeven t

Consequent zijn

En wat is Uw houding?

Er zijn nog nooit gevaïen gekeerd
door toezien, door lijdelijkheid !



PRINSEN WEG 111
WAS S E N A A R

i i

DRUKWERK

OEN HEER

, de katokw&ket uit
gaf welvaart terug aan ontredderd land

HIJ EN ZIJN HONDERDDUIZEND MAKKERS
KUNNEN EEN KONINKRIJK REDDEN

„Terwijl de hoge omes beraadslaagden, ging Insulinde verloren".

(Vrij naat een Romeinse, geschiedschrijver).

„Batavia is thans een millloenenstad met een bijzonder druk verkeer, waar de avondklok nog gehandhaafd is.

De zou liever spreken van een reusachtig kamp, waar de mensen onder de meest ongunstige omstandigheden

gehuisvest zijn. Waar de straatverlichting ontbreekt. Waar de waterleiding niet overal f unctionneert. Waar je zeker

niet voor je plezier gaat wonen. Waar alles zo verschrikkelijk duur is. Waar gebrek is aan de meeste dingen,

waaraan een mens behoefte heeft om zijn leven enigszins aangenaam te maken. Waar de bureaueratie nog erger is

dan voor de oorlog. Waar de corruptie in alle lagen en alle diensten een publiek geheim is. Waar..,..., waar

enz. enz. tot in het oneindige, maar waar het belangrijkste, de rede van Hare Majesteit de Koningin van

7 December 1942, niet werd verstaan en zeker niet in praktik gebracht. Vier ministers zijn nu hier aangeko-

men. Op de „Kenville", die voor onbepaalde tijd ter beschikking wordt gesteld, worden iedere dag onderhan-

delingen gevoerd. In de binnenlanden worden iedere dag talloze Chinezen en Indonesiërs vermoord, weggevoerd en

aan hun lot overgelaten, nadat hun huizen z|)n leeggeplunderd en verbrand. Schone woorden worden door de

aether geslingerd. Zo zou ik door kunnen gaan, maar wat, bereiken we ermee? Wij wachten met spanning en on-

geduld op de Hercules, die deze Augiasstal kan schoonvegen."



Dit schrijft een Indische intellectueel eind December 1947 naar Holland. Er ligt iets van wanhoop in zijn som-
ber relaas en inderdaad, zoals 1948 begint, is er weinig hoop op een werkelijke wending-ten-goede in de toestand
daarginds. Men praat en men praat terwijl duizenden Indonesiërs verhongeren en vermoord worden onder de
terreur van rondzwervende fanatici, aan wie Djocja de vrije teugel laat. Terwjjl dagelijks Nederlandse militairen,
tot werkeloosheid gedoemd, vallen door verraderlijk lood. „Staakt het vuren", heet dat Ondertussen knijpt de
armoede Nederland en Indië, eenmaal kostelijke domeinen der welvaart, nauwer en nauwer de keel toe. Ja, er is
weinig hoop in ons hart. En toch

Er is een boek verschenen. Er verschijnen zoveel boeken, geschreven door beroemde lieden, die de „waarheid" ko-
men vertellen en de „oplossing" aan de hand doen. Maar het boek, dat hier bedoeld wordt1), hoort daar zeker niet
bij. Het vertelt van de Nederlandse soldaat in Indië en heeft „geen andere pretenties dan dat go hem hieruit
zult leren kennen; met al zijn vreugden en zorgen, zijn gekanker en lef." Het werd samengesteld „door drie hun-
ner, die even naamloos wensen te blijven als de wapenbroeders, die met hun daden dit werk schreven in zweet,
stof en modder." Wij hebben geen commerciële belangen bij het loven van dit boek. Het is een eerlijk en een-
voudig relaas over eerlijke, eenvoudige Nederlanders in Indië, een openbaring voor allen, die gewend raakten aan
„voorlichting" zoals Het Parool durft te geven: „Uit een dessa wordt op een majoor geschoten; de dessa wordt
platgebrand. Putten? Nee, een dessa bij Cheribon." „In een dessa zitten vermoedelijk extremisten; zij wordt ge-
bombardeerd. Mei 1940 in Rotterdam? Nee, November 1947, ergens in Indonesië."

Wie in „Soldaat Overzee" leest van het leven en strevenvan onze jongens, vervloekt de lafheid van zulk een „voor-
lichting", verafschuwt de elementen, die het wagen de Nederlandse soldaat te vergelijken met Nazi-sadisten en
Nazi-moordenaars. De Indische intellectueel, die schreef dat er met ongeduld wordt gewacht op de Hercules, die
de Augiasstal in Indië kan schoonvegen, doet goed hem, als hij ooit komt, naar de broeinesten der anti-Nederlandse
agitatie te verwijzen. Daar moet de bezem over! Maar wat Indië betreft, kan hij vertrouwen op de gewone Ne-
derlandse jongen, die er de voet aan wal zet en zijn taak begrijpt, spontaan en alle smadelijke aantijgingen als
„moordenaar" en „koloniale imperialist" ten spijt. Mits hij in staat worde gesteld aan het werk te gaan! Uit
„Soldaat Overzee" nemen wü in verkorte vorm het volgende ware verhaal over, dat voor zichzelf spreekt en
dat wij, behalve in handen van iedere Nederlander, verspreid zouden willen zien over de gehele wereld, van
Australië tot Amerika, overal waar men, als gevolg van een verkeerde voorstelling van zaken en een onvoldoende
en meestal valse voorlichting, een radicaal onjuiste en voor ons funeste indruk heeft van de verhoudingen in

Indonesië. Men leze

HET VERHAAL VAN LIENTJE
„Dit is het ware verhaal van Lientje.
Toen het grote gebied bij Soerabaja door de onzen

bevrijd werd, riep de bataljonscommandant Lientje bij
zich; Lientje was een Brabantse bankwerker, sergeant
en overtuigd sociaal-democraat. De commandant zei
hem onder de bevolking te gaan werken. Lientje zocht
zich een helper en tolk in een in de streek geboren en
getogen Nederlander, trok een wit hemd aan, zette
een zonnebril op en ging ongewapend de kampongs in.

Zij hielden conferenties met dorps- en districts-
hoofden; soms merkten zij, dat het hoofd impopulair
was bij de bevolking; zij zetten hem af en lieten
de bevolking een nieuw hoofd kiezen, benoemden
hem en stonden hem ter zijde met raad en daad.
Zij legden de vergaderingen uit, hoe noodzakelijk
het was dat er eindelijk iets gedaan werd voor de zo
veel geplaagde bevolking. De noodzakelijke rust en
veiligheid werden gewaarborgd, er zou hulp komen
voor de hongerigen en zieken, maar in de eerste plaats
moest de bevolking zelf aan het werk.

De tolk vertaalde Lientje's sappige Brabants en de
dorps- en districtshoofden knikten: Inggih (Jawel).
Lientje en zijn helper lieten het er niet bij zitten en
hielden persoonlijk toezicht. Lange en hete dagen
zwierven zij rusteloos rond; verzakte huisjes werden
gerepareerd, plassen en modderpoelen gedempt, moe-
rassige erven gedraineerd, onkruid verwijderd en de
velden bewerkt. Zij zorgden ervoor, dat er voedsel
kwam en nood-kleding, dat er polikliniekjes geopend
werden en dat de bevolking angst en schuwheid over-
won en zich liet helpen. Zij vonden een kanaal dat
practisch dichtgeslibd was met vuil en modder, zodat
er niet voldoende water kwam om de dorstende velden
te bevloeien. Lientje sprak met de mensen; wekenlang
hebben de kampongs vrijwillig honderden krachten ge-
leverd, die het kanaal uitbaggerden over vele kilome-
ters afstand. Het water kon weer vrijelijk stromen;
over de sawah's klonk weer het murmelende geruis
van water. Lientje sprak met het Binnenlands bestuur
en kreeg bibit (jong rijstgewas), medicijnen en nood-

„Soldaat Overzee", uitgave H. L. Smit en Zoon, Hengelo 1947. Prqs ƒ 3.50.



kleding los. Hij verdeelde het onder de mensen. Hu
wees hen op de kapotte bruggetjes: „Hoe moet het, als
jullie vrouwen of kinderen daar doorheen zakken,
schamen jullie je niet voor je onachtzaamheid?" Er
kwamen nieuwe, sterke bruggen.

Terroristen bliezen een belangrijke brug op. Lientje
sprak er met de bevolking over, dat deze voor haar
zeer gewichtige brug weer in orde moest komen. „Wij
durven niet", zeiden de mensen, bang voor de wraak
der extremisten. Lientje beloofde met soldaten terug
te zullen komen ter bescherming, maar toen hij dagen
later zijn belofte verwezenlijkte, vond hij een gekrioel
van mannen bij de brug, die al voor driekwart gerepa-
reerd was. De mannen lachten harteltjk om zijn ver-
bazing.

Lientje en zltjn helper kregen de naam van „Vader
der dessa's en Zoon van den Vader". Zij werden de
vertrouwden der dessa-hoofden en de vrienden van de
bevolking. Men kwam bij hen om hulp en nooit zal
Lientje die eerste keer vergeten, dat door de nacht
een eenvoudig kampongmannetje bjj hem kwam om te
vertellen, dat terroristen bommen hadden gegraven in
een weggetje. Hij kwam de weg wgzen en de soldaten,
die meteen mee terug gingen, vonden twee vliegtuig-
bommen.

Er kwam rust en welvaart in de kampongs. Passars
werden geopend en vele mensen gingen naar de naast-
bijgelegen stad met manden vol veldvruchten en kip-
pen. Zij maakten een omweg om langs Lientjes huis
te gaan en brachten een kip, een mandje vruchten of
een handvol eieren. „Voor den Vader". Simpele blijken
van dankbaarheid van een volk dat bewust ontwaakte
uit de nachtmerrie, maar geen woorden vinden kan
om de dank uit te spreken. Als Lientje thuis komende
de gaven vond, foeterde hij zijn onschuldige djongos
uit: „Ge mut 't niet aanneme van dieje arme doon-
ders..." Maar steeds weer lagen de eenvoudige gaven
op zgn deurdrempel. Lientje kreeg het druk en opende
een bureau met kaartsysteem, sehrflvers en een klerk.
Hij formeerde een eigen inlichtingendienst en had
overal zijn vertrouwensmannen in de kampong.

Toen er weer volksschooltjes waren en de laatste
rrjstoogst een overweldigend succes was, zodat de be-
volking vele maanden gevrijwaard was tegen hongers-
nood, kwam een delegatie Lientje uitnodigen voor een
feest. En of Lientje de soldaten ook vragen wou. Elke
soldaat, die zich vrij kon maken, was van de partij;
nachten lang werd er feest gevierd en vele kampong-
pleinen werden gebruikt, want de bevolking van vijf
en dertig kampongs nam deel.

In het hol van de leeuw.

En steeds maar verder ging Lientje. Z;jn naam en
faam dongen door tot over de demarcatielijn. Er kwa-
men geheime boodschappers: De T.N.I-leiding wilde
kennis maken met Lientje.

Lientje ging met hen mee langs honderd onvermoe-

de binnenweggetjes en sluipgangen. Soms was er be-
weging in de struiken en loerde een donker gezicht
over de loop van een mitrailleur. „Pas op", zei de gids
soms en dan wist Lientje, dat hij bijna op een landmijn
was gestapt of gestruikeld over het trekkoord van
een vliegtuigboom. Zij kwamen bij het huis, waar dé
TNI-officieren wachtten. Lientje zag, dat hij omsingeld
was door wel honderd soldaten. De officieren gedroegen
zich correct en spraken zuiver Nederlands. Zij wilden
praten „Dat ken", zei Lientje. Zij spraken over vele
dingen, maar zjj begrepen elkaar niet. Lientje wilde
niet over militaire dingen praten en hij wilde helemaal
niet officier van de TNI worden. „Ik ken niet met
jullie praten", legde hij uit, „jullie zijn dom". De offi-
cieren werden kwaad en Lientje verklaarde zjjn woor-
den. „Kijk maar 's om je heen. Dit gebied staat onder
jullie bescherming en wat zie ik? Onbewerkte sawah's,
onverzorgde kampongs en zieke mensen. De mensen
zijn niet rustig genoeg om hun gewone werk te doen,
want steeds nog wordt er gerampokt door benden, die
zich soldaten van jullie noemen; dat staan jullie toe,
dat er misbruik gemaakt wordt van jullie naam. Zie
eens om je heen, de mensen zijn uitgemergeld van de
honger, maar jullie soldaten zien er goed uit en jullie
leiders nog beter. Als jullie niet dom waren kon het
anders; jullie kunnen er voor zorgen, dat er niet meer
gerampokt wordt, dat er weer rust heerst, zodat de
mannen hun velden kunnen bewerken en de vrouwen
haar tuinen wieden; dat de modderpoelen verdwenen
en de bruggen hersteld worden." »

Grimmig zeiden de officieren, dat Lientje maar eens
over een paar weken moest terugkomen, dan kon hfl
zien dat ze niet dom waren. Hij kwam terug en er
was rust en orde in de kampong. Hij gaf de officieren
een sigaret, en zij boden hem een goede maaltijd. Bij
het natafelen vroegen ze terloops, wat er nog meer
gedaan kon worden.

Als Lientje zijn er zovelen.

En zo gaat hij rond; Lientje, de bankwerker uit
Brabant. Rusteloos, levensgevaar en alle risico's ten
spijt, alle moeilijkheden opzij wrikkend met zijn mas-
sieve schouders en staalblauwe ogen. Waar hjj kwam,
zette hij het eigen stempel op de kampongs: dat van
noeste arbeid aan een wezenlijke opbouw.

Als Lientje zijn er zovelen. Soldaten van de Militaire
Inlichtingendienst, van de Militaire Politie en Konink-
lijke Marechaussee. In elke voorpost is een klein de-
tachement van dergelijke soldaten, dat uitzwerft in
de kampongs en dessa's en een intensief contact on-
derhoudt met de bevolking. Deze soldaten registreren
de kampongbevolking en houden toezicht op alles,
wat in- of uitgaat. Zij controleren de passarprijzen, zij
adviseren bij rgstoogst en sawah-bevloeiing, waken
tegen diefstal en rampokpartijen; zij zijn de ogen en
oren van het leger en staan met inzet van heel hun
persoonlijkheid voor de belangen van het volk."

Het verhaal van Lientje is waar gebeurd en dateert uit de tijd, „dat de soldaat overzee zich met groeiende
onrust bleef verbijten aan zijn kant van een demarcatielr|n, waarachter hij grove willekeur en de.diepste, mens*
onterende ellende wist." Daarna kwam de politiële actie en thans „heeft de soldaat overzee nieuwe demarcatie-
lijnen. Zijn hart weet de oplossing. Maar zij, wier harten deze ellende nooit ontmoetten, beraadslagen nog."

„Zijn hart weet de oplossing". Dé oplossing, inderdaad. Het verarmde en uitgemergelde Nederland heeft, vér



boven z^n krachten, een groot leger naar Indonesië gestuurd. Het kwam recht en veiligheid brengen in een
door Japanse terreur en ophitsing verwilderd land. Maar het eindeloze woord heeft de daden verdrongen; ih de
chaos der discussies heeft men vergeten, dat de beste oplossing het meest voor de hand ligt. Geef de Nederland-
se soldaten hun kans om het grote werk der pacificatie van geheel Insulinde te volbrengen! Dit moet de bede
zjjn van heel ons volk. Wjj kunnen vertrouwen op Ldentje en zijn makkers. De Indonesiërs ook. De wereld
kan op hen vertrouwen. Daarvoor zijn zij jonge Nederlanders, die van aanpakken weten en van orde, die wara
zjjn van chaos en terreur, onvrijheid en onderdrukking!

„Daaglijks vallen in de tropen
door het extremistenlood
Neerlands zonen, Neerlands hope:
onder palmen loert de dood.
Daarom vraag ik: hoelang blijven
Indië en Nederland,
nu het schuim blijft bovendrijven,
tegen het bestand bestand?
Zal men dit heus laten duren
tot het Koninkrijk vergaat, —
of brengt ons te elfder ure
redding eindelijk: de DAAD?"

Polpivs.

Geeft dit papier door en bespreekt dit onderwerp In de kring van Uw vrienden en bekenden! Slechts door samen-
werking van ons allen kan nog tijdig een andere koers worden gevolgd, opdat eenmaal betere dagen zullen

aanbreken!

Meerdere exemplaren op aanvrage te verkrijgen: Prinsen weg 111, Wassenaar, giro 155923. Bedrage in de kosten
wordt gewaardeerd en is een vereiste voor het doeltreffend voortzetten van deze actie.
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Vergadering "Nationaal Goed té Handhaving Eijl

Hierbij hel> i!-: öe eer Uwe Kxeellenti© aan te bieden afschrift
van een verslag van een op 17 Kaart 1948 te Ln&ohede gehouden open-
bare vergadering vu.ii liet "Katioiiaal GoMté Kaiudhaving RijKseenheid'-
naar de inhoud waar-ran ik mij veroorloof te verwijzen.

HET HOOÏD VAÏT DE OE:!ITEALS
Vlï^C-ÏIEIDSDIEHST
Nasiens

Aan Z.S» de Minister van J.G.Grat)'hendam.
Overzeese Gebiedsdelen,
te
*s-G R. A V B N H A G E.



VSRSLAG OPMBARE VERGADERING- %iIIOITAAL qOMITB HANDHAVI.FG-
EEKHÜID" TE BffSGHEDE OP 17 MAARÏ 1948. ' ' ! ~

Aanwezig! ongeveer 300 personen»
Zaalcapaciteit s oiigovcor 450 persono"ru

•
Sprekers: Mr ,Ri apk^Ohr :is t iaan S-gial.ingonr.nnj ge-b. te Vcls-enj,

• 'Sb-f-lWTjWoyuto BnscïicclcV •' ' • • ' . : : : ..
; ; ' HVi, Lunshof / ' Hoofdredacteur. van . ".Het- Dagblad" i ' '

_ , ' • ' - * v-' .

Mr»Schlingcnian Meld oen korte inleiding, waarbij hij wees op do.r
ernst van do internationale :qn nationale toestanden»

HiA.Lunshof ving zi.-jijjtrjpde aan met oon vergelijking •-. te trokken
'tuascn Praag en D j 003 a» Spreker 'vroeg zich af , waarom men eerst
nu het communisme, gaat "bcstrij^pn, terwijl men in eigen ri;jk,tv#.
in het, hart .van - J.avd'rMclo haai er do- sikkel1', heeft* Mon vergeet,
aldus vorvolgdo hij,datx)r in Djro'cja' toestand on. hooirs.on,v/aarbx^
men dc> toestand in Praag wellicht zou boni j den. Spreker: woes
vervolgens herhaaldelijk op. do 2,i. strafbare schennis v.cya do
grondwot'en andc.ro \7c-tt,cn,dio d. dor; , do re'geringen' van na .de
oorlog zoudon aî  n gepleegd bij -haar 'bclóid; betrof f onde d,o . J ;
overaeose'' gebiedsdelen» Do . oppositie was ;lóör- do Eegoring niionier
geraadpleegd, integendeel d-e- Regering zou togen' haar dezelfde n .•:•..$-
regelen nonen'- als tegen -de Ultra-linkse ' zijde. E»A. Lunshof waar 4
schuwde Minister Boel voor wat 'in oen dool van hot Nederlandse
volk leeft, 1'Het ogenblik aal kon on, waar o p hij ter vorantwoordinr^
geroepen- zal worden en dit zal voor hem zeer somber zijn«" Vol-
gens spreker zou de Regering do grondwet overtreden on het
Koninkrijk slopen, Ook de Partij .van de Arbeid ontkwam niet aan
zijn critiek. Do socialisten noando hij "do dienaren van do In-
dische chaos" en "de wegbereiders voor de overwinning van do
brandkast". Zij ia oud on. aan hot Aziatisch faseisme oen kans gpven
On tevens de slechtste soort van ^imcrikrvanso kapitalisme dionea»
Do politiek van Prof .Schcrmerhorn is, naar spreker verklaar de, go c
politiek, daar zij niet van een boginscl uitgaat, Indien Hodorlanl
Indiö ky/ijt zou raken, zou dit oen verlios van 20fo van het na-
tionale inkomen betekenen, wat voor de arbüido'rs wil zoggen,
dat juist -die zaken worden weggenomen, waarvoor het loven waard
is geloefd te worden» Ha in felle bewoordingen Prof «.Schernerhorn,
Koos Vorrink on Kupors te hebban gehekeld, beweerde hij, dat in
Indife oon gezagsvacuüm is ontstar.n*Door de historie aou- zijn bc~
wczen, dat in oen dergelijk geval de intcrnationtalo kapers, d, v/. z.
Amerika en Rusland, op de fcust komon,H.iet alleen de P»v.d»A.» zou
schuld hebben <aan de tegenwoordige toestand in Indife, ook de
K. T. P. zou oen zware schuld op zich hebben geladen «Pro-f .Rommo
achtte sprc-kcr npg erger dan ïrof.,Schermcrhorn>p.c Rooms-Rode
coalitie is, naar hij zei, een der gevaarlijkste die de wereld
kont, daar daaronder hot protestantse en hot middens t and s el onent
in de verdrukking komt. Ook arya Hitler en de Gaullo gingen Roo.is-
Rodc coalities vooraf.» Volgüns Lunshof jwaiclon P'rof .Lioftfek c n
velo anderen bohoerders zijn van oen failliete boedel, indien zij
niet konden ateunon op het Marshall-plan* Do Nederlandse staat-
kunde, al dus vervolgde. Lunshof is losgeraakt van ieder nobel go-

« 2 •>- '
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vool on is een incidentele staatkunde geworden van laag "big de
gronds-o acties "waarbij tevens nog onze 'jongens in Indift zijn
mis'leid", "Wij kunnen nog «on nocton naar Djocja narcheron", betoog
hij to/i' slotto.

Do rede van H.^.Limshof v/o-r'l riocrnalon do^r applaus onderbroken.

Na de pauz'o w e rel geu.egcnh.eicT gogovcn de gpyeker vragen te stellen,
Een jong bestuursambtenaar uit WcBt-Borneo,wi,,ns naaa niet- b\j]con.1
is,die tij lens de redevoering van Lunshof volc notities had g-ci-. •. •.]
hield gedurende ongcv^.„r een half uur een betoog, waarbij hij
critiek leverde op do spreker. -Zijn eerste kcnnisnaking net de
Nederlandse oppositie noendc hij "geen onverdeeld genoegen".
Toch bleek uit het verdere deel van zijn toespraak,dat hij ho^ :>
vclo punten net' spreker o óns VvTas,Hij. verwachtte naar hij zei v. ..l
van do tot standkoning van de Indische. dcclütaten,waarbij de I-L-
publick slechts als gelijke zou nogpn ,.optrjdcn,Bewces zij dit i.*
do nabije tockonst niet te 1-cunncn c! j on,-ian was een opnars naar
Djocja op korte tcrnijn 2.i. n-oclzakolij.k» .

* " .'' . . - ' - O.V.D. • -
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GEMEENTE-POLITIE TE WINTERSWIJK
TELEFOON 2244 - KENGETAL K 54

Gelieve bij beantwo
Volgno.

nummer van ons ! ïhrijven aan ie halen

„23.MRZ.194S

Aan de heer

Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst

BUREAU B '
Javastraat 68 f W l

's-GRAVENHAGE,-

Uw kenmerk: Uw brief van; Ons nummer: Winterswijk:

i^y/40 P. 22 Maart 1940
Onderwerp; Verslag vergadering.

Hierbij doe ik U toekomen een poli-
tierapport mijner administratie,houden
de het verslag van de op 19 Maart
in deze gemeente gehouden openbare
vergadering van het Nationaal Comité
Handhaving Rijkseenheid.
Ik moge U kortheidshalve naar de

inhoud van dit rapport verwijzen.

De Inspectéu:
Corp

Bijl. pol. rapport Verzoeke in elke brief slechts

één zaak te behandelen.
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3SX GEMEENTELIJK POLITIECORPS WINTERSWIJK

Winterswijk, 20 Maart 1948,

NO. /48 P,
Onderwerp: Verslag vergadering*

R A P P O R T
Ter voldoening aan uw opdracht rapporteer ik, Jan Bartus Henskers

agent van politie te Winterswijk, tevens onbezoldigd ri jksveldwachter,
u bil@afd het volgende»

"Op Vrijdag 19 Maart 1948 was in het café "De Harmonie", Groenlo-
seweg te Winterswijk een openbare vergadering belegd door het Natio-
naal comité Handhaving Rijkseenheid, af d* Winterswijkf waar als spre-

x |ker de heer DU GjjOQ• oud kolonel, het woord voerde over "Indische en
internationaïëi póTit iek" «

Na een kort openingswoord door de voorzitter van vorenbedoeld
"• | comité, de heer A «WILDEMAN» Winterswijk, verkreeg de heer du Groo het

woord*
•. In de aanvang van zijn betoog wees spr» erop, dat van datgene,
* wat zich thans in Indie afspeelt, een politieke zaak wordt gemaakt,

terwijl het in wezen een nationale zaak is. Nederland en Indie zijn
onverbroken aan elkander verbonden. Prof» Schermerhorn ziet zulks,
aldus spr., wel in en die vraagt zich thans af, wat er nu moet gebeu-
ren» Vooral nu de verkiezingen voor de deur staan, zal het Nederlandse
volk zich moeten uitspreken wat het wil.

Hierna zeide spr» het een en ander over de regeringen, die na de
bevrijding aan het bewind zijn gekomen. Deze regeringen maken fouten,
hebben fouten gemaakt en moesten fouten maken* We hadden verwacht,dat
na de bevrijding het meest voor de hand liggende moest en zou gebeuren
om de mensen weer op een redelijk levensniveau te brengen. Hiervoor
moeten wij een nationaal kabinet hebben, aldus spr», maar instede daar
van hebben we ideologie gekregen. Sprekende over het gevoerde wanbe-
leid, zeide de heer du Croo, dat de regeerders, die daaraan schuld
hadden, gezocht moesten worden, en daarvoor moesten anderen komen»

Vervolgens besprak de heer du Croo het Indie«beleid en stelde de
vraag: Wat betekent het losgaan van Nederland en Indie? Voordat spr»

/ deze vraag beantwoorddet~~ga£ hij eerst ©en aantal cijfers over het
( volksinkomen en wees op het feit, dat Indie daarbij voor Fl» 700»mil-

x lioen had bijgedragen. Spr» zette hier uiteen, hoe het kwam, dat In-
die zulk een groot bedrag had bijgedragen in het volksinkomen. Hij
vergeleek dit met het nationale inkomen en tevens deelde spr» het een
en ander mede over de toepassing van de geleide-economie» Spreker
merkte verder op, dat Indie afhankelijk was van de westerse cultures,
welke thans grotendeels zouden zijn weggevallen, Java mist de econo-
mische basis voor zelfstandigheid en dit was volgens de heer du Croo
de oorzaak, dat van de 140 grote ondernemingen slechts 4 suikerfabrie-
ken in werking waren. Dit zou mede het gevolg zijn van het feit, dat
de ondernemers hun kapitaal niet meer in de industrie durfden te ste-
ken ©n geen toekomst meer in de Indische industrieën zagen» Wanneer
de Nederlandse verbinding met Indie afgebroken zou worden, dan zouden,
zo ging spr» verder, 20 a 25 millioen mensen niet meer gevoed kunnen
worden. De heer du Croo zette daarna uiteen, hoe dat kwam en waarom
het anders kon, waarbij hij zijn standpunt uiteen zette, gebaseerd op
zijn 50-jarige ervaring in Indie,

Hierop gaf de heer du Croo een overzicht van de samenstelling en
geaardheid van de bevolking in Indie, Deze bevolking verschilde onder-

\an den Heer
ORPSCOMMANDANT VAN POLITIE gie verVOlff blz«2*
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Vervolg blz 2.*.

onder-- ' (
Ting' zeer van elkander, wat de rassen betrof * Verschillende rassen
haatten elkaar» Het ene ras wilde niet onder het andere werken en on*
gekeerd. Spr, toonde een en ander aan met verschillende voorbeelden*

De heer du Croo betoogde vervolgens, dat de toenadering met het
.westen langzaam tot stand moest worden gebracht, hetwelk hij ook wee]
met één voorbeeld meende te kunnen aantonen»

Sedert de eeuwswisseling is de Indische politiek veranderd»Men
is toen overgegaan om de Indische bevolking van beschermd volk tot
gesteund volk aan te merken en als zodanig te behandelen» Sprekende
over de volksaard der bevolking in Indie, zeide de heer du Croo,dat
er thans een tijdelijk eenheidsstreven en geen nationalisme in Indie
gaande is* Dit zou na verloop van tijd weer uitelkaar vallen. Het
streven zal dan, aldus spr̂ , uiteenvallen in burgeroorlog, corruptie
en haat. Het enige element', dat de bevolking bij elkaar kan houden
was het Nederlandse element» Is dit element weg, dan zullen de tropen
al hetgeen tot nu toe gepresteerd was, weer in zich opnemen»

j" Vervolgens deelde de heer du Croo enige dingen mede uit het rap-
'port van Goudoever, dat bestemd was voor dr. van Mook, en waaruit
zou blijken, dat Oost-Indonesie een land van zelfbestuurders was en
dat het thans gaat om de massa en niet om de meer ontwikkelden. De
grote fout, die gemaakt woydt, is, dat de Indische bevolking op de
westerse democratie wordt overschakeld. Volgens spr* kan dit niet en
wordt de toestand onhoudbaar» De grootste ramspoed is de republiek ii
Indonesië* De leiders daarvan zouden óf communistisch 3f in Eusland
zijn opgeleid» Het zijn misdadigers en schavuiten en daarme-de woa?dt
onderhandeld, ook nog na de politionele actie* Volgens spr» hebben
wij onze plicht tegenover de bevolking verzaakte We laten de bevol-
king over aan oosterse terreur en beschaving, De toestand is heel en
stig en wij moeten, aldus spr», het volk daarginds weer op de been
helpen» maar niet met de mensen van thans*

Volgens de heer du Groo heeft de rede van H,M. de Koningin in 1̂
niets nieuws gebracht; hiermede was men reeds bezig. Maar, moet alles
nu snel, matig of geleidelijk gaan? Spreker voelde het meest voor ge-
leidelijk. Maar eerst moet onherroepelijk de republiek weg, anders
komt er niets van terecht, behalve dan van de idee van Moskou* Men is
in Indie thans reeds bezig de bevolking bij het te houden plebisciet
over te halen, op de republiek te stemmen*

De zo corrupte maatschappij, die ons Indie is geworden, is begoï
nen in Australië, zo ging spr» verder» Onze regering heeft de mensen
daar eerst heengezonden, maar mensen zijn het, die ons Indie niet kei
men» Er is thans in Indie zeer grote corruptie. Wanneer Nederland wee
jeen Nederlandse regering heeft, dan dienen de Nederlanders in Indie
'gezuiverd worden* Ook moet Dr» van Mook uit Indie weg. Spr» noemde
deze een groot doch anti-Nederlands staatsman, die zelfzuchtig is»
Als Dr* van Mook weg is, dan kan het misschien nog goed worden*

Spreker besloot zijn rede met te zeggen, dat de toestand in Inda
thans critiek is* In een critieke tijd heeft Churchill eens gezegd:
Nooit hebben zo velen aan zo weinigen zo ontzaggelijk veel te danken
gehad. Laat ons hopen, dat wij niet behoeven te zeggen :Nooit hebben
zo velen aan zo weinigen zoveel te verwijten gehad»

Hierna volgde een korte pauze, waarin gelegenheid werd gegeven
tot het stellen van vragen. Van deze gelegenheid werd door drie per-
sonen gebruik gemaakt.

Z.ü.Z.



Om 22.45 uur werd de vergadering door de voorziter
van de af d. Winterswijk, de heer A.Wildeman, ge sloten.Hij
sprak de hoop uit, dat het gesprokene door de aanwezigen
naar "buiten gedragen zou worden. •

Aan de ingang der zaal waren diverse brochures betref
fende Indie te koop.

De vergadering had een rustig verloop.
Aanwezig waren £ '90 personen. Zaal capaciteit 275 per-

i sonen." * ""
' Aldus naar waarheid dit rapport opgemaakt, gesloten
en getekend te Winterswijk, 20 Maart 194-8*

De agent van politie,

nskersc.)
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Vernedering "Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid"»

Hierbij heb ik; de e«r Uwe l.xcellent^e a&n te. "bieden afschrift
van eeri verslag van een op 19 l.'aart te v*intorsrv/3.jk gehouden vergade-
ring ven het "Hatiopaal Oomitë Handhaving Rijnse enne i dfi t naar de in-
houd waarvan ik ui: veroorloof te vergrijzen.

Hï'T H'-0?J3 'VAN Dl CLï;1 '̂,!^

is de«e:

Aan Z.E. de liinister van J.G*Crabl>eridam.
Qversee^fc Gebiedsdelen,
te
«p-G L A ¥ L N H A G 1.



VERSLAG OPENBARE VERGADERING "NATIONAAL''COMITÉ HANDHAVING
RIJKgEENHEID" te WINiEËRSWIJK rp 19 Maart 1948. !

Aanwezig; ongeveer 90 persêAen»," •
Z.aaloapiteit: 27? personen.* '.V.' , . »• .-

• " . . ,•' v f '

•Vo-orzitter: A,Wildemant won-.1 te Winterswijk.
Sprekerï H«M«du' Orao, Ifólanel .K«H-,%«-ïié b,d,

4 .- •

Nadat A.Wildeman in zijn functie van voorzitter van het
plaatselijk o«mité „da..vergadering-hsd'-geopend, verkreeg Kolonel
du öroo het woord.
, Deee ving zijn toespraak aan met er op te wijzen, dat de

Indonesische kwestie, welke in feite een nationale aangelegen-
heid is. wprdt misbruikt voor politieke doeleinden. Nederland
en Indie ̂ ijn nauw aan elkaar verbonden, betoogde spreker. Nu
de verkiezingen aanstaande zijn, zal het Nederlandse volk zich
mede moeten uitspreken ever het Indië-Vbeleid der Regering» Na
de bevrijding waren er door de Regering vele fouten begaan,
hetgeen, volgens spreker, voor do hand lag. I-n plaats van o on
Nationaal Kabinet zou men ochter eon ideologie hebben gekregen.
De Regering heeft, naar hij verklaarde, schuld aan het wanbeheer
en diende dus te worden vervangen» Op zeer uitvoerige wijze
besprak hij vervolgens de gevolgen van oen breuk tussen Neder_
land en IndiB. Op allerlei gebied zou dit de meost funeste ge-
volgen hebben voor de Nederlandse, zowel als voor de Indonesisch'
bevolking* De bevolking' van Indiö bestaat», aldus vervolgde hij,
uit verschillende rassen, die alle veol van elkaar verschillen
on in do meeste gevallen elkaar moeilijk verdragen, hetgeen hij
met oniga voorbeelden trachtte aan te tonen. Thans zou in India
een tijdelijk streven naar oenheid gaande zijn, hotgeen men
evenwel niet diende te zien als nationalisme». Na verloop van
tijd zou deze eenheid weer uit elkander vallen e*n burgeroorlog,
corruptie en haat ten gevolge hebben» Het enige element, dat do,
verschillende Indische bevolkingsgroepen bij oen kan héuden is
het Nederlandse gezag» Het is een grote faut, ging spreker
voort, do Inlandse bevolking over to schakelen «p de Westerse
democratie» Sprekende over de toestanden in do republiek Indo-
nesia, betoogde du Oroo., dat de leiders &f communistisch &f in
Rusland zijn «pgeleid» Hij keurde het soherp af dat men, zelfs
na de politie-aotie, mot deze*"misdadigers en schavuiten" heeft
onderhandeld» Du Croo achtte de toestand thans zeer ernstig en
sprak als zijn mening uit, dat men het Jndonesische volk weer
op de been diende te helpen "doch niet met de mensen van thans"f
Hot ter sprake gebracht in do Koninklijke rode van 1942 was niet
nieuw, volgens sprokor, men zou in die richting reeds doende 2iji
geweest. Hij was er oen voorstander van, om hotgoen in deze rede
was gezegd «p geleidelijke wijze tst stand te brongen. Doch
eerst zou do, republiek verdwenen moeten zijn, daar anders slecht
do idoo van Moskou tot uiting zou komen» rtMon is in IndiS thans
bozig do.bevolking bij hot te houden plebisciet ovor te halen op
de republiek to .stemmen." . • ,

Do corruptie welk© thans in Indiö heerst'zou in Australië
zijn begonnen, "Onze flegoring heeft do mensen eorst daar heon-
gozondon, maar hot zijn mensen, dio ons Indiö niot konnen.



Er is thans in Indië een grote corruptie i Wanneer Nederland
weer eon Nederlandse Regering- heeft, dienen de Nederlanders
in Indiö te worden gezuiverd. Oek Dr.van Mook moet uit IndiÖ
weg," Dr.van Mook werd door de spreker "een groept doch anti-
Nederlands staatsman" genoemd»

Hij besloot zijn rede met er- nogmaels op te wijzen, dat
de toestand in Indië oritiek is..

C.V.D,



Plaatselijke Inlichtingendienst
A l m e l o . » - Almelo, 2 April 19̂ 8.

Geheim K.II no.2Ö5
Aan het 'Hoofd van de Centrël^^wiligheidf

"** Java straat 68, \G r a v e n h a

Ik heb de eer U hierbij te doen toekomen
.een rapport van de op 23 Maart 1.1. gehouden debatverga-
dering, uitgaande van de Part i .1 van de Arbeid in samen-
werking met dteĵ ajrtij Rijkseenheid, in de Schouwburg-
zaal van " 't"̂ ÏÏro?nenaalH alhier.

Naar de inhoud van dit rapport moge ik
U beleefd verwijzen.

Het Hoofd van de Plaatselijke
Inlichtingendienst,



Weekoverzicht'
» ï

Op Dinsdag 23 Maart 1948, des namiddags om 8.00 uur, werd in de Schouw-
burgzaal van "t Groenendal" te Almelo, een debatvergadering gehouden uitgaan-
de van de Partij van de Arbeid in samenwerking met de partij Hijkseenheid.

j De zaal welke plaats biedt aan 700 personen was geheel
.J Om 8.00 uur opende de Heer J «̂  Go r s el ink, voorzitter van de Afdeling Alme-

lo van de Partij van de Arbeid de vergadering en heette allen hartelijk wel-
kom. Hij gaf hierna het woord aan de vertegenwoordiger van de partij, Kijks-
eenheid dr. W.K.Ho Feuilletau de Bruyn, die begon met te constateren, dat er
op het ogenblik gevaren van binnen als van buiten ons land bedreigen. De geva-
ren van binnen uit ontstaan volgens spreker, omdat men oordeelt over Indie,
zonder de feiten te kennen. Wanneer Indie voor ons verloren gaat zullen de
hardste klappen niet zijn vaor de kapitalisten doch voor de kleine man.

Vervolgens ging hij nader in op de rede van H.M. de Koningin, uitgespro-
ken op 3 Januari j.l» Deze rede was volgens spreker, evenals die van 7 Decem-
ber 194.2 in elkaar gezet door het kabinet. De rede van 1942 was evenwel ge-
basseerd op rijkseenheid, die van Januari j.l» op afscheiding van Indie.

Na in herinnering gebracht te hebben de motieven, die aangevoerd werden
voor de politionele actie van 20 Juni 194-7 vervolgde spreker met op te mer-
ken, dat Mohammed Hatta, de huidige premier, liè is van de onderorganisatie
van de Komintern. Het kan bij de huidige gang van zaleen nergens anders op uit-
lopen, dan op de Sowjet Republiek Indonesia. Volgens spreker bleef H.M. de
Koningin, wat het Indonesische vraagstuk betreft, te e eng i .i dip voorgelicht,
omdat een onderhoud door de Rijkseenheid met HeMo de Koningin door het kabi-
net Beel was verhinderd.

De economische gevolgen van een kwijtraken van Indie waren volgens spre-
ker zeer ennstig. In Indie zouden millioenen mensen van de honger sterven; in
Nederland de levensstandaard dalen van het huidige peil(75$ van 1938) tot
58ió van dat van 1938. Het Marshallplan zal ons wellicht enkele jaren in
staat stellen, een schijnwelvaart te leiden, maar op de duur is Nederland
zonder Indie failliet.

Spreker zeide, om al deze redenen verbitterd te zijn over de domheden
van het kabinet Beel. Scherp critiseerde spreker wat hij noemde de "afbraak-
politiek", die gebaseerd zou zijn op de noodwetgeving van Londen. Men heeft
,de zaak ontdoken en de vraag, wie er met valse kaarten speelt, de regering of
de oppositie, kan men h et beste laten beantwoorden door de Hoge Raad»

In de eis, dat alle ambtenaren, die naar Indie gezonden worden, achter
de regeringspolitiek moeten staan, zag spreker een overeenkomst met het optre-
den van Gottwald in Tsjecho Slowakije. Daar worden immers de tegenstanders
van de regering ontslagen, aldus spreker. Er is hier een principiële kwestie
aan de orde, die de vraag rechtvaardigt, welk verschil er is tussen de P.v.doA
en de "Fierlingers". En op deze vraag zou ik gaarne een positief antwoord ont-
vangen.

De Heer de Bruyn noemde in de eerste plaats vrijheid van gebrek, van
terreur, van Godsdienst, het doel van Rijkseenheid. Indien in Indie niet al-
les gebaseerd wordt op orde en rust, dan zal men vervallen in een Sowjet Re-
publiek.

Nederland, zo besloot spreker, kan Indie niet aan het lot overlaten en
er zal daarom aan de top een scherpe controle moeten zijn, opdat de zaken
goed lopen. De leden van de P.v.d.A. willen het anders, doch zij bedoelen
het misschien goed . Een ding is echter zeker, zij kennen de feiten niet, en
daarom val ik hen niet aan.

De Heer F. van Stegeren, voorzitter van de plaatselijke afdeling Rijks-
eenheid, leidde vervolgens -de 2e. spreker van deze avond in, n.l. de Heer
J«H« Scheps, twede kamerlid voor de P.v.doA.

Het is jammer, zo begon spreker, dat het vraagstuk van de ontvoogding
van de Indonesische volkeren wordt teruggebracht tot de zakelijke vraag of
de Nederlandse arbeidersklasse daarvan het slachtoffer zou wordeno Indien dit
werkelijk het geval zal zijn, mag men toch volgens zijn overtuiging niet op
zij mogen gaan voor versobering, omdat gerechtigheid meer waard is dan een
kopje koffie, thee of iets dergelijks.



Mijn opponent zal moeten kunnen aantonen, dat om bepaalde redenen Indie
niet vrij behoort te zijn* Zijn motivering van het verlies van welvaart in
Nederland bij een afscheiding van Indie is niet juist., want Noorwegen, Zweden
en andere kleine landen, die geen koloni en hebben zijn toch zeer welvarend.

De deskundigheid van de opponent inzake Indonesië wil spreker niet in twy-
fel trekken, maar er is een spreekwoord dat zegt: rtwat het hart niet wil, laat
het hoofd niet binnen"* Volgens spreker waren de heren Jonkman, Logeman en van
Mook eveneens deskundig op dit gebied.

Alhoewel Nederland in Indie veel goeds heeft gedaan, toch kan spreker ook
de "zwarte vlekken"niet vergeten * Om in dit geval een afkeuring af te dwingen
van de Hoge Raad x&te±KX achtte spreker niet gewenst omreden de Hoge Raad in de
oorlog zeker niet al te hoog van raad was geweest. Deze raad was volgens spre-
ker nog steeds ongezaiverd.

Met betrekking tot de opmerkingen van de Heer de Bruyn over de "Fierlin-
gersn zeide de Heer Scheps, dat dezen aanvankelijk aan de kant waren gezet,
doch toen zij hun kans zagen, deze hadden aangegrepen. Mocht echter in Neder-
land een golf uit het Oosten komen dan zullen wij over duizenden dingen moeten
heenstappen om te kunnen strijden in het vrijheidsfront evenals wij dit in
de afgelopen oorlog hebben gedaan*

Door de doorlog is het proces in Indonesië versneld maar ook zonder dat
zou het gekomen zijn. Leeft er ook niet reeds een zelfstandigheidsverlangen
in Curacao, Aruba en andere landen ? Toen Soekarno en de zijnen hun kans zagen
en deze grepen, pleegden zij geen verradd. Zagen de Spanjaarden in Willem van
Oranje ook geen verrader terwijl hij hier de vader des vaderlands genoemd werd?
Men moet de Indonesiërs geen verwijt maken dat zij de collaborateur Soekarno
niet aan de kant zetten. Als wij in het derde jaar na de oorlog nog geen kans
hebben gezien om ons eigen land van die elementen te zuiveren, hée kan men dan
de Indonesiërs hiervan een verwijt maken.

De P.v.doA. had, volgens spreker, altijd gestreefd om de goede elementen
naar voren te laten komen, maar waren hierin gehinderd door C.H. en A<.R<>

Na de pauze kregen beide sprekers een kwartier om hun meningen te zetten
tegenover die van hun opponenten.

Dr. Feuilletau de Bruyn begon met te vragen, wie er geen gerechtigheid
wilde. Men kan ean kind hetwelk nauwelijks kan lopen niet als een volwassende
het leven insturen. Zo ook is het Indonesische volk niet in staat voldoende
bekwame leiders op te brengen, om zich zelf te besturen. Spreker handhaafde
zijn bezwaar dat Rijkseenheid niet in staat was gesteld om ook de Koningin
voor te lichten. Over Indie oordelen momenteel mensen, die er nooit geweest
zijn of er twintig jaren op een bureau hebben gezeten(dit laatste was blijk-
baar bedoeld als aantwoord op de vraag van de Heer Scheps over de deskundig-
heid van de Heer Jonkman e.a.).

De Heer Scheps begon zijn wederwoord met er nogmaals op te wijzen, dat
de welvaart van bepaalde volkeren niet staat of valt met het aanwezig zijn
van kolonie n. De rijkseenheid, zo vervolgde spreker, zijn blijkbaar allen
deskundig. De deskundigheid van alle anderen wordt echter in twijfel getrok-
keno. Wapengeweld wordt door spreker afgewezen, opdat dit slechts een oplos-
sing op korte termijn zou brengen. Wil men Indie behouden, dan zal men het
vrij moeten laten evenals de moeder haar dochter die wil huwen. Wil de huw-
bare dochter huwen en wordt de toestemming geweigerd, dan gaat zij naar de
Kantonrechter en huwt dan toch*

In zijn laatste repliek ging Dr. de Bruin onmiddellijk in op het voor-
beeld van de huwbare dochter,. Hij gaf toe, dat het in dergelijke gevallen
ging zoals de Heer Scheps had gezegd, maar dan zal de dochter ook huwbaar
moeten zijn. Spreker meende, dat dit met Indonesië niet het geval was

De Heer Scheps tenslotte nog eenmaal het woord krijgende zeide, dat niet
aan alle Indonesische staten direct de vrijheid gegeven zal kunnen worden.
Wanneer echter na 300 jaar koloniale praktijk de dochten nog niet huwbaar is -
Indonesië dus nog niet rijp is voor de vrijheid - dan valt een dergelijk argu-
ment 'op de opponent terug, omdat Nederland dan heeft tegengewerkto

Almelo, 27 Maart 194.8
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DIBATVERGADJ3RING "PARTIJ VAN DE ARBEID" EN. »NATIQNA4£
HANDHAVING. ElJKSEENHfctD" fe AlMLO PTT? MAART 19-18*' ;

Aanwezig; 700 personen*
Zaaïoapaciteit; 700 personen.

Voorzitter;; ^.Gorselink, af d «voorzit t er. p.v.d.A» ..
Sprekers '; t)r .Willemlc-arfel Hendrik ffeuilletau de Bruyrl,

te 'Palem"bangj7 11-̂ -1006 V won, te *s^ravennagi4- " ;
ff «van Stegere.fl; afd.voorz, Nat . C om. Handhaving pï

"'- ' ' . :e"ènhe'id| '"""'' ~ '
Johannes Hermanus gcheps, geb» te

, won» te Den Dolder (gem»Zeist)*

^.Gorse],ink "opende- de bijeenkomst met een woord van welkom - >^
de aanwezigen, waarna Br»W»K»H.Fetiilletau de Bruyn de R
polltieJÉ t.,ö»Y* Jnöopeöié*^ sprak» De Koninklijke rede ' '
was z* i «.jgeheel .gebaseerd op ie fti-jkseenheid, die van J
j.l.'zou evenwel. 'gericht 'zijn op dé afscheiding van Indonesië
van net» Moe^le r l and. .Spreker vervolgde met te zeggen, dat iïojfesm-
med Hatta deel uitmaakt van een onder-organisatie van de £0Dïln^
tern, hetgeen bij de tegenwoordige gang van zaken slechts zou
kunnen leiden tot de "Sovjet Republiek Indbnesia".
Dr,Feui)JLetau de Bruyn beweerde verder t dat H*K.de Koningin
betreffende het Indonesische probleem te eenzijdig is voorge-
licht. Een onderhoud, dat het Nationaal Co&ité Handhaving Bi jk§-
eenheid.met H«M» had willen voeren, zou door het Kabinet Beel
zijn verhinderd» Spreker, die zei zeer verbitterd te zijn ov§r
"de domhed-en van het Kabinet Beel", schetste op uitvoerige wijpe
de economische gevolgeii van het .eventuele verlies van IndoaesJjjë;,
Het Marshall-plan zal Nederland wellicht gedurende onige jarerf!
©én schijnwelvaart brengen, aldus spreker, doch op de duur zou
Nederland zonder Indie voor e on bankroet komen te staan* Op
scherpe wijze hekelde, spreker de eis van de Regering, dat do
ambtenaren, die naar Indie worden uitgezonden, de RcgeringsfKoli'*-
tiok zullejo,' voorstaan. Daar worden immers de tegenstanders van
do regering ontslagen.
Na te zijn ingeleid door F*van Stegeron. nam Schops hot wöoa*ïi*
Hij ving zijn toespraak aan met zijn spijt "uit te drukken,, dat
de "ontvoogding" van de Indische volkeren wordt tcruggebraoïsÉ
tot de zakelijke vraag of de Nederlandse arbeidersklasse' ai
niet hiervan het slachtoffer zal worden. Indien de arbeiders
van het ve rlies van ïndie inderdaad' het slachtof fetr aouden
den, zou dit volgens" <|Q mening vaïi spreker niet mogen
tegen de gerechtigheid^ i/sfêlke meer waar^l is, dan "eon kopje
fie of the©»,. Hij vêanröïgde mot te eggen dat ook ander©
dio niet in hot Btazl^
h©udóil« Hoewel
mon do ogon niet
heeft de oorlog Jiet
nen zoudon geen
kunnen verwijteü.
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zouden z»i. thans mensen oordelen, dio er nimmer zijn geweest of
er 20 jaren op een bureau hebben gezeten* (Dit laatste.sloeg
vermoedelijk op Minister Jonkman e,a»}»
Scheps volharcfie.bi j zijn bewering, dat de welvaart van een .volk
niet ̂ s.amenhan'g.-'fc'met hot bezit van koloniën» Wil men .Indie be-
hpudok, aldus spreker, dan zal'iaën het vrij moeten laten*

ï'eu-rll'etaü de* Bruyn ging op deze bewering onmiddellijk in, door
te zeggen, dat men dan ook, moet zorgen,.dat Indonesië tot deze
*vrijhej.d is opgevoed. -'•'- - - •

• * '

Tot slot betoogde Scheps nog, dat niet aan alle Indonesische
staten direct-de vrijheid gegeven zal kunnen worden. Indi&n ech-
ter na 300 jaren koloniale praktijk -Indic nog niet,rijp is voor
vrijheid, komt dit omdat Nederland dan heeft tegengewerkt.

C.V.D. • -;*
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HEERLEN, 10 April.

'IJ het Hoofd van de -Centrale Veiligheidsdienst

Jevs'strsst fê

. . . . . . . * 's-G r a v e n h P g e ,

•••'• . Door het Comité Handhaving Ri jkseen-heid werd té Eeerlen-ïresbeek op
Donderdag 8 April 3.!. te 19*15 uur ee^ openbare vergadering belegd in het
.Nederlands Hervormd^ Jeugtouis aan de Kaanstraat en- het_G«re?orinéërde jjeugd-
hui«,2e Spoöfdwarsstreat.'' * ~ '

~™ De capaciteit der zalen v/as voor- elk * 200 personen.
In eerstgenoemde zaal waren on; er 3 er 100 personen en ;Vn de andere on-

geveer 150 personen aanwezig, waaronder verschillende intellectuelen en pro-
testantse geësteli jken»

Als sprekers -traden oprProfpssor Ijr.Pj.^.^rbrandy, Oud -Hiuis ter presi-
dent en C.J,I.M.Verb6r,Oud-Linister van Koloniën. *

^r-~— l I. '• II !>-—.,-.. „„«„,——'-" *

Te 19«15 u1̂  opende een onbekende' sprelsr 5 n het Hederlp'nds Hervormd
•Jeugdhuis de vergadering en sprak er zir'n voldoening over uit, dat de
de- vergaderruimte v/as verkregen door so.np,nvoegltif van beide genoemde
hui2en.Yersrolp;ens heette hij ProP.^erbrrndy we Ikon, dié eerst- In de ene en
vervolgens in de andere- zaal hflt woord z m j voeren «Verder deelde hi-j mede,
dat aan- eenieder aan de ~< n^anp Van de zaal een formulier TOS ter hand ge-
steld met de bedoeling, dat nèn er iets op zou zetten. Verder deelde hil mede
d.at oy 22^25 en 21). April e. k. in het café -restaurant Rut o te ljeer'len een
tentèotaJLlin^ zal worde n ~rehou.de n over het v/er k van v>Cn.s Ind
op 29 April e. k» te 20 uvir Prof;.(ïerrétson zal 'komen spreken in ae zaal
SchilTeTS te Heer len.TIierna word-b op zijn 'verzoek, door de aanwezigen het
Limburgs VolksTïeB gezongen,vjaarop- hij nog meded.ee 1de, da b er na de rede
\an, l'rof «Gerbrandy gelegenlteid zou. z i jn tot het stallen vtnn vragen.

1-rof ,&erbrandy,die hierop een redevoering hield met e!z onderwerp:
l*0e dreigende ondergang van het Koninri jk'*beg;0n wet er aan te herinneren,
dat het dit jaar 35 '̂ jaren geleden is, dat men mar het 'oordeel van een
groot geschiedschrijver Nederland had geplaatst in de rij der vrije staten.
Vijftig jaar later werd bij de vrede van IvVunster, internationaal en volken-
rechte lijk, Neder land in de rij der staten arkend. ïn löijS v/er d" de hoeksteen
gelegd^in onze constitutie :De onschendbaarheid van de Kroon en dg verant-
woordelijkheid der ï,ünist0rs,£oals dit heden^ schijnbaar rog i's »In 1&98
besteeg Koningin ",/ilhelmifei de troon: Het jaar 19-5 is dus vw ja&r -van Be-
denken, en wij hop-sn zov/el het' ontstaanr-van de staat als het 50-js-rig Hege-
rings jubileum van onze Koningin mot. vreugde en dankbaarheid té .hsrdefa'ken»
Tooh is er een bokleraninn; van het romoed;0e internationale toestand is ver-
ontrustend door de grote tegenstelling tussen de"U„S«A. en de U.S. 3. R.
Zij bolden sijn als de sterkstee uit de laatste wereldoorlog gekomen. De
Engelse vloot was steeds ds sterkste ter rere ld, terwijl nu. de Amerikaanse'
vloot driemaal zo sterk is als d© Britse, De :ÏÏ.S.A. aijn in het bezit van
de atoombom. Daartegenover staat de Sovjet-tlnie,vrelke een 'vi j f de deel van
het aardoppervlak óïTivat en, met inbegrip van de vasalstaten 300 millioen
zielen telt.Tia-^sen deze twee grootmachten bestaat' een enorro& sRanning ©n.

. tooh<.kan men 'zeggen, da t -.geen van beide de oorlog wil#. Tegelijkertijd "
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echter worden door beide staten daden gesteld,v:olke noodwendig tot oorlog moeten
leider; «De ,.osteli;':ke ino; endlisden scholden Italië plotseling zijn oorlogsschulden
kwijt ,tervi jl ven de andere kant de Sovjet-Unie zijn best doet oja voor de a.s»
verkiezingen in Italië een toestand te krijgen zoals in Tsjaoho-Slowakije.De oor-
logsproductie stijgt."ïet Marshallplan vijst erop,Jat men vooreerst een gezonde
economie in ^est-Evropa wil hebben,maar ook,dat men de dreiging van Rusland ge-
voelt ...-i jas^nde 0*0 de vazalstnten van kus land wordt verklaard,dat d.eze slechts
een verdedi^ingsgordel tegen eei, ev&atuele agressie vorrs'i.Spre"-.sr vrsagt zich
Rchter af,vratrom dan nog infiltratie en. penetratie in andere landen plaats had.
Dit doet ;nsn niet last vredelievende bedoelingen. Dr zit agressie en contra-agressie
in de luf 'ht,hetgeen de iv.D^rnstionale toestand E O dreigend maakt.1'en zegt niets
anders dan vrede to willen ,maar de spanning is intussen zo groot geworoe n,dat
kleine oorzaken kunnen warken als de lont in het buskruit.Thans staat ons Konink-
rijk hier in Europa met 10 millioen e;i o-^er zeo met 70 millioen zielen.Dr zijn
Tneerdetestatsn/welke g«?n geografisch geheel vorken er toch groot ver-den.Det -"onink-
rijk der Dederlandsn bestaat uit leder land on Indié.^r is een Ra/ienbi ndiug tussen
' ? < = t z e tv,;.öe ,velke zeer eng is.v"an bepaalde z i jde wordt dit betwist.Haar Doder land
zonder Indié" is geer Doder land en Indië zcndor jTe„derlard is geen Indié ,' reder land
zonder ^e industrie ,v.'elke in de ne. '^ntiende en twintigste eeuv in Limburg is ont- •
;v V • -,is even ondankbaar als lnd?"e üon-der de, Dederlar.dse cultures.De5 de zi jn het
••/erk 'T..'.'i net Dederlandse [genie .Dit -eldt ook op staatkundig gebied.De indeling "pn
•Indiü in declstEt<i.i 5,s op z ichze l f ' niet verkeerd. De 3cono!ri3sche 0 - - : i h - : ' ^ is daarbi j -
echter onmisbaar en deze is e.c.r. ^evolg vp.n hot l-"ede.rlanciss staatsbestuur «Zoals net
Indische iTolk leeft en reilt er "ze-ilt.j'-ran rüen aet zonder D.Gdorltind ri:D t f:c<"-r denken,
l'eu v-rrn_jt de mensen '.'fu^ J^.nci.kvviiX-; .-.-.Ijj i .^^.^10 ,!Iat desa de koloniale toestanden te-
rug willen brenren.Hst• vecht echter voor sen r,echt»bap,t, ïrspt. dejnocratiscjie vrijheden.
Spreker vroeg zich dan ook af,hoe de huidige ellendige topstejulen in Indié' mogelijk v/a-
ren en. deelde in dit verband me de, dat op ü.doera 30-J;0/j van de bevolking door honger en
ellende was oïng6kom0n.Uii-j&r litt regier; van van kook heerst, er ean ontzettende ellende en
een. c ha ofe i s-hè toestand in het binnenlands bestuur in Indié.Het» regerende kabinet '/ordt
geleid door een i-iüister-rresidenb ,dio zich o.a» door !,'„'. ;d& t er Jonkman laat leiden.Teel
factoren vijzen erop,dat de Iiuri dige to:. at-,nd ~ioet spaak lopen.ïn een dagblad oDonó een
naer sproïcer? irepsbng juiste opmerking,dat men pjn de cor'uiurastcL te bestri jr l^n.jSsrst zelf
^r--r frD' c rv • • ! - , ist '.noest wor'der.D.r beste p. n., vol; ens spreker t^'e-eerl^i opvattingen tc>;
aenz ien . vat:1 ds --reagi'.Vat maakt ons l'oniiiki'ijk een staat,die vast staat ir de v/oe.liiver.
'~er tijden .Dr. eerste opvatting luidt,; zie de staat a^s,.'V-4- a isvoriscM gegeven,dat T,rdj
niet hebben gemaakt,doch dat ons doi.T geslachten, is overgegeven.liet is het borduurv.'ürk
"van oe Alran-Dtige.Doch socialisten,noch Calvinisten,noch ïtooras -Xr.th.olie>?u hebben Ijejr.
gemaakt! I'iemand kan zeggen: "dat heb Ik ^euia.D/l^.De staat r^chtvarr'igt zichzelf c1' * r
een recltfcvaardi^ best\iur.Dan ke.n in du groi;dv;et staan,dat de Koningin de rechten van da
ctaat hesft ts verdedigen,*/.^ut hst is reo:it.i;e door God geroepenen hebben/wanneer er
een tyran heerst,de taak en de plicht om,T/5.nne9r de t i jd eJcornen is,de taak va.u 6e t^.Tan
over te nemen, i/e ander© opvat-* 5ng houdt in,dat men de staat ;,feiiooreeanjt,oir,J.ao L^n dit
wil.De staat rust op ds r.'il van de regoring.'^.i'e vragen vat ze villen en daarnaar richter
rre de staat in,'*.

In Europu heerst een bscil:iedere nationaliteit iroet z i j n eigen staat hebben..2o oo]:
lUt.ia'lvoor de Indonesié'pB.Dit dogrna werkt als een verwoestende baoil: '*.Vij z i ^ n onafhan-
kelijk,laten zij dit ook zijn\Di-h is echter door en door ^als/v&nt ir He der la nds -Indié'
is niet één volk van i nhe sus on, d och daar v;onen Indo-óDv-ropeanenjChinezen, Javanon,Amlione~
zcr.,onr.I.i0n ha.d spreker p. l fzo vaak voorgehouden,dat het nu al zo ver gekomen T,ras,dat het
toch niet meer anders ging.Den staatssecretaris had aan spreker gezegd:n'v.-6 moeten er ons

_rmar bij ne0rleggsn l,0p ean vraag daartoe van s^^^^- ,,.,•; deze secretaris geantwoord,
'dat 'hij dan in"l9i|.9 «r.ar heen ging. Dit is sen V3r' 'xerd stand /unt. Z o valo als tiet nsr- -
•Éiona lite.itsprincipe v/as ock het s-':«i.ndpunt,dat Jndj.è' louter sen la na vu n "bruine n" v/as .
Het na. tionaliteits principe stamde uit de heidenwerelcl/vvaar elke voorname stam een ej:-
gen land had. Het :.'onir-kr:ljk_^er ITederlanden Knakte daaraa^ een eind.'*Als gij allen
habt een Heer, en dat heb-t ge, en ge moet Hem gehoorzaam gijn, dan is het ook mogelijk
om samen te leven'! Zo waren vij geworden één volk van Prijzen, Franke n en Sakssrs.Zo
zijn wij een volk van Friezen, franken, J3aksors , Javanen enz .Daardoor was Nederland een

stabiels-
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stabiele staat,Beu andere valse redenerfng luidt: "Maar Azië is
toch ontwaakt!H Japan echter exploiteerde en onderdrukte Indié' in de
laatste oorlog.Is dat esn ontwakend Azia? 6p"de eerste plaats moet er
rust en orde heersen,pas dan als er orde heerst kan men rekening houden
met rechtvaardige/aspiraties,Dit doet men echter niet.Men zie mar de
Ambonezen en de Nederlandse 'onüerdanen.Niemand kan zich uitspreken on-
der de terreur van Soekarno.Een Javaans edelman verklaarde meer bij
spreker te horen dam bil van Ilook.Onze soldaten leveren het bewijs,
dat de Indonesiërs zich onder hen VB i lip- voelen.De 'foutieve gedachte
„in het Hoofd ,van onze Regeerders luidt: Hoe kan in deze troebele tijden
naar vor.en komen,hetgeen een volk vil?1* Er is geen staatsbestuur in
Indië,alle staatsinstellingen, zoals de volksraadjde provinciale staten,
de gemeenteraden,enz.enz * ontbreken in de Republiek,

Er is in ons volk een ba c i l,welke drijft in de riclfbing van een
, tpteütair, bestuur .Ons parlementair stelsel ^arkt niet nee r «Wij moeten
sterk worden,doch kunnen dit eerst,-wanne e r wij orde op eigen zaken hebben
gesteld,

Men had spreter al vaak voorgehouden,dat hij beter kon ophouden,
omdat het proces al zo. ver- gevorderd was.InderdaadtMen kon niet meer onge-
daan maken, da t. ;nlllioenenojngekoinen zijn en de gesneuvelde soldaten niet
meer terugroepen en de verslonden milliarden niet terugkrijgen,Ook niet
ongedaan raaken,wat in strijd met wot <?n grondwet was getekend .Va t men
echter wel kan,is het recht herstellen} hèfcstel geven aan verloren pres-
tige en dp opstand onderdrukken.lvlen moet tonen wat men waar£>(is.To3K»!ft,dat
men wenst £e leven onder het schild van het Koninkrijk der Nederlanden.
Men moe^ zijn verantwoordelijkheid en zijn plicht begrijpen.Weest er U
van bewust,dat„gij de internationale situatie de baas kunt door U de
vastberaden Nederlander van voorheen te -tonen.Oranje staat immers nog aan
het hoofd.Spreker-herinnerde aan ds Briel en de gevolgen daarvan voor
liet land .Met aen bewogen oproep tot het Nederlandse volk om nimmer te
wanhopen besloot hij te 20.20 uur zijn rede. " * " *

Dezelfde spreker,die de vergadering opende,dankte de Heer Gerbran-
dy en stelde de gelegenheid open tot het stellen van vragen. Hl er va n werd

Pdoor slechts een persoon^ gebruik gejnaakb.De vragensteller1,die onverstaan-
ba.ar_wasjlhad,3oals bleek uit het antwoord van Prcf ,Gerbrand^,èen vraag ge-
steld mat betrekking tot de a.s. grondwetswijziging.Prof.Gerbrandy zeide
in zijn antwoord ver'heug d te zd^n hét nog êVën "te kunnen hebben over de
op handen zijnde grondswe^wijziging.Hij juichte de grondwetswijziging toe
in die si n,dat nu het Nederlandse volk gelegenheid kreeg om zich uit ts
spreken»0p deze -wijziging moest het Nederlandse volk een afwijzend ant-
woord' geven. T oen Ldttgadjati aan de orde kwam,zeid'e men,dat dit "raar" ge-
formuleerd was.Men antwoordde toen,dat hetgeen daar geformuleerd,was,geen
grondwet,door een staatkundig program was.Uit*de nieuwe wijziging blijkt

-niet-»



niet wat ''Souverein Gezag" is.Hat is aaak,dat er klaarheid koma ontrent **Sou-
verein Gezag? Er moet een reé'el Koninklijk Gezag komen.Mon spreekt van een
"'Unie',1 doch het gezag van deze ''Unie'* is niet in de grondwetswijziging vast-
gelegd.De "Unie1* zou een onafhankelijk Indié' en een onafhankelijk Nederland
omvatten,die samengebonden zijn.Volgens spreker kon dit evenmin bestaan als
de quadratuur -van de cirkel»i/!en was de weg der 'Mlnie" opgegaan,zonder te weten,
wat daarbij uit do bus kwam. Spreker noemde dit een misdaad.Hij hoopte daarom,
dn t het Nederlandse volk^straks Alleen1* zou zeggen en riep alle Limburgse man-
nen en vrouwen op om bij de verkiezingen oen daverend %eeja* te doen horen.

De Oud-ï'ïirdster van Kolonié'n Ch.Welter begon zijn redevoering met te ver-
klaren,dat wat in Indié' thans gebeurt,gedeeltelijk rust op de schouders van
onze vroegere bondgenoten,doch vooral op de schouders van onze tegenwoordige
Regering.Hij zou er gaarne iets voor over hebben,indien hij iets plezierigs,
iets moois en goeds van Indié' kon vertellen,daart*öbk bij de aanwezigen velen
zijn,die naaste verwanten in Indié' hebben.Hij moet thans t liane echter critiek
oefenen.Op.het ogenblik is iacler op. oorlogspad tegen."het communisme.De partij-
en achter,die het meest op oorlogspad zijn,hebben met de communisten samenge-
werkt zoals de P.v.d.A. en de K.V.P.Op 15 Maart j.l.-v/erd deze strijd officieel
geopend.Dit vindt spreker prachtig,maar hiermede had een jaar geleden een aan-
vang moeten zijn gemaakt,dan zou veel, ellende,ook voor Indié,zijn voorkomen.
Men maakt een wet s ontwerp,waar bij de corr?munistische wethouders en gedeputeerden
zullen worden ontslagen.Sen communistisch wethouder van Lutjebroek moet worden
ontslagenjmen laat echter wel tos,dat de rode machthebbers in Djokja kunnen

' blijven zitten.Het is verkeerd in Holland de communistische wethouders te ont-
slaan en tegelijkertijd in .Indié' met de communisten zaken te doen.Dit is tegen-
strijdig en geen consequente politiek.Hoe is het jnogelijk,dat de partijen,die
nu een grote mond hebben tegen het .communisme,gezamenlijk met' de communisten
het Indische beleid steunden? De politiek, van. Romme werd gesteund door d& com-
munisten. Het communisme en het socialisme bevatten in wezen geen verschil,.De
methodes van beide zijn verschillend,niet de beginselen.De P.v.d.A* is niet zo
erg democratisch,,zij schrikt er, niet voor terug om mett een minderheid de meerder-
heid hun wil op te leggen en ze zijn er trots op.De voorzitter van de socialis-
tische fractie verklaarde,dat deze de richtlijnen van de ilegsr'.rg wil bepalen,
iets wat in wezen communistiach is,De P.v.d.A. is in wezen geen nationale partij.
Haar politiek is aist nationaal doch internationaal.Machten buiten Europa dul-
den niet,dat Nederland een grote macht zal worden door Indié'«De houding van de
sociaal-democraten in Nederland is steeds stuitend geweest,gezien hun leuzen,
zoals het gebroken geweertje,ceen man en geen cent voor Indib',e.d.Duizenden ( '
Nederlanders en millioenen Indonesiërs werden omgebracht,die op rekening komen
van'de rode revolutie.Hierover hoorde men nooit critiek.wel leeft men mooi©
woorden over voor Attlee en, Schütnann.De oppositie wil orde,rust en veiligheid
in Indié,op democratische wijze,volgens 'de grondwet.Gerbrandy en Velter vrorden
voor reactionnairen uitgescholden.Wat is dan progressief?

De P.v.d.A. is internationaal georié'ntserd .Zij is onbruikbaar voor de be-
strijding van het communisme.Hut communisme is de daad van de gedachte van de
P»v.d.A.Deze partijen hebben kans gezien ons land bijna €e slopen en aan de rand
van de afgrond te brengen.Ons inkomen voor de oorlog was voor IJ? a 1.6% direct
of indirect afkomstig uit Indié".Deze zullen wij missen,als Indié' voor ons verlo-
ren gaat.Dit betekent voor de weigestelden slechts een kleinigheid,een sigaar
minder,een operabezoek minder of een japon minderjvoor, 9Éf? W-®- onze bevolking
betekent het echter alles wat ons leven plezieriger maakte.En als dit gebsurt,
zullen wij aan "de P.v.d.A« en de K.V.P. vragen:Y»faar blijft gij met Uw sociaal
programma? Spreker vervolgde met de yyaagiWat gebeurt er in Indié'? Hij beant-
woordde de ze vraag net te zeggen dat hij het niet wist.Dte zaak is er zo verward
en verwaterd,dat hij niet- meer vreet wat er gebeurt .Br zit geen logisch verband
meer in deze zaak.Zij,is in het moeras geraakt.Volgens Prof»Romme is men thans
bez.ig met eéh staatkundige opbouw van Indi,é'.Hiervan ;LS echter niets te consta-
teren,wel van afbraak.Prof .Romjne' gaf toe,dat er een reé'el^ Unie tussen Indié' en

-onze-

•/
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onze Regering zou koaan.Wat werd er echter overeengekomen op de Rejwille?
En wat hebben wij daar ondertekend? Dat de staten van Indonesië onafhan-
kelijk zullen zijn,dus los van het Konihkrijk.Het verkiezingsmanifest van

C ' de K.Y.P. hield in,dat het doel was een hechte staatkundige,economische
' • - ' grondslag met Indonesië onder reëel,kundip; Koninklijk Gezag;.De K.V.P»

houdt zich niet aan haar programmalij is weifelend geweest in haar po-
litiek.Ik heb nooit eeK slecht of krraad woord over de K.V.P. gezegd.Het
is een goede partij,heeft een goed programma,dooh zij heeft slechte vrien-
den en is thans weifelend.

Wat in Indië gebeurde sinds de capitulatie "e.n Japan is te erg ge-
weest.Er vielen millioenen slachtoffers en er werd voor milliarden be-
schadigd,Ha Augustus zijn duizend van onze jongens doelloos gevallen.
Dat is te erg,daar moet op gewezen worden.De Verantwoording is voor d©
K.V.P.Op l April had Nederland geen dollars meer.Het Marshall-plan kan
enige maanden respijt geven.Het kabinet Beol heeft goede dingen gedaan,
zog.Is o.a. op het gebied der sociale verzekeringen.Hët is echter niet
de hoofdzaak of men nm door een of.andere verzekering weer guldens krijgt,
^dooh wel,wat men voor die guldens krijgt,wat die waard zijn.Die guldens
worden met de dag minder waard.Iedere dag wordt alles duurder .De begroting
sluit met een tekort van 16 jaillioen Dulden.Dit betekent inflatie.Thans
zijn er 300.000 ambtenaren meer als voor' de oor log,die rapporten schrijven j
en formulieren invullen.De zakenlieden moeten de formulieren met tientallen i

( ; invullen} dit is een van de oorzaken van de val van de gulden.Het parlement
is nooit zo gering in aanzien geweest als thans,Het tegenwoordige beleid <
heeft ons volk moe gemaakt,Men zegt,dat er niets tegen te doen"is.Dit mag
ons volk niet aangrijpen.Het volk is uiteindelijk de baas.De kamerleden wor- !
den door het volk gekozen.Wij zien hoe de industriëlen en ook de kleine jaid- !
denstand willen,dat ons volk omhoog komt .Wij moeten daar allen aan meewerken, j
Deze,onder socialistische invloed staande,regering moet weg en hiervoor moet \n een nationale regering.WIj willen in Indië geen achterlijke politiek, :

De bewering,dat Gerbrandy en Welter reactionnairen zijn is een leugen.Wij
zijn er tegen het volk te bedriegen en hun guldens te geven,die maar 10 of 5 '
cent wae.rd zijn.Wij willen pns volk gelukkig ïnaken.Wij willen geen politieke '
leuzen,maar politieke werkelijkheid,Onze reactie is voor het welzijn van Ne-
derland en Indië.

Laten wij een afspraak maken door bij de a.s. verkiezingen de stem uit
te brengen,zo,dat wij weten,dat lederland een echt democratisch land zal zijn
en dat in Indië een vooruitstrevende politiek gevolgd wordt.Wij hopen hier
en ginds onze vlag te behouden,de vlag,die het symbool is van recht en ge-
rechtigheid. Eiarmede beëindigde hij sijn redevoering,welke ongeveer een uur
had geduurd,

De bijeenkomst had een ordelijk verloop..&an de ingangen van beide zalen
_was uitgebreide lectuur over Indènesie.tegen betaling verkrijgbasur,

I.D.Heerlen.
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Indië verloren, Rampspoed geboren!!
Als er ieis is waarvan het Nederlandsche Volk thans de werkelijkheid .begint te beseffen,

dan zijn het wel de bekende woorden die hier als opschrift boven vermeld staan! '
. Want langzamerhand is de Indische kwestie voor duizenden in den Lande een ware

nachtmerrie geworden.
Immers bijna twee jaren is de Nederlandse Regering bezig om met Soekarno c.s. tot over-

eenstemming te komen, zonder zich ook maar enigszins te stoien aan de vele, zeer vele be-
i zwaren, die tegen dit beleid zijn aangevoerd!

En nog steeds ziet de Regering niet in dat de Collaborateur Soekarno er op uit is tijd te
Winnen, wetende dat hij ons daarmede op de duur financieel kapot maakt, gezien het feit dat
Leger en Vloot in Nederlands Indië ons niet minder'dan 3 milliocn gulden per dag kosten.

Een beleid waardoor dagelijks NEDERLANDS BESTE ZONEN ALS SLACHTOFFER
VALLEN, LEED EN VERDRIET in tal van gezinnen brengend.

En nog is het einde van dit afschuwelijk drama niet in zicht.
Na het onwaardige Lingadjatti der, Regering, is" thans de kwestie in handen van de Vei-

ligheidsraad, waarin de Regering bij monde van de heer Mr Van Kleffens betoogde,, „dat met
Soekarno en zijn trawanten niet te onderhandelen viel...."

. Nauwelijks echter was zij tot dit inzicht gekomen, of zonder enig protest harerzijds is zij
\w bereid besprekingen met deze lieden te gaan voeren.
\t hier niet een verklaring ii> dat zij onmachtig is het Indische probleem in het ware

belang van Indië en Nederlandse kunnen oplossen?
• Aan dit optreden, dat zóó veel ellende over beide Volken heeft gebracht, behoort- eeri

einde' te komen en wil het Nationaal Comité Rijkséenheid Handhaving van Gezag, in een on-
gedeeld Koninkrijk in het waarachtig belang van zowel het Indische- als het Nederlandse Volk!

Wij roepen U op deze actie financieel te willen steunen en deze hoogst ernstige zaak in
Uw gebed op te dragen aan de Almachtige Gpd, Die waar mensen irnmer falen, ook redding
geven kan uit déze grote nood!

Het Comité Handhaving Rijkséenheid
' . . - • • ' Brunssum—Hoensbroek

Aan het Comité Handhaving Rijkséenheid Brunssum—Hoensbroek

Ondergetekende , ,m

straat, huisnummer : :

woonplaats., , ..

geeft zich hiermede op als contribuant van het Comité „Handhaving Rijkséenheid" in Brunssum-
„ , , jaarlijkse , , ,'., '
Hoensbroek voor een ,,, •,. • . , bijdrage ad f ...,halfjaarlijkse .

Bovendien stelt hij/zij voor éénmaal een gift beschikbaar ad f

*véfëOékt herr/haar te noteren als abonné van het Laatste Nieuws uit Indië, a f 2,25 p. kwartaal

*fïij/zij zal dit bedrag storten of gireren op nummer 262975 van W. Eghuis, Treebeekstraat 103
treebeet of 345848 van R. J. Mulder, Pr, H, Laan 129, Brunssum, met vermelding „Hand-

Rijkséenheid"
dit-bedrag kan worden beschikt. - , .

^ - , s . , Handtekening,

n wat nipt, verlang"

ii-
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eventuele agressie vormen. Spreker vraagt zich echter af, waarom
dan nog infiltratie en penetratie in andere landen plaats had.
Dit doet 'men dan. niet, met vredelievende "bedoelingen. Er zit agres-
.sie en •contra'-agressie, in de lucht, hetgeen de internationale
toestand zo -dreigend maakt. Men -zegt niets ano,e~?s dan vrede te
willen, maai? d;e spanning is intussen zo groot, geworden, dat klei-
ne oorzaken kunnen v/erken als de lont in h£t buskru.it. Thans
staat,-Qn.s Koninkrijk hier in Europa met 10 mlllioen en over zee
met 70 milliben'zielen. Er zijn meerdere staten, vrelke geen geo-
grafisch geheel vormen en toch groot worden. Het Koninkrijk der
Nederlanden bestaat uit Nederland en Indi£, r.r is. oen samenbin-

" ding'tussen dozc twee, welke zoer eng is.,'/au vopaslde zijde
''wordt êflt betwist. Maar Nederland zonder Indie ,is go en Nederland
en'Ind'iö zpndor Nederland is geen. India,. Kodorland zonder de
industrie, welke in de negentiende en twintigste eeuw in Limburg
is ontstaan, is even ondenkbaar als Indic zonder do Nederlandse
cultures. Beide zijn hot work van het Nederlandse genie. Dit
geldt .©ok op staatkundig gebied. De'indeling van Indic in deel-
staten is op zichzelf niet verkoord. De economische eenheid is
'daarbij echter onmisbaar en deze is oen gevolg van. het Noder-
^landse staatsbestuur» Zoals het Indische volk looft dn reilt en
''zeilt, kan men het zonder Nederland niet moer donken. Hen ver-
wijt de mensen van Handhaving Ri jksoenheid, dat d̂ ozc do koloni-
ale toestanden terug willen brongen.!-Het vecht echter voor .oen

. rechtsstaat met democratische vrijheden. Spreker/ vroeg zich' dan
ook af, hoe -do huidige ellendige toestanden in- Indld mogclrjk
waren on doelde in dit verband me-de, dat op-Madocra. 30-40'$'van
do bevolking door honger en cïlcMc was omgckomon. Onder het
regiem, van Van Hook heerst er een ontzettende ellende on een
chaotische toestand in hot binnenlands bestuur in, Indiö. Het
regerende kabinet wordt geleid door-oen Minister-President, die
zich o.a. door Minister Jonkman''laat-leiden. Veel factoren wij-
zen er op, dat do huidige toestand-moét spaak lopen. In een dag-
blad stond oen naar sprekers mening 'juiste opmerking, dat men
om do communisten te bestrijden, porst zelf voor 50$'communist
moest worden. Er bostaan volgons spreker tweeërlei opvattingen
ton aanzien van do vraag: ffat maakt- ons Koninkrijk oen staat,
die vast staat in de woelingen der tijden. De eerste opvatting
luidt: Zie do staat als oen historisch .-.gcgbvion, dat wij niet
hebben gemaakti,. doch dat ons door geslachten is' overgegeven.
Het is hot borduurwerk van de Almachtige.--Noch socialisten,
noch Calvinisten, noch Rooms-Katholieken hobben kom gemaakt,
Niemand kan zeggen: "dat heb ik gemaakt"„'Do,staat rechtvaar-
digt zichzelf door opn rechtvaardig bestuur. Dan kan in de
grondwet staan, dat do Koningin do rechten van do staat hooft
te Verdedigen, want het is recht» De door God geroepenen heb-
ben, wanneer er oen tyran heerst, de taak on do plicht om, wan-
neer do tijd gekomen is, do taak van de tyran.over to nemon.
De andere opyatting-houdt in, dat men'de staat gehoorzaamt, ora-
dat men dit wil. De staat rust.op de wil.van do regering, "We
vragen wat ZG willen en daarnaar richten v/e de staat in".

In Europa heerst, een bacil: iedere nationaliteit moot
zijn eigen-staat hebben. Zo ook Indiö voor de Indonesiërs, Dit
dogma werkt als oen verwoestende, bacil: "Wij zijn onafhankelijk,
laten zij' dit ook zijn", pit i's echter door. on door vals, want
in Noderlands-Indiö is niet éón/volk van 'inhocmson, doch daar
wonon Indo-Europeanen, Chinezen, Javanen, Ambonezen enz. Men
had spreker a\ zo vaak voorgehouden, dat hot nu al zb ver goko-

i
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£an :dé; orde kwam, zeiae'men, .dat ,,dit-«jraar" gefor-

muleerd',was.:/Meri; antwoordde toen^ dat hetgeen.'d^ar geformuleerd
.'was,..geen- grpnctwet, door een staatkundig prograft/wafü'-. Uit de
•-nietuwe wijziging' blijkt niet wat''"Souverein G-ez/ag'̂  is-. Het is
de-zaak,,,d at'er klaarheid k ome omtrent "S'uver'cAn Gezag". Er
moet. een "reegel Koninklijk Gezag komen, l ie n s preekt'van een "Unie",
doch het gezag van' deze-"Unie" is niet in de grondwetswijziging
vastgelegd, 'be "Unie" z'ou-;eeü .onafhankelijk Tndië en een onafhan-

, kelijk Nederland ótiiva1»ten.'f die samengebonden zijn. 7o'l:gens -spre-
,_ker kon dit ̂"evenmin bestaan als de quadratuur -ran de oirkel. Men
"was de wég 'der "Unie'" opgegaan, zonder v.e \vov.en.1 'wat daarbij uit

»,de bus kwam. Spreker noemde .-dit een misdaad,. Ei j hoopte daarom,
dat het Nederlandse volk straks "Neen17 zou neggen en riep alle
Limburgse mannen en vrouwen,op om bij de vorkiosingen een dave-
rend "Neen", te. doen .horen. ", ,., , . , .,; . ! ''„

De Oud-Minister van Kolbnicn Ch .We 11 er'! begon zijn redevoe-
j?ing met te'verklaren-, dat wat in Indie tha'ny gebeurt, gedoelto-
lijk rust op de schouders van onze vroegere bondgenoten, doch
vooral op de schouders van onze-..tegenwoordigöJ,;RGgüring. Hij zou
er gaarne iets voor over hebben, indien :hij iets plezierige,
iets moois en goeds van IndiC kon vertellen, daar er ook bj.j de
aanwezigen velen zijn, die naaste verwanten'in Indiö hebben. Hij
moet thans echter oritick oefenen. Op het ogenblik is ieder ;op
oorlogspad tegen het communisme. De partijen echter, die hot
meest op oorlogspad zijn, hebben met de communisten samengewerkt
zoals de P.v.d,A4 en de K.V.P..„Op 15 Maart j,l, werd deze strijd
officieel geopend. Dit vindt spreker prachtig, maar hiermed.o had
een jaar geleden'oen aanvang moeten zi jn'g.emaakt, dan zou voel
ellende, ook voor ïndid, zijn „voorkomen.." Men maakt' odn wetsont-
werp, waarbij do comiaunistischo wethouders en gedeputeerden zul-
len worden ontslagen. Een communistisch' wethouder van Lut jebroek
moet worden ontslagen', men laat echter, wol toe, dat de rode
machthebbers in Djokja kunnen blijven''zitten. Het is verkeerd
in Holland de communistische wethouders te ontslaan pn tegelij-
kertijd in' IndiG met de communisten.'.zaken te doen. Dit is tegen-
strijdig en geen consequente politiek. Hoe.is het mogelijk, dat
do partijen, die nu een-grote mond; hebben tegen hot communisme,
gezamenlijk mot'de communisten het Indische beleid steunde.-n? DO
politiek van Rómmo werd gesteund- d oor.' de communisten. Het commu-
nisme en het 'socialisme'-: bevatten-in' wpz'cji geen verschil» De
methodes van beide zijn .verschillc'nd', niet de bcginaelon.i De
P.v.cUA. is niet zo erg •democratisch,,'' zij'schrikt er niet; voor
terug om met 'eon minderheid de.meerderheid Iran 'wil-op te leggen
on ze zijn er trots op. De voorzitter van de socialistische frac-
tie verklaarde, dat deze de richtlijnen vari ;de B.Gger-lng wil be-
palen, iets wat-in wezen communistisch' is. ;pê P,v*d.'A. is in wo-
zen geen'nationale partij,.-Haar politiek' 'lè niet--nationaal doch
internationaal. Machten;buiten Europa''dulden hiotj -dat Nederland
eon-groto macht zal worden door indie, De; houdi-ng va'n-de., sociaal-
democraten in Nederland is. steeds aiu.itenü geweest, gezien hun
leuzen, zoals he-t- gebroken .gewoert^q^.épen nan en go.cn" cent voor
Indic, e .d.'Düizonden Nodoraanders ehvmiriiocheh Indohoslörs wer-
den omgebracht, die op rekening%kqmen/va'ri;de rode revolutie.
Hierover hoorde men nooit critick.̂ ,̂ Q"l'-heeft ,meh mooie .wo.orden
ovor voor Attlee en Söhumann.^Dé .gppösitie. wil -orde^ rxisfe en vei-
ligheid in Indidj op democratiscïip w|,:jzd; .vorens";öo\grofidwet.
Gorbrandy en We l ter-«orden voor re act^nnaire-n-ui-tigre schold en.
Wat is dan progressief? . :' ' -': ••'•'-'"' J 1 <-.'\ "- 5 -
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-Wa^ .:^pE:aft':':gi^J; *et • 'fw\;s.:öè'|f^^^j^]^^7^^^^j^^f^^^j^>^ -
de; vraa|4",^at;vgebexïr| -'^p j^|^fl^^:l?v''^y ^QQ^^^^^^^M^^^J^^
mét<..<fte..'.:4e;g^p|i',, '•'&^^&l&i% ;̂ ||ip'!§|||::fe'"De: '^^^^•''^-'••^'•i^^^-- .
%:\$<|p^ï'̂ iSch '̂̂ ^ii^-i^lö'';^ •: ̂ -';iic |̂:'̂ ^ î.;̂ ^^p|p^
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v ̂ i'jiii- ME© •guiiiina^^|$^&&''ïj^
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',î ';'iî -̂''ĥ v'i||lfei,|Ë|î î

' " '̂ ^^^ '̂'î r̂̂ ^ l̂ii.̂ ^^^^^^^^^^^^ "̂̂ ^^SpSlIlÉ^^P îft'̂ ï̂

~~' 'Hfi*^ '̂ ^^^^^^^ -̂̂ ^^^ î̂ ^é^^^^^^^^^ -̂̂ r̂1 -̂*8'.-":*ĵ |ïï»Éî St?SiA f̂fi' |;?;ifë *̂pfiî É|f̂ iiï .''̂ ffliï§e^
»^MfSt-fe^^tó.^^S«^MJ";ffi^lwfe-;Meii^^
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;,werkelijkheid,r,pnze „reactie is voor het welzijn van Nederland en

M,,:-s ^J.a ton: wij "'een afspraak maken-door bij do a.s» verkiezingen
-d;Q s|ém uit,ri^Q, brengen, zo; • dat wij weten, dat Nederland een echt
id$m0cr:at^SQh>"'larid izël zijn en'dat-'in IndiS een vooruitstrevende

gevolgd wordt. Wij hopen hier en. ginds onze vlag te be-
le, vlag, die hot syiboo-ï is 'vdn .recht en gerechtigheid,
.beëindigde hij zijn redevoeriïïgg welke .ongeveer-een uur

T j PC., bijeenkomst had een ordelijk verloop» Aan de ingangen
; > van; bpide zalen ivas uitgebreide lectuur over Indonesië tegen bèta-

; .iiing/y^rkrijgbaar." ' . ' . " " " _ . - • '

•n - , - ; • ,-/'' ,.v " ' ; . ' ' " ::; • . ' C,V..D.
' ;-"'-' ''• ' - - ' , ; < , • . , • • ; • : • • • : , . ' • • • - . ' - ' , . - . , - - • -'•' - . v , . . .



P O L I T I E Z W O
v, «

CTLE
6.APR.1948

De Heer Hoofd v/d Centrale
Veiligheidsdienst

Javastraat 68
te
's-GRAVENHAGE.-

BUREAU Bi
19 APRÏ948

Uw kenmerk

Onderwerp:

Uw brief van Ons kenmerk Datum

N0.1527/GEHSIM/TU. 14-4-' 48.

/erslag gehouden openbare
vergadering door het Cotai-
jfe Handhaving Rijkseenheid
te Zwolle.

Hiernevens heb ik de eer UHoogSdelGe-
strenge aan te bieden een rapport, van een alhier
op 12 dezer gehouden openbare vergadering door het
Comité Handhaving Rijkseenheid te Zwolle, a»n de
inhoud waarvan ik mij refereer. »

De
0011J.

u/
ssaris van Politie,

Bijl.: lo- (G.J.Lettinck)

K 1157 -431091



Fout ie te Zwolle*

NP.1527/ÖEHEIM.- B A P P O R T .

Ondergetekenden Wilhelmus Hendrikus BISMANS en Aaldert
SAÏTISR,beiden Adjudant van Politie der gemeente Zwolle en
onbezoldigd rijksveldwachter,rapporteren "beleefd het navol-
rrf*Vir! l* !_.*»—«_«i—-.- «._ _-_ —-^*w+j,__ _ —_. M_ «.«,.— •-* « «**M*_b— _—.«—«_.—. — .——.—*^~ « «M «.«. TT- —K i— -„_ .-. -.. —, t-,Pi W4A^^^3 * •™'*™ ™* »™- —«— — » — —.M. **.•« nw n. __-^ ___^ ̂, ^^n-__^_ __ _. _^-^_ — — _ » -m «• •_ __ w~

yr^ Op Maandag 12 April 19̂ 8 "te 20 uur werd door het Comité
^Handhaving Rijkseenheid te Zwolle in de concertzaal van het
Odeon te Zwolle een openbare vergadering gehouden» Aanwezig
waren 65 personen,waaronder 20 vrouwen.De aanwezige personen
"behoorden allen tot de middenstand of daarboven .De meesten
van hen behoren tot de Gereformeerde Kerken. Sr was gerekend
op een bezoek van 150 personen,althans waren 150 stoelen
bij verschillende tafeltjes gereed gezej.Zaalruimte 5OO per-

^jsonen. De voorzitter_ van jroormeld comité,genaamd David Nlco-
'laaŝ  van KBS,geboren..te Bedum(Gr) 2̂  November 189B7kassïer"
bij de"̂ ĝ iaeen t e-ontvanger te Zwolle ,wone'nde te Zwolle aan de
Wilhelminastraat No.37»opende deze vergadering*Hij sprak
zijn teleurstelling uit over het feit dat zo weinig bezoekers
aanwezig waren.Hij zeide dat deze vergadering belegd was om
een;iets meer over Indie te horen vertellen door een persoon
die,dè«- daarover iets kon vertellen*Hij sprak verder dat men
allerwegen ingang trachtte te doen vinden dat het in Indie
goed gaat.Hij was daarvan niet overtuigd en hij twijfelde
daar ook aan omdat LOGEMAN,van MDQK en JQIÏÏCMAN allen personen
waren van de STW en dat door deze STtM steeds was gepropa-
geerd een IMDIE vrij van Hederland» Hij gaf daarna het woord •

/{ aanJü̂ i|ffifiSSï.»waarvan ons geen verdere gegevens bekend zijn.
Deze MIsaST las zijn referaat van papier voor en deelde mede
dat hij 35 Ja-ar in Indie werkzaam was geweest in verschillende
functies en dat hij meende vrel iets van Indie af te v/eten»
Hij noerade de gebeurtenissen van de laatste jaren in Indie de
grootste ramp welke Nederland kon overkomen.Deze gang van za-
ken zou volgens hem voor Nederland met zijn 10 miHiioen inwo-
ners de diepste ellende en armoede veroorzaken«Het Indische
probleem werd door hem in twee vragen samen gevat en wel JLe,
Was het Nederlandse Gezag in Indie een vloek of een zegen Y
2e, Msten de inlanders hun vrijheid onder dat gezag,zoals
de Nederlanders onder de Duitsers hun vrijheid misten.? Wat
de eerste vraag betreft wees spreker er op hoe onder de Ne-
derlandse vlag vrede,©arde en rust in Indie heersten.Op Java
alleen groeide de bevolking gedure-nde de laatste 1OO jaar
van 6-tot 50 milioen inaroners.Wat de twede vraag betreft,zou
hij de vraag willen stellen of de Friezen in ons land hun
vrijheid missen.In wezen ligt de zaak voor de inlanders niet
anders dan voor de Friezen in Nederland*0nze politiek in Indie
was al lang geen koloniale politiek meer.Door de Japanners
werd te Djokja een drakenei gelegd,waaruit de Republiek werd
gebroed» Met deze schijnrepubliek,die volgens spreker niet
anders is dan een misdadige groe.p extremisten,gaat de Neder-
landse Regering onderhandelenrniettegenstaande eerst werd ge-
zegd dat daarmede niet onderhandeld kon worden*£hans ia het
zo -««r gekomen dat weer uiteen gerukt iatwat met geduld»g<s«-
de trouw en staatamanswéj-sheid was opgebouwd. Acht e r Idngadja-
ti,Kalioerang,de Renville,de slechte voorlichting van ons
volk en de radiorede T«n de Koningin., staat de geestelijke
streming van de STUW* De voorzitter maakte de spreker er at̂  j



tent op dat er nog een film vertoond zou worden en dat zij
daarvoor niet voldoende tijd meer zouden hebben als de spre-
ker nog lang door ging» De spreker zeide dat hij nog niet
uitgesproken was, doch dat hij zijn rede moest afbreken in
verband met de beschikbare tijd» Hij wilde echter nog zeggen
dat onze Regering in dit jubileumjaar wel een kostbaar ge-
schenk in handen van H.M. De Koningin legt, namelijk "Een ge»

l Hieraa werd de film "Tropisch Uederland" vertoond» Ongere-
Igeldheden kwamen niet voor» -----------------------------
.pji """'Waarva n door ons op afgelegde ambtseed is opgemaakt en
getekend dit rapport» -------------------- -----------------

Gezien ,*
De Commissaxris van ï»olitiej

Zwolle, 14 April 19l|.8.

(W.H,Biemane

(A.Sattler)

(G.J.Iettinck)
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Vergadering "Comité Handhaving Ei j&seenheid" »

Ik heb de eer Uwe Excellentie hiernevens aan t© bieden afschrift
van een geheim rapport over een op 12 April j*l. door het in hoofd© de-
zes genoemde Comité te Zwolle gehouden openbare vergadering, naar de
inhoud v/aarvan ter bekorting verwezen raoge worden»

HET HOCïT VAN DE
YiaLÏGïiBlDSD
Namens d«2e:

AAN :
r ^.de Llinister P-resident,
,. »da liinister van Overaeese Geb. delen,
te .
' -g R A V E M H A G l . \i



Op haüaês^ 18- April 194ö te 80 «w -werd «oor h«t Qosait^
c. ïiljkseenheiS fc$ iwolle in öe ooüoertsaal imn het 04eon te

©en openbare wretóerlng gehouden» Aaiwe^le weren 60 peraonen,
on&er SO vrouwen» '!.>© aiwwesi&e personen behoorden allen tot de
etaitó of daarboven» De mees ten van tien tenoren tot de
i^rJsen» 2r was g»i?a!eenfl op een bezoek van 150 personen, althans
150 stoelen bij ver'schillené* tafeltjes ger««s<£ kezet* Bsalrulmte 500

lie vooral t ts? van voormeld ccedté*» genaak faayJUI E
i » eeboren t© Hedw-i (Gr») SS november 1096, teassieV' 'bij Se'

t© ^«rolle aen S®
d®ïse ver^aaerlBg» Hij sprefc aijja teletifetelllng uit over

feit» det so wilftl/: beaoekeï»© «wiowealg muren * Bij sseid© dat deae
eaderlne taslegi WÖ..B cis ötns lete s»@r over Indli l® h0r©ït vertel.l«m
öoor een persoon »&ie daarover Iets Icon vertellen* Hij iprak vertier
öat iaën allerwtgeri iiï^at^, tracht ta t® doe n vinden , d&t'het ia IMi
C'oeö |^0at» Hij isös üeervan niet overtuigd ©c ïiij twljfeld© Éa&r csefe:
aan» oisdBt WG&&ï*ilï$ vmi üüOK «n J"foiaö-=Jtfl ellen peysoiieis war®^ vso
SfOS en öat öoor ifise öT&v eteeös was gepropaiperö een INölI vrij
Kederlanö, HIJ gaf öaKi-na het woord aan 2^.»lam|iff. wRcüPvan- ons
verêei?® ^s^venb bokmid si ju» ijese ï-" lü ̂ ST "lee si M referaat vaa jm»
pier ¥ow' ©a öeelö© S'seée, <S»t hij 35 jaar In Indle «wjrkaatus w»©
in versGlilHendle fuöötles en öat hij sieeïiê.© v,s01 letfi v«*n ïMle af t®
weten* Hij fioeiaöe ÖQ i;eba-urtenl£»&en van de laatste jafec la Indl
crootete re^ip titlfee Nederland k«m ov«rïccit-»£i* »JB» gane van siaken
vorens fles. voor l?eêerl«n4 net sljn 10 Mllloea Inwoners de ö
elleMe en arstoeöe veroorsalcen» Het Indische irrofeleeri werd door ücsa
in twee vlagen eei:̂ .a £ev«t «*n wel l©* vva® het. ïï«Ö*rl«mde« G0a&£ la
IM1U 0e n vloek of 2*|.;en? Be. lEsten de inleiwiers hun TrijliaM
oneer dat gesfsg, co&ls 4e iiederTmtdere onder <^ L>ult®er& hun vrljhelö

de'eerete vr^ac: betreft ^*®eB fï^reïser ©r op hoe onder
vlag vrees, orde en rust In Xndle tieeraten« üp ?ave

de ^«volkliiÊ geöur^i^e de laatst» 100 jftar v&n 6 * 50
;mt de twwde vreae betreft» sou hij ft© vraag vdllen

of de friesen. in lm£ hun vrijheid Kissen» Ir* wesen ligt de
voor de inlöitóers filet ander fê öan voor óe FrlfeSiJii In l^eüerlai
politiek in Xndle wae ©l 1«̂  cpöü koloniale politieïc raser* poor a©

-weré. t0 AJ jok je een ÉX4ake»el (ielegs*» m^rult fi» Eejmljliak
, let éei&e scjèijsrepubliek., êie Tölgena aprekor niet on*

<lers is dan ee« mlsdaéine proep ©ïstreEiiêtaii» £§&<at de ï^eö.erltuad®e il©»
fï©rlne onderhfcndelön, nlettegenr.tefunde eer et wird {:;©'£©{;ö. 4at ööörEis&ê.
Riet anderliêUiöeM !>«i voorden* ïfeane ia het so imr gekor^a» dat weer
wl teen gerukt l®, wat net geduld» goede trouw ©11 atEets^tfiSwljslietcl
WHS opgebouwd* Aöliter .Llo ĵed jeti f Kallö©r»O£-, fl0 Menvllle. de
te vooï-lloktiiic^ var;t ona volk «t» de radior^S.* VÖB 6e Koningin,
€e £»eeötell Jte© strcs.-:dng van 6© ;.'.^lïïï. Da vooralt'ter ïastskt© de
er attent os, dat Of cog ©en f i Ir» vertooaö '«iöu voorden en üet K! j
•voor niet voMoenêc tijd ia@ör souöen hebben «Is d«s oproer ÜOÊ
door glag. Pe M»ru er reice» fiat hij nog filet uitgesproken was,
dat hf j sijfi re4e - oe^t afbreken in verbanS söt dé Isèetólkbare tijd*
Hij vdldc e^ter t o/ *-€M«m, fiat ÖRS© Kegerlag ia dit jubileu&jftar
v» l een ïcostba *r , tïm^enk in h^iöen van iui,,è® ï:0rdn,gi« lect»

Hierna wer^ ' f .11. "i'ropisoh fe^derl*:a*S*' vertoouó, oneer e ge M*
fil^t



ABHIKM DES RIJKSPOLITIE. ZWOLLE,20 April 1948.
DISTRICT

C O M M A N D A N T .

Ho j 159A948 G e h e i m .

Aan de Beer Procureur-Genere*!,fgd. Directuer van Politie, v f Af f l'
Bovenbeekstraat 21 te A r n h e m.

„21.APR.1943

In afschrift aan het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, ""~
.Javastreat 68 te 's-6 r a v e n h a g e . f o 4rt ..

** Ai .' 7948
Onderwerp : Verslag van een openbare debat-vergadering in hotel "De Zon"

te CEraen,gehouden op Woensdag 14 April 1940 en van een film-
voorstelling op Donderdag 15 April 1940 in hotel "Koekoek" te
Vroomshoop.

Bijlage s Bén (l).
Maar aanleiding van bij mij ingekomen rapporten,heb ik de eer

UEdelgrootachtbare het volgende te berichten.
Op Woensdag 14 April 1948 is in de toneelzaal van hotel "De Zon"

te Ommen een openbare debat-vergadering gehouden,met als sprekers
J.H.Scheps,namens de partij van de Arbeid en Mr,Dr,G.De.Ridder j uit
Dordrecht,namens het Comité* Bijkseenheid.

Deze vergaderinĝ  stond onder leiding van twee voorzitters,n.l.
l,Moerman van de Partij van de Arbeid en J.van der Boon van het Comi-

Rijkseenheid,welke om beurten de sprekers inleidden.De vergadering
die omstreeks 19.30 uur door Meerman voor ongeveer 300 bezoekers werd
geopend is om 22.30 uur door Van der Boon gesloten*

De eerste spreker «J.H.Seheps bracht naar voren,dat het geval
Sed.Xndit niet op zich «elf staat.Overal in de wereld zijn volken die
zich los maken.Alle» draait volgens spreker om het kardinale punt;
het bereid zijn om los te laten.Men mag niet iets vast houden mit
eigen belang,dat is puur egoimo, zeide spreker.Lingadjatie wil het
goede en het kwade opvangen.Hst is de bedding voor de politieke
stroom in Indi*.

De volgende spreker Dr.Mr. ̂ e Bidder bepaalde zich in zijn
eerste betoog,hoofdzakelijk tot het bestrijden van de Partij van de
Arbeid.Deze partij stoelt op een zelfde grondslag als het Communisme
zei ei e spreker.Zij willen Indië loslaten uit haat tegen het kapitalis-
me. Volgens spreker maakte deze regering zich schuidig aan losbandige
geldverspilling.Vorrink spreekt in Amsterdam wel spontaan tegen de
Communisten in Bederland,maar over de Communisten in Indii spreekt
hij niet.

De heer Seheps betoogt vervolgens,dat niet de Partij van de Ar-
beid de schuld is van de huidige verarming,maar de laatste oorlog.

Hierna geeft Dr.Mr* üe Bidder zijn zienswijze over Indië uit ei-
gen leven en ervaring.

öe heer Seheps zegt vervolgens,dat wij geen enkel recht hebben
op Indi*,er is volgens hem niets van ons bij.

Mr, Dr. De Bidder besluit met te zeggen,dat als de Hederlanders
uit indiV weggaan er het dan een chaos zal worden.

W
r Op Donderdag 15 April 1948,werd in hotel "Koekoek* te Vrooms-

hoop een filmvoorstelling gegeven,welke was georganiseerd door de
plaatselijke afdeling van de E,T.G.Te ongeveer 20 uur waren in de
aami «die een capaciteit heeft voor 250 personen- 23 personen aanwe-
cig,waarender enige schippers die toevallig ligplaats te Vroomshoop
hadden en enige jonge meisjes.

•adat men een tijdje had gewacht en overleg pleegde om de voor-
stelling al dan niet door te laten gaan,werd ten slotte besloten,de

-film-



-2-

film toeh maar te draaien. %erep w/erd de avond geopend door B*gM
|AM SAHOUUt»geboren 19 December Iü9te Ambt-Hardenberg,wonende te
Yroomshoop i.681 a.Qem.Den Eam.

Op deie samenkomst is niet gesproken,alleen werd film "Profes-
sor Manlek" gedraaid.̂ eze film gaf enige beelden uit het arbeiders-
leren en was niet bijzonder propagandist!».Omstreeks 22 uur was de
Toorstelling afgelopen en Terlieten allen rustig de aaal.

Het geheel heeft niet aan de verwachtingen voldaan, het bestuur
der E.V.C* had aich meer bezoek voorgesteld en «en meer tot de ar-
beiders sprekende film.v •'

.-

De Distrietseoöanandant der Rijkspolitie,
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Onderwerpt « Eeottoraiftche Documentatie "
Beheerder: p»g.

-ft , ' BUREAU B
B A P P Q B f . 2 7 A ï - ? t t ^

Kaar aanleiding van een aan het Hoofdbureau van
alhier ontvangen brochure» genaajad * ECOKOM13CBE
«allee werd uitgegeven door h«t bureeu * economische
tatie % PriaaeigpMftg £o.lll te Wassenaar* vond door mijt

WTTJUï'TJBTICt TSSf^PlXtt d W&TB HÏ?W tTöfVlICWj|.Jjltft(JJyU^ JrfcXaUa^V^ jJfctt a t̂UUT,
adjunct-co^maies 2e klasse der politie-administratie» tevens
onbezoldigd rijksveldwachter» e»m oeaeraioek plaats naar de
politieke antecedenten van de beheerder van vermeld bureau,
genaaod P.g.

-,;••- - * ' , > • ^ , -T-TT—- ^GBKiig EOJSTSIE.
2 w O j ; f-^*^ i

/v ; j geboren 15 Juni 1886 fee Hengelo, voorheen procuratiehouder,
1 doch th&ns Donder beroep, vestigde aioh «p 17 Mei 193G ia

itederland k&oenae vanuit Ba tav ia.
Betrokkene i» sedertdien aan de volgende adressen woon-

achtig geweestt
17.5.1930! Haarlem» Ooaterhoutlaan Bo.5.
SC.lü.1937i Waesenuar, Stoeplaan Ho.27
22.5.193Öt Waae^naar, Prinsenweg Ho.111
3 April 1941* 'a-Gravenhage, Haagweg Eo.377.
ia.4.19451 ^utphen, Gaöthui«straat Bo.18
4*7.19433 Wassenaar, trinsenweg Ho.lll,

Tijdene een op Dinsdag, 30 Maart 1948 met Hofstede plaats
gehad hebbend onderhoud bleek mij» rapporteur, o.xa. het vol*
gendei • » • -

HOFSTEDE is lange tijd in Hederlande Oost indië woonach-
tig geweest* % was o.a* directeur van de Handelmaatachappy

^Geo Wery & Co te Soerabaya. Ha zijn terugkeer in lederland
waa hy nog 6 jaar als algemeen procuratiehouder op het hoofd-
kantoor vin vermelde maatschappij te .yasterdaia werkzaam.

Hofstede ie een tegenstander van de door de huidige rege-
ring ten opzichte van Bederlands Oost Xndit gevoerde politiek*
Hij liet zich in zeer scherpte bewoordingen uit over
lende Ministers* Ten opzichte van de miniaterpresident ge*

/brs'ikte hy zelfs ain of meer beledigende uitdrukkingen*

/ p-iHirnMAnv^M «^ g^ i« secretaris * peoaisgiBeeater van het
* OR;viUE OEOEH ". Hy ia geabonneerd op de cou-

rant *aa Lunshof » Eet O^SBÏ̂ D **,
BetroicJcene geeft zich uit voor een echte democraat, in

werkelijkheid is hy naar aijn uitlatingen te oordelen nog oen
maa i»at de oude koloniale ideeën. % alle aiogelijke manieren
a telt hy zich te veer tegen een eventuele laeueaseggingaachap
van » die bruinen " in Indig. üoJc Tinothy, dat de Uodorlundse
arbeider» in Btaatsaturigelegenheden te Teel macht hebben.

De Juiste iaentaliteit van Uofatede wordt wel het duide-
lijke in het hierna volgende weergeven*



- s -

Betrokkene was verheugd na jaren van hard werken in In-
dië in Wassenaar een fatsoenlijk " huisje * te hebben geven-
de a*

" Hu wenst zo'n vent ssat rooffennanieren» die bij het huis-
veatingabureau een en ander te zeggen heeft ay inkwartiering
te geven* * zo aeitie Hofstede* * Ik verdom het echter " zo
ging hy voort " era in een huis waarin je zelf haast geen ruim-
te hebt nog een of andere traiaeonducteur of iets dergelijks
op te nemen*'stel je voor» dat j@ een katholiek of een andere
op je dak krijgt, die elk jaar opnieuw een jong hebben, I>at
nee» ik nooit* Die KOET is van «y nog niet af. Beken maar dat
ik hem va-S: katoen zal geven. Ik bel» eee, pracht van een brochu-
re in voorbereiding «vet de huis ve# t iags perikels n, waarin ik
e «a en a^lejp behoorlijk aaa de kaak- z»l stellen. *

Volgaas de verklaring van Hofstede werd tot oprichting
wan het bureau "Economische Documentatie * overgegaan om zo-
doende een eind te maken aan df wantoestanden in $ed@ri&nd*.
Hy wordt bij dit streven - volgens zijn i«g#ec * door ver-
schillende vooraanstaande persenen,gesteund^

Set aantal te verzenden exemplareu der afzonderlijke bro-
«huréa bedraagt plsu 2O.OOO k 30,000. Varaeming- visidt
aan alle ministers» kamerleden en de particuliere
sen van K*Ï#H* ÏTin» Bèrahard en H*£»H* Prins s a Ji

^schijnt Hofateds de brochures in 100-tallen toe te zenden aan
l de plaatselijke ver^geiiwoordigers van het comité * Rijks-
[eenheid *, teneinde deze onder belangstellenden te doen ver-
spreiden*

/ • • ' :f."t'^^" 'létrekkese stelde.«ij* rapporteaf, e?n aantal reeds ver-
-'^/ ' f ' ;->••"" ache.ae.a ^p»eaur«f *«? h^nèi, { zie de. ei j lagen ) Voorts toon-
!>^---~ d@ hy sy een aantal bridgen v&n mensen uit alle delen van hè*

land, dié hun adhaeaie aiet zijn atreven.betuigden. Deze brie-
ven war en, allea van de afgelopen aaand, ,

Ook werden door «ij Brieven gelezen van mensen, die hun
ar *an.opaiehte van deze werkwijze te kennen gaven»
Zo schreef o.a» Prof* Dr.J.J.L, Duyvendak te Oegatgeest

dat hy in de toekomst verschoond wenste te blijven van derge-
lijke l««tauïj, By naakte hierbij de volgende bejeiörkiagï
Lege leuaen, hoAle woordeni
zijn het die one Rijk v«trf«oorden*

Hofstede was over dit schrijven zeer verbolgen. * Buv «^»
dak in natuurlijk een r ooi a "«, Deze zienswijze uitte Ho f s ir,
ook ten aansiea "»an alle andere personen* die niet van hetzelf-
de inzicht warem als Jay *

Haar ny door de Heer Voprneaan werd medegedeeld ( Inlich-
tingendienst den Haag* Af d* Ind» Zaken } staat Hofstede in zyn
omgeving bekend als iemand* die sedert zijn verblijf in
niet geheel normaal is te achten. % zou danook ia het
* RijkeeêRheid," niet mm sérieuic geaeaaa werden*

Elervac naar waarheid opgemaajct, gesloten en getekend dit
rapport te Wassenaar op $1 Haart 1948*

Be Rapporteur,



POLITIE VEENDAM

Nr

BIJLAGEN: 2

VEENDAM,

G E H E I M

BURB&UB
19 APR1948

Ik heb de eer U HoogEdelGestreni
ge hierbij te doen toekomen de versla-i

gen van de op Donderdag 15-4-1948 te
Veendam gehouden Debatavond C.P.N. -
P.v.d.A. en de op Vrijdag 16-4-1948
gehouden vergadering van het Nationaal
Comité Handhaving Rijkseenhefed.

De Inspecteur van Politie,
V?

Aan de Heer Öoofd van de Centrale Veiligheidsdienst
Javastraat 68
's-Gravenhage.



Verslag vergadering Nationaal Comité Handhaving Ri.lkseenheid ge- \n o Vrijgag 16-A-194.8 te wO uur in de kleine zaal van *Veen- i

™ a * " * ' ' ' " * * " * ' " ^ ^ ^^^^^^^^^^^ " - ~~~ " - -

lust^.j Postweg te Veendam,. *5

| Sprekers: E.G.Winkelman, oud-opperbevelhebber van leger en Vloot
/v/ | G.Kemp er, Majoor K.N.I.L. b.d. wonende te Den Haag.

Zaalcapaciteit: 30O persoen.
Aanwezig: ± 100 persoen, w.o. vele reserveofficieren.

Medewerking verleende de Chr. Muziek vereniging "Irene1* te Veendam.

De vergadering werd geopend door Adriaan K.Noorduyn, geboren te
Leiden 17-7-1886, wonende übbo Wilkensstraat l te Veendam, waarna
het woord werd gegeven aan H.G.Winkelman.
Spreker critiseerde het regeringsbeleid in Indonesië" en wees op de
gevolgen van de thans gevolgde politiek voor de Nederlandse bevol-
king. Indien Indonesië voor Nederland verloren zou gaan, zou ook
Nederland practisch opgehouden hebben te befetaan
Hierna volgde de pauze, waarin de Chr .Muziek vereniging "Irene11 voor
enige afwisseling zorgde. Gedurende deze pauze was er gelegenheid
tot het indienen van schriftelijke vragen».
Na de pauze sprak G.Kemper, die o.m. de toestanden en de mentali-
teit van de bevolking in Indonesië naar voren bracht. Het jaar 1948
zou een zeer belangrijk jaar in onze geschiedenis zijn, maar niet

*

alleen als jubileumjaar en verkiezingsjaar doch ook vanwege de mo-
gelijkheid dat het een rampjaar zou worden, n.l. als Nederlandsch-
IndiS van Nederland gescheiden zou worden. Evenals de vorige spre-
ker was hij van mening dat dit een genadeslag zou betekenen voor
Nederland. Hij leverde scherpe critiek op het huidige kabinet.
Vervolgens liet hij Soekarno, SJahrir, Hatta e.a. de revue passeren.
Volgens spreker zouden deze personen direct of indirect hun instruc-
ties uit Moskou ontvangen.
De huidige situatie was ontstaan door de zwakheid van de Nederlandse
regering. Spreker wees voorts nog op de verzoeken, door verschillen-
de volken van Indonesië" tot de regering gericht, om het Nederlandse
gezag in Indie" te handhaven. Deze verzoeken waren, volgaa s de spre-
ker in de doofpot verdwenen.
Vervolgens beantwoordde H.G.Winkelman de, in de pauze ingediende,
vragen.
Om ongeveer 23.30 uur sloot A,K.Noorduyn de vergadering.
Na afloop der vergadering werd het Wilhelmus gespeeld, waarna de
bezoekers vertrokken.
De vergadering had een rustig verloop.

ML
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In aansluiting op het dezerzijds aan U gezonden

rapport Ho* 769/1948, dd. 31 Haart 1948, betreffende het

bureau * Economische Documentatie * ( Beheerder P.E. gOF-

STEEE ) gelieve U ingesloten nog een tweetal brochures aan

te treffen, welke vorige weefc verspreid aijn geworden.



ECONOMISCHE DOCUMENTATIE
PRINSENWEG ui
W A S S E N A A R

DRUKWERK

DEN HEER

Slaaf van Stalin of
Amerikaanse kolonie?

Het Centrale Planbureau cijfert ons land de afgrond in

Twee jaar geleden zagen de economische weerprofeten in Nederland onze toekomst niet zo somber in. De lezer
wordt hierbij 'n staat gestold de voorspellingen van toen en nu te vergelijken. Ho zal er het zijne van denken
en onderstaand artikel van dr. Perseverant zal hem helpen zijn gedachten hierover te ordenen.

1946
Het Centraal Planbureau publiceert zijn

„Eerste Nota over het Nationaal Welvaarts-
plan". Daaruit wordt hier het volgende geciteerd:

„Teneinde nu te kunnen bepalen, hoe hoog hè1

welvaartsniveau kan komen te liggen, is een op-
stelling gemaakt van de totale behoefte aan con-
sumptiegoederen bij verschillende vergelijkings-
inkomens, uitgaande van de veronderstelling dat
in 1946 de inhaalvraag ingesteld wordt op een
vergelijkingsinkomen van 40 pCt. Het blijkt dan,
dat zonder het opnemen van buitenlandse credie-
ten een niveau van 50 pCt. wordt bereikt. In
1948 zou dan een welvaartspeil van circa 70 pCt.
verwezenlijkt kunnen worden, waarna in 1949
een niveau van 84 pCt. zou kunnen worden be-
reikt en tenslotte in 1950 het peil van 1938
ruim zou worden overschreden."

De Directeur van het Centraal Planbureau
was in 1946 en is nóg prof. Tinbergen. Men
leze nu hiernaast wat deze zelfde prof. Tinber-
gen kort geleden schreef in ,,Economisch-Sta-
tische Berichten" (een artikel in samenwerking
met dr. van Traa).

1948
„Het Nederlandse volk zal met name genoe-

gen moeten nemen met een welvaartspeil, dat de
snelle stijging van de technische mogelijkheden
niet weerspiegelt en dat niet of slechts weinig
uitgaat boven dat van 1938. Verder zal het een
groot gedeelte van het nationale inkomen moeten
reserveren voor besparingen, teneinde de nood-
zakelijke investeringen mogelijk te maken. Slechts
indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, en
indien het gelukt de industriële ontwikkeling en
de vergroting van efficiëntie, tot uitdrukking ko-
mende in een voldoende stijging van de arbeids-
productiviteit, door voldoende scholing en andere
maatregelen regelmatig voortgang te doen vinden,
zal het mogelijk zijn omstreeks 1952 weer een
volkshuishouding te hebben, die op eigen krach-
ten kan drijven en die niet langer afhankelijk is
van giften en andere steun van het buitenland."

Dat is een ander geluid!



Prof. Tinbergen moet dus thans constateren, dat van een ruime overschrijding- van het niveau van 1938 in het
geheel geen sprake zal zijn en dat wij ons reeds bijzonder gelukkig mogen prijzen, indien wij dit niveau zouden be-
reiken. En dat povere resultaat wordt verkregen ondanks het afstoten van een deel van onze goudvoorraad, ondanks"
het op grote schaal liquideren van onze dollarwaarden, ondanks de uitgebreide hulp volgens het Marshallplan (met
al welke factoren in de genoemde Nota van 1946 nog in het geheel geen rekening was gehouden)! Terwille van
de volledigheid en de objectiviteit had prof. Tinbergen gerust aan.zijn laatste artikel kunnen toevoegen, dat wij
in de komende jaren zeer waarschijnlijk vér onder het bedoelde welvaartspeil zullen blijven. En, nog afgezien van
de algemene economische toestand, hoe denkt prof. Tinbergen zich het bereiken van een normaal welvaartspeil
zonder leniging van de woningnood, die de eerste jaren eerder toe dan af zal nemen?

Waaraan is nu deze opmerkelijke verandering van inzicht te danken ? Hebben zich, om de taal te gebruiken waarin
zoveel wijsheid den volke kond wordt gedaan, zekere „bottle-necks" gemanifesteerd, of heeft men destijds de
„trend" niet nauwkeurig genoeg uitgestippeld? Wij weten het niet. In ieder geval Kunnen wij de bovenaangehaalde
passage uit de Nota thans zonder gevaar voor overdrijving als baarlijke nonsens betitelen. De omstandigheid, dat zij
kort vóór de verkiezingen werd gepubliceerd, is toch eigenlijk geen voldoende verontschuldiging. Het kan in
een democratisch land immers niet de taak heten van een officieel regeringsbureau, om zich ten koste van de
waarheid in de stembusstrijd te mengen.

Het is niet aangenaam, het is echter wel goed en
nodig om dergelijke grove vergissingen, of wat het
dan zijn mag, aan de kaak te stellen. De huidige toe-
stand immers komt er nu eenmaal op neer, dat een
betrekkelijk kleine groep van personen de pretentie
heeft, een geheel volk naar zijn pijpen te laten dansen.
Daarom heeft dit van zijn kant er aanspraak op te
weten, hoeveel verstand zij van hun taak hebben en
hoe zij deze opvatten.

„Nodig is bovendien", schrijven de heren Tinbergen
en Van Traa, „behalve opvoering van de productie, een
verhoging van de efficiëntie der productiemiddelen en
een betere samenstelling van ons exportpakket."

Kostelijk is de uitdrukking „Export-pakket", alsof de
doorsnee-Nederlander al niet genoeg met zijn „levens-
middelenpakket" in de maag zit!

Het is weer een typisch ambtelijke voorstelling van
zaken. Want de bedoeling is natuurlijk, dat het „pak-
ket" tot in alle bijzonderheden van overheidswege in
elkaar wordt gezet, verpakt en verzonden. De kosten
komen dan wel ten laste van de particuliere onderne-
mer, al het andere echter, de frankering incluis, maakt
Vadertje Staat in orde. Men kan er volkomen zeker van
zijn, dat het Nederlandse volk, indien zijn uitvoer door
dergelijke inzichten en quasi-geleerde maar in wezen
holle en zinledige calculaties bestierd blijft, zijn fail-
lissement niet tegemoet gaat, maar snelt.

DE AAP TUT DE MOUW.

Thans echter een ander punt. Genoemde beschouwin-
gen zijn niet In elk opzicht van realiteitszin verstoken.
Het valt op, dat een en andermaal met zeker onmis-
kenbaar heimwee wordt gesproken over „Indonesië".
De inkomsten uit de overzeese bezittingen, heet het
reeds in de aanhef, zijn -verdwenen en tegen het einde
wordt weer gesproken over de grote verliezen, door ons
geleden zowel in kapitaalbezit als in afzetmogelijkhe-
den. (Duitsland en Indonesië).

Dat ook de afzetmogelijkheden worden genoemd,
toont althans enige verruiming- - van inzicht, vermits
Indië in die hoek tot dusverre onveranderlijk als
beleggingsgebied, werd aangeduid.

Toch is ook dit nieuwe inzicht nog veol te beperkt.
Immers, behalve als beleggingsveld en afzetmogelijk-
heid, is Indië mede als arbeidsveld van betekenis.
Zulks was reeds in het verleden het geval, doch het
zal het in de toekomst nog meer moeten worden, juist
omdat Indië als beleggingsgebied voor ons land zowel
absoluut als relatief op de achtergrond zal treden.

Een verstandig man als Professor Tinbergen zal dit
ongetwijfeld erkennen en ook zal hij de grote beteke-
nis moeten toegeven, die Indië voor de betalingsbalans
en daarmede voor het Nederlandse welvaartspeil bezit.
De quaestie is namelijk, dat deze uitzoekerij van
exportpakketjes toch eigenlijk maar een Sisyphus-
arbeid wordt, indien men in de - grond van de zaak
eigenlijk alleen te vragen heeft en niets te bieden.

V/at, behalve bloembollen, jenever en Philips-artike-
len, hebben wij te offreren, dat Amerika niet beter en
goedkoper zelf kan maken? Wij kunnen dus in het
beste geval op de deviezenmarkt naar zachte deviezen

op jacht gaan, net zo „soft" als onze -eigen gulden
is, hoewel heel het volk aan wat hartigers behoefte
heeft.

Toen wij Indië nog hadden was het wat anders. En
bezaten wij het op het ogenblik als vast bezit, dan zou
het ook thans anders zijn. Met rubber, suiker, olie,
thee en zovele andere producten kan men op de wereld-
markt voor de dag komen.

Doch de S.D.A.P. heeft het steeds, ook onder meer
in het door de heer Tinbergen mede-ondertekende
„Plan van den Arbeid", van de daken geroepen: „Indië
los van Nederland!"

En datgene, wat steeds door de S.D.A.P. werd ge-
propageerd, is thans door de Partij van de Arbeid in
praktijk gebracht.

Indertijd mcendet gij ook zonder Indië de Nederlandse
arbeider een hemel op aarde trs kunnen heioven. Nu gij
do macht in handen hebt, merkt gij wat daarvan te-
recht komt.

En luidt Uw verweer, dat sinds de oorlog de omstan-
digheden wel buitengewoon moeilijk zijn, dan is onze
repliek: Zeer zeker, doch juist omdat dit het geval
is moet Uw gedragslijn tegenover het Nederlandse be-
zit in Indië en al wat Indië verder voor ons- betekent
toch wel zeer lichtvaardig worden genoemd, vooral ook
omdat gij daardoor de toekomst van de Nederlandse
arbeider, wiens belangen gij zegt te vertegenwoordigen,
op de meest onverantwoordelijke wijze hebt aangetast.
De Nederlandse arbeider weet dit niet, want gij deelt
het hem niet rechtstreeks mede en schrijft daarover
ten hoogste in wetenschappelijke bladen, die buiten zijn
dagelijkse lectuur en zrjn gezichtskring vallen. Inte-
gendeel, gij hebt hern vlak voor de verkiezingen op
grove wijze misleid. Wist hij de waarheid, hij zou over
Indië en het Indische vraagstuk oordelen zoals onze
soldaten doen, die de werkelijkheid van dat vraagstuk
als het ware oog in oog hebben, kunnen aanschouwen.

En wat Uw pretentie aangaat om, nadat gij ons land
en volk door Uw oude theorieën de afgrond nabij hebt
gebracht, met nieuwe redding en verlossing te brengen,
hiervan kan slechts worden vastgesteld:

„Wie t'allerhardste ervan swijght
Heeft t' allerbeste prvan g-heseijt."

Daar gedane zaken nu eenmaal geen keer hebben,
zouden bovenstaande beschouwingen, behalve dan wel-
licht als boctpredicatie, generlei waarde hebben, indien
Indië voor ons land inderdaad en in elk opzicht als
verloren viel te beschouwen. Dit is echter, hoezeer alles
aan een zijden draadje hangt, niet het geval.

In dit geval dient een zeer opmerkelijke uitlating van
de Minister van Financiën — en wie kan eigenlijk beter
over de nood van het Nederlandse volk oordelen? — te
worden gerelateerd.

Na te hebben vastgesteld, dat wij „tegenover God en
de mensen verplicht zjjn dat millioenenvolk, hetwelk
zoveel jaren op ons land heeft gesteund, te behoeden
voor pest, hongersnood, roof en moord", zeide hjj
woordelijk, dat het tot Nederland's verantwoordelijk-
heid behoort om de zeer grote belangen, die het daar



beiit, veilig te stellen, zowel met liet oog op het heil
van de overzeese bevolking als zeker niet minder met
het oog op de toekomst van het Nederlandse volk.

En ook alweer van prof. Lieftinck is de mededeling
afkomstig, dat de potentiële vordering van Nederland
op Indië meer dan 5 milliard bedraagt. En daarmede is
voor degene, die Indië en Nederland kent, die weet
wat Indië in het verleden voor Nederland heeft bete-
kend, en wat het in de toekomst bij verstandig beleid
kan worden, nog maar een zeer klein deel van deze
allerbelangrijkste actiefpost, zowel op onze betalings-
balans als voor ons welvaartspeil tot uitdrukking ge-
bracht.

„Veiligstellen", wij behoeven prof. Lieftinck wel niet
uit te leggen, wat deze term practisch inhoudt. In elk
geval niet, dat men de debiteur maar zijn gang laat
gaan.

Sinds de bovenvermelde uitspraak van Minister
Lieftinck is weer ruim een maand verstreken.

Daarom mag — want de Eerste Januari 1949 nadert
snel en dan zullen de Verenigde Staten van Indonesië
souverein zijn en met het Nederlandse bezit kunnen
doen wat zij willen --- 'dit practisch zelfs volkomen
waardeloos maken — aan de Nederlandse regering met
grote nadruk de vraag worden gesteld:

Wat doet (d.w.z. niet wat praat) gij eigenlijk om
DE ZEER GROTE BELANGEN, DIE NEDERLAND
OVERZEE HEEFT, veilig te stellen, hetgeen volgens
de uitdrukkelijke verklaring van Uw Minister van
Financiën vooral ook voor de toekomst van ons volk
van zo grote betekenis is?

Het antwoord kan slechts luiden: Niets, absoluut
niets.

Een Latijns citaat luidt: Senatu deliberante Sagun-
tum periit, d.w.z. terwijl de Senaat delibereerde, ging
Saguntum te gronde.

Dit'zou voor ons land in de tegenwoordige tijd kun-
nen worden vertolkt door de volgende woorden: terwijl •
het Centraal Planbureau calculeert en becijferingetjes
opstelt, die op de lagere school thuis behoren, gaan de
laatste restanten van de Nederlandse welvaart verlo-
ren en heeft ons land slechts de keuze om de slaaf van
Stalin of — wat in de grond der zaak toch ook zeer
bedenkelijk is — een Amerikaanse kolonie te worden,
in elk geval zijn plaats in de rij der volken, zijn eigen-
heid en al wat een natie als natie lief moet zijn, ge-
heel te verliezen.

Dr. PERSEVERANT.

..Nederland heeft knappe koppen;
rekenen, dat kan men best.
maar regeren is vooruitzien
en dat rekenen is de p /
\Vr.t men ons heeft voorgerekend.
Ach, wat kwam ervan terecht?
Cijfers kunnen niet regeren, •
witt het Planbureau ook zegt.
Neen, alleen bezielde daden
onder beter, wijs beleid
kunnen Hollimd doen herrijzen
uit de poel van narigheid.
Daden, doet U thans verrichten!
Cijfers, staakt Uit' wild geraas
Want zotfing de cijfers heersen
ZIJN DE NULLEN HIER DE BAAS!"

PALPIUS.

Geef dit papier door en bespreek dit onderwerp in de kring van Uw vrienden en bekenden! Slechts door samen-
werking van allen kan een andere koers worden gevolgd! — Meerdere exemplaren te verkrijgen: „Economische
Documentatie", Prlnsnnweg 111, Wassenaar, giro 155928. — Bijdrage in de kosten middels giro of in postzegels is
een vereiste voor het doeltreffend voortzetten van deze actie.
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Monsterachtige spoedcursus in democratie
leidt tot ond&tgang, aan d&ói en W

NEDERLANDERS!

Geeft U rekenschap van de volgende vragen :

Heeft de democratie in het Westen afgedaan t

Is het Oosten rijp voor democratie!

Heeft de Koninklijke radiorede Nederlands zaak goed gedaan?

Hebben wij de les van Duitschland en Rusland geleerd?

Kan de wereld door holle phrasen worden gered?

Behoeft de Nederlandse regering de geschiedenis niet te verstaan,
omdat zij haar zelf maakt?

Zal Nederland een millioenenvolk aan het despotisme prijsgeven?

Bovenstaande vragen zyn van een gruwelijke actualiteit. Ze z\jn actueler dan Iemand wel zou vermoeden. De be-
antwoording ervan raakt ons zijn of nlut-zyn In een zeer nabije toekomst. De beantwoording ervan raakt alle Ne-
derlanders, jong en oud, van welke politieke overtuiging ook. De beantwoording ervan mag geen seconde langer
worden uitgesteld. Met die beantwoording boudt zich hieronder een deskundige bezig. Men leze zQn betoog met
aandacht!



„De grote betekenis van de radio-rede, die H. M. de
Koningin .op 3 Februari van dit jaar heeft gehouden,
ligt in het verbinden van de gedachte ener democratie
naar Westers model aan het denkbeeld van de vry-
heid voor ïiet Oosten.

„De volken van Indonesië zijn vast besloten de ver-
antwoordelijkheid en de plichten op zich te nemen van
een democratisch bestel, zoals gij en Ik dat kennen."

• . ̂ 'De rede werd in het Engels uitgesproken, de Konin-
gin wendde zich over de hoofden van Haar volk tot
een internationaal forum. Voor het aangezicht der
ganse wereld wierp Nederland zich dus op als kam-
pioen van het Westers democratisch bestel voer het
Oosten,

Want het vrijheidsstreven der Indonesiërs is slechts
de loot van een grote stam. Indien zij dus uitsluitend
en alleen door toepassing van de methoden der Wes-
terse democratie de zo vurig begeerde vrijheid kunnen
verwerven, geldt dat voor alle Aziaten.

Genoemde rede heeft tot veel misverstand aanleiding
gegeven. Volgens de Grondwet is de Koning onschend-
baar en zijn de ministers verantwoordelijk. Dat niet
alleen, juist omdat de Koning onschendbaar is, zijn in
een democratische staat de ministers verantwoordelijk.
Bij gebreke van dien zou in het geheel geen critiek op
het Regeringsbeleid mogelijk zijn.

Dr. Beel heeft enkele dagen na de rede vastgesteld,
dat de Koningin had gesproken namens de Regering
en mitsdien onder verantwoordelijkheid van het Mi-
nisterie. Deze ongevraagde verduidelijking was geheel
onnodig. Immers, op een uitzondering na, welke zich
hier vanzelf niet voordeed, kan de Koningin alleen en
uitsluitend handelen en spreken als constitutioneel
vorstin, dus namens en onder verantwoordelijkheid van
het Ministerie.

Een radio-rede is niet meer en niet minder een< Ko-
ninklijk woord dan bijvoorbeeld de Troonrede, die toch
ook steeds als regeringshandeling is besproken en ge-
criiiseerd. De lyriek van het „Koninklijk woord", die
gedurende korte tijd over enkele bladen is vaardig ge-
worden, is derhalve niet alleen onjuist en misplaatst,
zij doet des te wonderlijker aan tegenover een Rege-
ringsuitspraak, welke door de democratische gedachte,
die toch allereerst een verantivoordelijk regeringsbeleid
met zich meebrengt, is geïnspireerd.

Of moet men aannemen, dat de democratie voor het
Westen heeft afgedaan op het ogenblik, dat zij aan het
Oosten wordt verkondigd?

Ook de omstandigheid, dat de regering zich bij mon-
de van de Koningin tot de ganse wereld heeft gewend,
legt de Nederlander allerminst de plicht tot zwijgen op.
Het tegendeel is het geval, want indien het in de rede
ingenomen standpunt onjuist mocht blijken te zijn, zal
dit vanzelf onze positie in de wereld geen goed doen.

Hoe eerder op zodanige onjuistheid de aandacht
wordt gevestigd, hoe beter. Zulks te meer, daar onze
internationale positie, speciaal wat Insulinde betreft,
er sinds 1945 toch al niet bijzonder op is vooruit ge-
gaan.

DE LES DER POLITIEK

Nu mag veilig worden aangenomen, dat het de Ne-
derlandse regering heilige ernst is met haar voorne-
men om de Oosterse volken op staande voet met de-
mocratie naar Westers model gelukkig te maken. Het
is echter in deze figuur niet dé vraag wat de oprechte
bedoeling, maar wat mogelijk is.

Mocht, hetgeen naar onze vaste overtuiging het ge-
val zal zijn, de geforceerde democratisering voor de
Oost-Indische Archipel een grote blamage worden, dan
is ons land* vanzelf voor zQn roekeloos drijven aanspra-
kelijk. Het excuus „wjj hebben ons vergist" zal n i e t
worden aanvaard. In de internationale politiek geldt
nog steeds stilzwijgend het maxime -van Talleyrand:
„Het is erger dan een misdaad — het is een fout."

Indien de democratie nog iets anders is dan een
schone leuze, waarmee naar believen kan worden ge-
schermd, doch een zeer waardevol begrip, hetwelk een

rijke en levende werkelijkheid omspant, dan kan een
democratisch staatsbestel maar niet als een soort
overall over het hoofd van elk willekeurig volk worden
geworpen. Dan is het niet alleen de vraag of de demo-
cratie goed voor een volk, maar ook of dat volk rijp
voor de democratie is!

Ieder is het er dan pok over eens, dat Duitsland niet
vandaag of morgen rijp zal zijn voor de democratie,
dat het een vrij- langdurige „heropvoeding" behoeft.

Hoe is het echter te dien aanzien met het tegen-
woordige Nederlandsch-Indië, dat dan in de toekomst
Indonesië zou heten, gesteld? Onder de Indonesische
volken is het despotisme algemeen; vrijwel al wat in
de Archipel democratisch is, werd daar door het Wes-
ten, d.w.z. door ons Nederlanders, gebracht.
WELKE ZEKERHEID BESTAAT ER, DAT ONS

TERUGTREKKEN GEEN VERSCHRIKKELIJKE TE-
RUGVAL ZAL BETEKENEN?

Een van tweeën immers: of wel de democratie is in
Insulinde reeds volledig verwezenlijkt, in welk geval
de Indonesische volken grote dank aan ons zijn ver-
verschuldigd, doch er geen enkele aanleiding voor hen
bestaat zich van hun weldoeners, die toch immers aan
niets wat zq zouden kunnen begeren in de weg staan,
te ontdoen. Of wel de democratie is nog slechts ten
halve verwezenlijkt, in welk geval men zijn leermeester
niet ontslaat vóór de moeilijke weg tot het einde toe is
afgelegd. In Duitsland zal dit toch stellig ook niet ge-
schieden; waarom dan wel in de Archipel, wiens be-
volking op een zoveel lager peil van beschaving staat?

DE GROTE VRAAG IS MITSDIEN, OP DE DOOR-
SNEE INDONESIËR, ALLEREERST DE JAVAAN,
RIJP MOET WORDEN GEACHT VOOR DEMOCRA-
TIE NAAR WESTERS MODEL.

DE LES DER ERVARING.

Wat dit betreft, dient het essentiële van het bijkom-
stige te worden onderscheiden. Bijkomstig tot op ze-
kere hoogte is, dat een zeer groot deel der Indonesische
bevolking uit analfabeten bestaat.

Dit kan naar het voorbeeld van hetgeen in India ge-
schiedt o.a. worden verholpen door de stembiljetten
van een uitgebreide tekentaai te voorzien.

Bijkomstig eveneens, ondanks de schijn van het te-
gendeel, is het feit, dat de Indonesiërs op een onbete-
kenend percentage na, geen flauwe voorstelling hebben
van de grote vraagstukken, die voor hun land en volk
van betekenis zijn.

Want dit is, zij het dan in mindere mate, toch ook
ten onzent het geval. Welk vraagstuk is op het ogen-
voor ons land van groter betekenis, dan dat, hetwelk
de-*érhouding Nederland-Indië betreft? Toch is bij
een aantal „gallup-tests" gebleken, dat te dien aanzien
even grote onverschilligheid als onwetendheid heerst.

Wel essentieel en niet bijkomstig is een ander inder-
daad typisch Oosters verschijnsel.

Dit verschijnsel is zeer gecompliceerd en uit zich in
tal van vormen als maloe, amok, matah gelap.'ngel-
moes, het blindelings volgen van wie zich opwerpt als
ratoe adil, die zijn volgelingen tot een blind'fanatisme
opzweept door hen een hemel op aarde te beloven, enz.

Het houdt echter steeds verband met de psychische
debiliteit van de Inlander, die hem maakt tot slaaf,
hetzij van zijn eigen hartstochten, hetzij tot willoos
instrument van degenen, die hem op enige wijze voor
hun doeleinden willen gebruiken of misbruiken.

Het zü schrijver dezes geoorloofd dit verschil tussen
Oost en West door een persoonlijke herinnering te il-
lustreren.

Op een der Departementen van Algemeen Bestuur te
Batavia was een aantal jaren geleden een inlander uit
de Buitenbezittingen te werk gesteld, die optrad- als

*) Wie zich hierover en daarmede tegelijk over het
verschil tussen Westerse en Oosterse geestesgesteldheid,
meer uitvoerig wenst te oriënteren, leze het voortreffe-
lijke eil nog steeds niet verouderde werkje van Kohl-
brugge „Blikken in het zieleleven van den Javaan en
zijner overheerschers".



chef der afdeling expeditie en over een twintig a der-
tig man, allen inlanders, de scepter zwaaide. Op zijn
afdeling heerste een ware terreur: hij liet onder meer
zijn mensen langdurig overwerk verrichten, doch stak
de aan hen daarvoor toekomende gelden grotendeels
zelf in de zak.

Daar hjj zijn ondergeschikten volkomen in bedwang
had, durfde niemand daarover te kikken, met uitzon-
dering tenslotte van een zeer intellingente inlander, wie
het na enige tijd te machtig werd. Heel in de vroegte,
's ochtends om zes uur, ging hij naar mij toe om zijn
nood te klagen en zijn chef aan de kaak te stellen,
die dan ook werd gearresteerd en ontslagen.

Het geval had echter de aanklager zozeer van streek
gemaakt, dat hij een algehele verstandsverbijstering
nabij was. Om hem uit de impasse te helpen, hebben
vrij toen een paardenmiddel toegepast en de man
stante pede naar een zogenaamd doorgangshuis ge-
bracht. Dit schokte hem zeer hevig, doch was, zoals
wij dadelijk verwacht hadden, zijn redding. Toen wij
hem een paar dagen later terughaalden, was hij weer
geheel in orde.

Is het denkbaar, dat in een vrij land — en Indië was
In d l e dagen inderdaad vry — dertig Westerlingen op
deze wijze zouden worden geterroriseerd tot er eindelijk
één zich vermant en, zy het dan ten koste van zqn
zenuwstel, de kat de bel durft aan te binden? De vraag
stellen Is haar beantwoorden.

En nogmaals: het hierboven gegeven voorbeeld staat
niet op zich zelf, doch zou ad libitum kunnen worden
uitgebreid.

Indië kan, zoals trouwens reeds sinds een groot aan-
tal jaren geschiedt, voor de democratie rijp worden ge-
maakt; dat het daarvoor thans reeds rjjp zou zfln, is
een waanzinnige gedachte, die de spoedcursussen voor

burgemeesters uit de bezettingstijd in herinnering
brengt.

En daaruit volgt met volstrekte zekerheid, dat wat
zich ook in de Indische Archipel zonder Westerse lei-
ding of oppertoëzicht als democratie moge aandienen,
onder en ondanks dit fraaie dekmanteltje in de kortst
denkbare" tijd tot despotie zal verworden.

DE LES DER HISTORIE.

In een tijd als de tegenwoordige worden de lessen
der geschiedenis veelal verzuimd. Welk nut heeft het
ook daarmee rekening te houden als men zelf geschie-
denis maakt of denkt te maken (wat nog niet pre-
cies hetzelfde ia). Toch houden deze lessen somtijds wel
enige lering in.

Zo moet ook, in het licht der historie gezien, de
Koninklijke rede als een ernstige fout* worden be-
schouwd. Immers, deze rede heeft de zaak der demo-
cratisering van Indië gesteld, zonder dat men zich
enige rekenschap heeft gegeven, welke buitengewoon
grote moeilijkheden hieraan zijn verbonden.

De democratisering van het Oosten is allereerst voor
de Aziaat, maar dan ook voor het Westen een buiten-
gewoon belangrijk vraagstuk. Indien men het echter,
zoals de Nederlandse Regering heeft gedaan, slechts
opwerpt zonder van enig besef voor zijn moeilijkheden
bl^jk te geven en zonder ook maar een poging te doen
tot het althans enigermate omlijnen van zijn oplossing,
dan maakt men het tot een lege phrase.

En het is niet door phrasen, doch slechts door d a-
d e n, dat deze droeve en sombere wereld, zowel in het
Westen als In het Oosten, kan worden gered."

Dr. PERSEVERANT.

„De democratie is een kostelijk goed,
zij is een soort geloofsovertuiging:
zij zit, of zij zit niet. een volk in het bloed:
zij weigert despoten een buiging.
Men vestigt haar niet in een dag o[ een uur,
het is ook geen kwestie van weken:
Slechts langzaam ontgloeit in de volken het vuur.
Men kan haar behoedzaam slechts kweken.
O Neetland, pas op, en let wel op uw saeck:
de democratie is u heilig,
behoud wat gij hef*/ blijf 'volharden en waak,
en stel, wat a heilig is, veilig.
Stort niet de millioenen, aan uw zorg vertrouwd,
in een nacht van dg diepste ellende,
doe niet overhaast, wat u later berouwt;
sta pal voor de stormloop der benden!
Schenkt Indië vrede, en welvaart daarbij,
de democratie zal er groeien
en Meerland en Indië, zijde aan zij,
zij zullen, als nimmer nog, bloeien!
Doch zoveel is zeker: als gij onverhoopt
Uw leerling laat gaan op zichzelven,
dan zult gij tweemaal, éér. er tien laar verloopt,
een monsterlijk massagraf delven!"

PALPIUS.

Bespreek dit onderwerp In de kring van Uw vrienden en bekenden! Slechts door samenwerking kan nog tijdig een
andere koers worden gevolgd! — Meerdere exemplaren te verkrijgen: „Economische Documentatie", Prinsenweg
111, Wassenaar, giro 155923. — Bijdrage in de kosten wordt gaarne in giro-overschrijving of in postzegels tege-
moet gezien en is een vereiste voor het doeltreffend voortzetten van deze actie.
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Pelitie te Zwolle*

R A P P 'O

Ondergetekenden Wilhelmus Hendrikus BIEMA2JS en Aaldert
SATTIER,beiden Adjudant van Politie der gemeente Zwolle en onbe-
zoldigd rijksveldwachter rapporteren beleefd het navolgende;

©p Woensdag 28 April 1940 te 20 uur werd in de Zuiderkerk
te Zwolle,uitgaande van de A±Rt̂ asv»ygnj.giag-en het comité Hand-
having Rijkseenheid te Zwolle, een openbare vergadering genoudeni
-jMuïwezig Waren ongeveer 90CT a 10OO personen^waaronder veel per-
sonen van het platte land uit de omgeving van Zwolle» Spreker
ŵas Prof.Gerbrandy met het onderwerp 'jjÉrederland-Indie»"
^ De bijeenkomst werd geopend door dfjpvoorad. tter van de A. R»

j kiesvereniging te Zwolle.genaamd Johannes Cornelis van der iecq,
'geboren te -isj.eisw.ijk (ZHĵ leeraar in de wijÉskunde aan het Chris-
telijk Lyceum te Zwolle,wonende te Zwolle aan de Julianastraat
Ho-57 «n gesloten door de voorzitter van het comité Handhaving

- |Rijkseenheid te Zwolle,genaamd David Nicolaas van HBS,geboren te
'Bedum (Gr)29 Hove^mber 1090,kassier bij de Gem.Stortingsdienst te
Zwolle,wonende te Zwolle aan de Wilhelminastraat no.37*

Gerbrandy ving zijn rede aan met te wijzen op het belang van
het jaa r 194-8«-Immers het is 35° jaar geleden dat de eerste sche-
pen in Nederland terug keerden uit Indië en daar vaste voet had-
den gekregen»300 jaar geleden kreeg Nederland zelfstandigheid
door de- vrede van Hunster;lOO jaar geleden werden in Nederland
de Ministers verantwoordelijk gesteld en de onschendbaarheid van
den Koning ingevoerd>terwijl 5° jaa-r geleden H.H» De Koningin de
troon besteeg» Spreker stelde de vraag of wij dit jaar dit alles
wel gedenken konden,nu alles er op wees dat het Koninkrijk der
Nederlanden uiteen gescheurd zou worden. Hij behandelde daarna
de gedachtengang van da verschillende schakeringen ©ver de gang
van zaken in Indië*Hij memoreerde dat verschillende mensen ver-
kondigden dat Indië het recht had op vrijheid en zelfstandigheid,
evengoed als wij dat hebben»De argument en, die zij daarvoor na«r
voren brengen zijn leugen en bedrog.Hij was ook de mening toege-
daan dat men in Indië recht had op' vrijheid en zelfstandigheid,
doch hij riep dat Nederland en Indie een geheel zijn en dat daar
in Indië recht en vrijheid heerste «Thans echter werd Indië naar
sprekers mening vermoord en prijs gegeven aan een kleine groep
extremisten»In Indie heerste onder Nederlands bewind vrijheid
en recht.Indië was een rechtsstaat,waarbij het bestuur voor een
groot gedeelte in handen was gelegd van de Indieêara zelf»Hij
vroeg waar thana onze verantwoordelijkheid bleef voor de 80 mili-
oen mens «n, die in Indie' wonen, waar duizenden mensen zijn omgeko-
men van ellende,niettegenstaande mütttarden zijn uitgegeven Toear
Indiëv Hij vroeg zich af ©f het nu reeds te laat was geworden j
om Ned»Indië uit de chaos te helpen.Hij was deze mening niet t@«-
daan,daar het beste Nederlandse leger dat wij ooit hebben ge-

had, thans in Indië staat en dat het bereid en in staat is om daax -
recht en orde terug te brengen»De Veiligheidsraad gaf hij het ad-^
vies am zich met eigen zaken te bemoeien en de zaken in faleatimi. i
g©ed te regelen,waarop een daverend applaus volgde»Aan het einde
van zî n rede vergeleek Gerïirandy het jaar 19i±8 met 1584*toen h«t
«r ook donker voor Fe der land uit zag en hij eindigde met de we»»**
de-n uit de berijmde Psalm :"Hij kan en wil en zal in nood,zelfs '
bij het na.dren van de de e d, volkomen uitkomst geven»" —

Waarva n door ons op afgelegde ambtseed is opgemaakt en
.rappert te Zwollê  3O April
\ ̂ y



Aan de ouders, familieleden en vrienden
der soldaten.

Verraad
aan de Nederlandse zaak

De man met wie Koos Vorrink veer
Wil onderhandelen.

Soekarn» 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 aan de Nedtr-
landse zaak?

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

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



Nationaal Comité

Handhaving

Rijksecnheid

LANDGENOTENl
ST PROPAGANDA-ACTIE

RIJKSEENHEID

w-at g/uwtó u4Micfvk!
Doch wat is er van overgebleven? Als we niet alles in het werk
stellen om aan de chaos die in Indië heerst paal en perk te stellen,
•taan we straks In plaats van voor één Rijk voor twee ruïnes!
Daarom, mannen en vrouwen van Nederland, slaat de handen in-
een en helpt ons uit de nood waarin we verkeren. HET ROER
MOET OM i Opdat ons Rijk in de wereld weder een plaats en
naam krijgt waarop het recht heeft krachtens zijn bestaan en
traditie !
„Wat gij niet blijkt te hebben begrepen is, dat, hoe paradoxaal
het ook moge schijnen, uw, eis tot staking van het vuren de moord
op honderden onschuldigen tot gevolg heeft gehad l" Aldus onze
Ambassadeur Van Kleffens te Lake Succes l Wat is et de oorzaak
van dat de Veiligheidsraad dit gevolg van zijn inmenging niet heeft



begrepen ? Dat is de slechte voorlichting naar het buitenland. Maak
die voorlichting goed en Nederland en Indië zal ook internationaal
weer gerespecteerd worden.
Daarvoor is ontzettend veel geld nodig en dat geld moet er
komen «n moet gij ons geven, opdat een grootscheepse actie op
touw gezet kan worden.
Volk van Nederland: de daad is nu aan U ! Toont door een royale
gift, dat het U ernst is met ons te strijden onder de leus:

p

Namens het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid,

De Voorzitter.

Prof. Mr. P. S. GERBRANDY,

Het streven van het Comité Handhaving Rijkseenheid heeft de

volledige instemming van de heren:

1. J. Schouten (A.R. Partij) te Rotterdam
2. H. W. Tilanus (C.H.U.) te 's-Gravenhage
3. Mr. J. Vonk (Partij v, d. Vrijheid) te Haarlem
4. Ds. P. Zandt {Stk. Geref. Partij j t« Delft
5. C. ]. 1. M Weiter (Oud-Minister en Voorzitter Voorl.

Kath. Comitéwan ActieJ te '«-Gravenhage.



BUREAU B 16 Af R1948 f
t?p Dinsdag 16 Maart j.l.had te ïzum een vergadering plaats,uit
geschreven door het plaatselijk Comité te Tzum.
J- Voorzitter van dit Comité ie Oepke Bouraa, fabriek s ar beid e r, gebo-
ren 14,5.1905,wonende Tzum 54.(]Jeze was echter die avond niet in
de vergadering aanwezig,dmdat hij elders moest zijn.

/f Verder Feike Postma,postbode,geboren 3.1.1907,wonende te Tzum 198
Deze opende de vergadering,leidde de spreker in en bedankte aan

het einde der vergadering.
3 Jent je Oppedi j k, vrachtrij der, ge boren 11.1.1914, wonende Tzum 16
.pier Tijmersma,arbeider,geboren 9.6.1895,wonende te Tzum 266.
ouma en Oppedijk behoren bij de Chr.HiBt Unie,en postma en
jmersma bij de A.R.
Aanwezig waren in de zaal 53 personen.Voor 4/5 van A.R richting
e spreker, volgens aankondiging genaamd W. Bi j lsma,uit Jjog te rbesk
tijdens zijn rede te kennen dat hij geboren was te "T^^^^

t hij Majoor in militairen dienst was.
Bezwaarlijk is een rede weer te geven zonder aantekeningen te

maken.Zodat ik me daarvan dan ook meen te mogen verschonen.
De totaal indruk van deze rede was,dat de spreker met allerlei

trucjes en handigh0idjes,&et gehoor in een door hem gewilde rich-
ting drong,waarbij "ÉWwBveel vrijmoedigheid gebruik werd gemaakt
tegenover een weinig ontwikkeld publiek.

Met schijnbeelden werd vaak over zaken en toestanden gesproken
zo,dat een bepaald effect werd verkregen. *
Om b.v enkele grejben te doen uit het betoog.
De Regering te Dtfokja heeft een financiële expert nodig.stalin
wijst een aan.Hierbij ging de spreker aan een wand staan,schijn-
baar als om een daar hangende tabel aftelezen.Hij laat stalin dan
kiezen en een lijst van boven af af lezen.Bi j No 6 halt^ïrie moet
het zijn,dat is een reuze expert,de rechterhand van schacht,julli
weten wel die mof,die ook ons financieel plunderde.Dezelfde die d
geallieerden ondanks veroordeling maar laten leven,om hem eventu-
eel, als het in Amerika ook eens mis gaat met de financiën te kun-
nen* gebruiken»' ^

De Koningin ontvangt van die Indiê'se bestuur B figuren.ETen had
als hij het lJaleis door ging steeds twee rechercheurs achter zich
aan,opdat niets aan zijn vingers bleef plakken.Kort naat dit be-
zoek is hij ingesloten,een groot aantal millioenen was verdwenen.

De ^egering in Nederland ie het onderling zelfs niet eens.De
een na d© andere verdwijnt.O«A. als laatste Dr Huijsman.Het heet
dan wegens ziekte of wat anders^de waarheid zegt men nimmer bij
deze Regering.Ze-moet weg.(Opvallend is dat Dr Huijsman op 19 of
18 Maart j.l is overleden en dat in het land wel bekend waSj dat
hij inderdaad gedurende langen tijd reeds ernstig ziek was.)
SChermerhorn een bekwaam grond deskundige,wat zal men daar van

ze.ggen.ik las eens op een bord dat hij aangesloten is bij de Com-
munistise partij.

Op een dergelijke wijze ging het de gehele avond door.positiev.
en steekhoudende zaken zijn door hem zo goed als nietK naar voren
gebracht, in elk geval niets gezags opbouwends.
De gehele rede was gebaseerd op Gezags-afbreuk en verdacht makt

king van de tegenwoordige Regering.
Tijdens de rede zei de spreker..Ik weet dat ik geen getapte fi-

guur ben.Mijn post verdwijnt zo nu en dan spoorloos.Dat kan nu bi
deze Redering en zo zien wij op alle vergaderingen politie,doch
ze vatten mij niet, ik pas wel op, hoe ik het zeg."

In Indié' hebben ze de politie op 160 km van elkaar zitten,als
je daar bescherming wilt hebben kunnen ze elkaar niet bereiken en
ze kunnen je ook niet helpen en hier lopen op elk dorpje er een
a,antal rond.Daar kun je wel eens zonder licht fietsen,hier natuur
lijk niet.Dergelijke nonsens werd dan met handgeklap begroet.
Geopend werd met het zingen van het eerste vers van het Wilhel-

mus en gesloten met het zesde couplet.Opening en sluiting was es
vroeger bij de N.S.B* "~ "~~~~"
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Op Dinsdag 16 Maart j»l. .had te Tzum een vergadering plaats, uitge-
schreven door het Plaatselijk Comité te ïzurn.

Voorzitter van öit Comité is Oepk© Bouma» fabrieksarbeider, geboren
14-5-1905, wonende Tsum 54. (Deze was echter die avond niet in de verga-
dering aanwezig, omdat aiJ elders moest zijn).

Verder Feike Postma,postbode, geb. 3-1-1907, wonende te Tzum 198.
Deze opende de vergadering, leidde de spreker in en bedankte aan het ein-
de der vergadering.
3. Jentje Oppedijk, vrachtrijder, geb. 11-1-1914, wonende Tzuia 160.
4. Pier fijmersma, arbeider, geb.9-6-1895, wonende te Tzum 266.
Bouma en Oppedijk behoren bij de Chr»Hist.unie en Postma en Tljmersiaa
bij de A.R.

Aanwezig waren in de zaal 53 personen, voor 4/5 van A.B. richt ing.
De spreker, volgens aankondiging genaamd W.BIJISMA, uit Oosterbeek, gaf
tijdens zijn rede te kennen dat hij geboren was t© IJlst en dat hij Ma-
joor in militaire dienst was.

Bezwaarlijk is een rede weer te geven zonder aantekeningen te ma-
ken, zodat ik me daarvan dan ook meen te mogen verschonen.

De totaal indruk van deze rede was, dat de spreker met allerlei
trucjes en handlgheidjes het gehoor in een door hem gewilde richting droqg
waarbij met veel vrijmoedigheid gebruik werd gemaakt tegenover een weinig
ontwikkeld publiek.

Met schijnbeelden werd vaak over zaken en toestanden gesproken, zo,
dat een bepaald effect werd verkregen. Om b.v. enkele grepen te doen uit
het betoog.

De Regering te Djokja heeft een financiële expert nodig. Stalin
wijst een aan» Hierbij ging de spreker aan een wand staan, schijnbaar als
om een daar hangende tabel af te lezen. Hij laat Stalln dan kiezen en een
lijst van boven af aflezen. Bij Ho.6 halt; "Die moet het zijn, dat is een
reuze expert, de rechterhand van Schacht, jullie weten wel die mof, die
ook ons financieel plunderde. Deselfde die de geallfeerden ondanks veroor-j
delen maar laten leven, on hem eventueel, als het in Amerika ook eens i
mis gaat met de financiën te kunnen gebruiken". j

De Koningin ontvangt van die Indische bestuursfiguren. Eén had als i
hij het Paleis door ging steeds twee rechercheurs achter zich aan, opdat
niets aan zijn vingers bleef plakken. Kort na dit bezoek is hij ingeslo-
ten, een groot aantal mi111oenen was verdwenen.

De Regering in Kederland is het onderling zelfs niet eens. De een
na de andere verdwijnt» O.a. als laatste Dr.Huijsman. Het heet dan wegene
ziekte of wat anders, de waarheid zegt men nimmer bij deze Regering. £e
raoet weg. (Opvallend is dat Dr .Huisman op 17 of 18 Maart j.l. is overle-
den en dat in het land welbekend was, dat hij inderdaad gedurende lange
tijd reeds ernstig siek wae).

Sohertaerhorn een hekwaam grond deskundige, wat zal men daar van
zegeen. Ik las eens op een bord dat hij aangesloten is bij de Communisti-
sche partij.

Op een dergelijke wijze ging het de gehele avond door. Positieve en
steekhoudende zaken sijn door hem zo goed als niet naar voren gebracht,
in elk geval niets gesags opbouwends.

De gehele rede was gebaseerd op Gezags-afbreuk en verdacht makiag
van de tegenwoordige Regering.

Tijdens de rede zei de spreker: "Ik weet dat ik geen getapte figuur
ben. Mijn post verdwijnt zo nu en dan spoorloos. Dat kan nu bij deae Re-
gering en zo zien wij op alle vergaderingen politie, doch ze vatten raij
niet, ik pas wel op, hoe ik het zeg".

In Indii hebben ze de politie op 160 km. van elkaar zitten, als je
daar bescherming wilt hebben kunnen ze elkaar niet bereiken en ze kunnen
je ook niet helpen en hier lopen op elk dorpje er een aantal rond. Daar
kun je wel eens zonder licht fietsen, hier natuurlijk niet. Dergelijke
nonsens werd dan met handgeklap begroet.

Geopend werd met het zingen vanhet eerste vers van het Wilhelmus
en gesloten met het zesde couplet, opening en sluiting was als vroeger
bij de N.S.B.
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NATIONAAL COMITÉ HANDHAVING RUKSEENHEID

Openbare Vergadering
DINSDAG 16 MAART, 'S AVONDS 7.30 UUR
IN DE OUDE CHR. SCHOOL

Spreker: de heer W. BIJLSMA van Oosterbeek

Onderwerp: „Het Koninkrijk fn de Branding"
(Het Indische Probleem)

Mannen en Vrouwen! Komt allen l

Het Plaatselijk Comité te Tzum
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Naar aanleiding van Û v schrijven van 26 \pril 1
No. 33309 Geheim, heb ik de eer U te berichten, dat
Wytze Bijlsma. geboren 1*+ Augustus 189? te '-/ijmbritse-
radeel, leraar, wonende Van Ewijkweg j8 te Oosterbeek,
gemeente Renkum, van 1922 af op verschillende adressen
in. deze gemeente heeft gewoond.
Hij is op 2k Augustus 1921 te IJlst in het huwelijk
getreden met Baukje Nocitgedacht, geboren te IJlst,2
Februari 1895, uit welk huwelijk op 13 Juli 1922 een
dochter, genaaid Catharina, en op 29 Juli 1925 een
dochter, genaamd Margje, zijn geboren.
Catharina Bijlsma is gehuwd met Johannes Okkerse, geb.
15 Cctober 1917 te Tjilitjap, thans Ie Luitenant bij
de Kon. Landmacht.
Bijlsma, die leraar is inde Geschiedenis aan het Chr.
Lyceum te Arnhem, belijdt de Geref. Godsdienst.
Voer de oorlog nam hij in anti-revolutionnaire kringen
en in de straatevangelisatie, uitgaande van de Geref.
kerk in deze Gemeente, een vooraanstaande plaats in.
.Als reserve-kapitein was hij indertijd Commandant van
de Bijzondere Vrijwillige Landstorm te Oosterbeek.
Omstreeks 1932 was hij epn vooraanstaand lid en spreker
van de Bond tegrn Revolutie.
Tijdens de bezetting tot ongeveer Nei
mandant van de Orde Dienst te Renkum <•
verzetsgroep,
Vóóp de luchtlanding te Oo?terbeek in
dergedoken, daar hij door de 3.D. te ./
met zijn illegaal werk werd gezocht.
Na de bevrijding is hij als reserve-kardtein naar Fnge-
land gezonden en daar geplaatst bij de Staf van het Ned.
Leger te Londen. In 1QM-6 werd hij bevorderd tot reserve-
majoor. Ongeveer medio 19̂ 7 heeft hij de militaire
dienst verlaten en zijn werkzaamheden als leraar hervat.
Hij bekleedt het Voorzitterschap van de Afdeling Ooster-
beek van het Comité tot Handhaving van de nijkseenheid,
en hij spreekt op verschillende vergaderingen, uitgaande
.van dat Comité".
Hij is anti-coTnrnunistisch georiënteerd.
Hij staat alhier op zedelijk en crimineel gebied gun-

ig bekend.-

de S.V.D.

l9*+5 was
n leider

hij Com-
van een

19̂  is hij on-
rnhem in vprband
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^te;':.SQ'. % :̂:̂ ;̂̂ le îÉt̂ §î Pi' "^jlt,if-:^^^^!^.-^. .ffR^fÜÖ
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eventuele a^ïessfè vormen. Spreker vraagt zich echter af, waarom
dan nog infiltratfe en;penetratie in andere ....landen plaats ;had.
Dit dpetjmen <|!an;;niet met vredelievende bedoel i iage.ru Er zitragres-r-
sie en cpnt.ra'-.â és'sle in de lucht, hetgeen/;rde'.internationale
toestand zó :djfëigen,tl maakt. Men zegt niets .anders';dan vrede te
willen, maar̂ 'd.é" spanning is intussen zo groot gOHorgLen, dat klei-
ne oorzaken'kunnen werken als de lont in het buskruit,.. .Thans
staat: ons Koninkrijk hier1 in Europa met' 10 .mi 111 oen' en over zee
met ;7Ö m̂ liiö.ön i'ielen. Er zijn meerdere staten? welke geen geo-
grafisch, geheel vormen en toch gg-oot warden. .Re t Koninkrijk der
Nederlanden bestaat uit Nederland en indisr, r,r is',-con samenbin-
ding/ tussen deze twee, welke zeer: eng is*/y~aii ^.cpa&ïdc. zijde
woï&t di't betwist. Maar Nederland zonder Indie is £con Nederland
en Indid zonder Nederland is geen Indiö,. Nederland zonder de
industrie -t welke in de negentiende, en, twintigste e, &uw" i n Limburg
is .ontstaan, is evqn ondenkbaar* als Indic zonder do Nederlandse
cultures. Beide zijn hot werk van hot Nederlandse genie. Dit "'
geldt ook op'staatkundig gebied. De indeling van IndiC in deel-
staten is'pp. zichzelf niet vorkoord. Do economische eenheid''is
daarbij oontor onmisbaar en deze'-is oen gevolg-van he.t:Neder,r
landsc. staatsbestuur. Zoals het Indische volte looft p'n roilt oh
z.cilt,,k'an mon hot zonder Nederland niet moer; denkchV Ivlpn ver-
wijt dé mensen van Haïidhayin-g Rijksconheid^,,dat 'dozĉ  de; koloni-
ale t oost andon" terug willen brengen. Het vocht penter voor een
rechtsstaat met dcmocr'atischc vrijheden,. Sprekor vroog zich dan
ook af, hoc do huidige ellendige toestanden 'in Ind'i'ö mogelijk
v/arcn on deelde' in d i-t verband .mede ̂  dat op, Mad.oc.ra. 30-40̂  van
do bevolking .door honger en ollendo was omgekorao'n. Onder het
•regiem van "tfa'n Kook htsorst-'er eoh ontzettende..ellende en con
chaotische toost and in iic t binnenlands bestuur, in ïndiO, Het
regerende kabinet \wcird't: geleid .door oen Minist^r-^rosidcnt, die
zich o..a. door Mitiister Jonkm.an.:laat leiden. Veel "factoren wij-
zon er op, dat de huidige toestand moet spaakJLopgh. In oen dag-
blad stond oen n£.ar\r s mening juiste opmerking, dat men
om de communistön té bestrijden, eerst 29lf voor 50$ communist
moest worden. Er bestaan volgons spreker twojDdrlei opvattingen
ten aanzien van do vraag: Wat maakt ons Kóni"nkrijkv.eon staat,
die vast staat;., in do woelingen dor tijden, PC eerste opvatting
luidt: Zie do staat als een historisch •gqgpvcn,., dat wij niet
hebben gemaakt, doch dat ons door geslachten is',ovcrgegcvon.
Het is hot borduurwerk'van'do Almachtige* Noch.'socialisten,
noch Calvinisten, noch-Rooms-Katholieken hobb'qn hem gemaakt. •
Niemand kan zeggen: "dat heb ik gemaakt"» p'c staat rechtvaar-
digt zichzolf/'door oen rechtvaardig bestuur. Dan,kan in do
grondwet ;staan, dat do Koningin.ide rcchtc-Vvan dd>;staat hoeft
t>0 Verdedigen, v;ant hot is recht» De door .Gpd-.geroepenen heb-
ben, wanneer or ocn"tyran heerst, de taak on do plicht om, wan-
neer do tijd gekomen-is, dé taak van de. tyran, over te nemen.
Do andere opvatting houdt in, dat men de staat,,gehoorzaamt*,' oia-
da.t men dit wil. De'staat rust op ."de val. van:: de regering. • We
vragen wat''ze willen e-n' d.aar.naar richten., we •d.c'ŝ t'acit in*1 v '

In Europa heerst öoÖ bacil.: ieücre .nationaliteit moet
zijn eigen staat, hobb'en., Zfo pok Indiö^voor de', Indonosiörs. Dit
dogma ,we,rkt als' een ycrwaes-'ljende bacü: ."Wij zijn onafIrankclijk,
laten zij dit ook z'lj'n". Dït" is cohtör -doQr..ca door vals; want
in Nederlands-Incïio is niot1 éón, volk.van inkqemson, doch ";<iaar
wonen Indo-Europeanen, Ghineacn, Javanen-, AïubpnefZon enz» Men
had spreker al zo vaak voorg'ehoudon, dat' hot nu' al zb yór^geko-



men was.» 'dat het toch niet meey anders ging. £en staatssecreta-
ris had aan spreker gezegd: "W© moeten er ons- maar bij 'neerleg-,..'
gen", Gp' een yrjaag daartoe Van spreker had "deze secretaris ge- :••
antwoord, -dat hij dah in IfêQ maar hee4 ging» Dit -is 'een* ver-
keerd st&ndpunt. Zo vals als het'Jöatioriali;6eitsprlnoipe*wa0 ook .̂-
het ^ standpunt *- .dat IndiS louter . èeit laind van "bruinen" was. Het
nationaliteitsprïncipe "stamde uit de heiaenwe:seld,-</Wa0r elke. -
voorname stam een eigen land had^ Hét /Koninkrijk fyeT-'-tietey . . >.<
maakte daaraan een'eind* "Als^ij, ellen hefct één-É'ëer, en. dat
hebt ge, en ge moet Hein gehoofzas» zijn, dan is' hét <'• ook mogelijk'
om samen.. te leven"; Zo waren wij geworden één v l̂is* van -Friezen1 r >
Franken en Saksers, Zo zij$ wij één 'volk van Friezen^ Fra*tk-e.n,
Saksers, Javanen enz. Daardoor, was Nederland een stabiele? staat.
Een andere valse redenering iuidt; "Maar Az-ie is > toch ontwaakt!"
Japan echter exploiteerde en 'onderdrukte Indie in de laatste; • .;
oorlog» Is dat een ontwakend J&i?.? - èp de feer s t & 'plaats- moet er :
rust en orde heersen, rpa^ &aa.";JU.s or. orde heerst -kan-men; reke-
ning houden- met reohtvaardigo^Jf^l-ratiès'. Dit-dbe-t-men tsehtör
niet. Men zie" naar '̂Aab^n'éz'eli^n de.' Nederlandse 'onder döhen»
N-ïemand kan -zich uitspreken Ondéï de terreur vari-Soekarnor-, Een
Javaans edelman verjc5-aar,6è ,i|eer bi|' sproke t te hoïëa dan bij
Van Mookr Onze S0'ïda.teji.leyëreri het >émjs.' diat do- Indonesiërs
zioh onder hen veilig, voeden.", Do foutieve ged'achte-lfn l^ot hoofd
van onze? Regeerders l\iidt{.«Hde 'kan' in 'deze H/róleïfel'e*-' tijden' naar.
voren koaen, het.geon ©en 'volk .vdlt," .Sr 'i^\gö;en ata^ts^eMftuur in-;.,
Indiö» alle staatsinstellingen zoals/ "de. volksrlaa€i do "-provincia-
le staten*-'üe gemeenteraden, en^.eai» tontbrekön in-d's Re'pubHek,*

• Er" is in onë volk, een baëil, 'woïÏ5:en"4rijft»i-fi*-4e rich-td'ng
van éon totalitair , bestuur . pn^ ^arlemorit^aii1 sté-10-el werkt njet
moor* Wij moeten sterk wordoh, 'doch kunnen dit'edpst,- w^annoör
wij orde -op oigon. zaken hebben gest^lCi' ', i :" "' ƒ "*:'• ' •

Men had .spreker al vaak voorgehouden, /dat hij. 'béter, kon
ophouden, omdat hot proces al zo ver g^rord'örd was. Inderdaad:
Men kon niet meer ongedaan maken, 'dat miliiipenen omgekomon zijn
en de gesneuvelde soldaten,' niet meer . tbrugröep'én e& de vorslon-
den milliardon niet terugkrijgen. Óók niot ongedaan maken, wat
in. strijd met wet ,en grondwet. Was getekend; 'Wat möa echter wel •
kan, is het recht herstellen; herstel geven aan verloren ptfes-
-tige en de opstand ©nd.efdrukkcö» Men mpot tönon/w'a't-t-'iaen waard,
$s. Tonen', dat men wenst, te iqyen onder hot' èchlld-' van-hot Ko-
ninkrijk dor Nador landen r "Mon moe^t ','sJ.Jn. vefHnvtfm>ordelijkhetó enf .
zijn plicht begrijpen, Woest 'er U v^öfn' bewust', dat gi j\e .-.int of-
nat ionaio situatie do baas kwilf'd'ÓQr u 'do vastberadon-Nedeslan-:

-der van -voorheen- te tonen. Ora'öjq' staat immers' nog aan h^,t hoofd.
Spreker herinnerde aan de^Briol è'n-'.dp gevolgen daarvan vöó* het
land,. Met ^en.. bewogen 9p'röo"#-t9t'Afst Nederlandse volk oöni'mmer.
te wanhopen besloot hij -te' &6*3u. utir zijn rede, - '^ -: v , .-.,

- Dezelfde-,spr<jk,er,.,aie 4e;;t6rgade*ing opende , .dankte . de ; ..
Heer'-Gerbrftnöy^ $» stolde' ds ^tegenheid opon' tot hot "stellen - -
va<n; vr agen> - fiiérTan. wordf, d.0£3y&cejitjs *& $4^p^rso*ón" gebruik ge-; .
maakt. Se vr agens teller^ 4iG^W§rs,taaab'aar-wös^ ha4, aioals
-bloókr-Mt. ^ t - ^ t l y r ó o i e ^ i y ^ l a ^ d y i ' - i e o j a vraag
met

f 'la. aiin

-' ïo t -. ̂ aderïaiidsè
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Linggad .j at I",, aan' de orde kwam, zeide men, dat dit "raar" gefor-
muleerd'was,. Men antwoordde toen, dat hetgeen daar"geformuleerd
was, -gean grondwet, door'een staatkundig program was. Uit de
nieuwe wijziging blijkt niet-wat "Souvorein'G-ezas" is» Het is
de zaak., dat er-klaarheid kome omtrent ?'S^uverGin Gezag", Er
moet een r.eëel Koninklijk Gezag kiomen.- Een .spreekt van een "Unie",
dooh het gezag van deze "Unie" is niet :,n de grondwetswijsiging
vastgelegd,' De'"Unie" zou een onafhankelijk India en een "onafhan-
kelijk Nederland omvatten, die samengebonden zijn. Volgens spre-,:
ker kon .dit evenmin bestaan als-de.quadratuur van <ie cirkel. Men
was de weg der "Unie" opgegaan, zonder v.e weven'v wat daarbij uit
de bus'kwam. Spreker noemde dit ee.n misdaad, Pui noopte daarom,
dat hj3t Nederlandse volk straks "Neen1' zou v,eggen en riep alle
Limburgse mannen en vrouwen op om -bij ;de v^rkio'zingen een dave-
rend "-Neen" te doen horen», , .. ; .. .

De Oud-Ministor van Koloniën Ch.Welter begon 'Zijn redevoe-
ring mot te verklaren, dat wat in Indie thany' gebeur t $•-gedeelte-
lijk rust op do schouders van onze vroegere bondgenoten, doch
vooral op de schouders van onze tegenwoordige Regering» Hij zou
er gaarne iets voor over. hebben, indien'hl j iets plezierigs,
iets moois en goeds van Indid kon'Vertellenf daar 'er ook bij do
aanwezigen velen zijn,-die naaste v er want en'i ri Indic hebben. Hij,
moet thans echter critick oefenen. Op het ogenblik"is ieder op
oorlogspad tegen het communisme .. Do partijen'" echter , die het
meest op oorlogspad zijn, hebben met de communisten samengewerkt
zoals de P.v.d.A.''on do K.V.P. Op. 13 Maart j»l» werd dc,ze strijd ;
officieel geopend, D i t: vindt spreker prachtig', maar hiermede had
een jaar geleden een' aanvang moeten-.zijn, gemaakt, dan zou veel
ellende, ook voor Indiö, zijn voorkomen. Mo n'maakt 'ccri wetsont-
werp, waarbij do communistische .•wethöudér's dn gedeputeerden zul-
len worden ontslagen. Een communistisch wethouder van Lutjobrock
moot worden ontslagen; men laat echter wol. toe, dat de rode
machthebbers in'Djokja kunnen blijven zitten. Het is vorkoord
in Holland de communistische wethouders te ontslaan en tegelij-
kertijd in Indic mot-.de- communisten, zakoja te doen. Dit is tegen-
strijdig en geen consequente politiek. Hoe is hot mogelijk, dat
de partijen., die nu een grote mond. h'o bh o n tegen het communisme,
gezamenlijk mot de communisten het Indische beleid steundo,n? De .
politiok van Romme word gesteund door do communisten. Het commu-
nisme en het socialisme bevatten in wezen geen verschil. Do
methodes van beide zijn verschillend, niet de beginselen. Do
P.v,d.A. is niet zo erg democratisch, z i'j schrikt er niet voor',,
terug om met oen minderheid de meerderheid hun wil op te loggen
en zo zijn o-r trots op.-De voorzitter Van'do •socialistische frac-
tie verklaarde, dat deze do richtlijnen van -do Regering wil be-
palen, iets wat in wezen communistisch .is. De P.v.d.Av; is in we-
zen geen nationale- partij. Haar politiek" is niet nationaal-doch
internationaal; Machten buiten I£uropa dulden niot, dat Nederland
een -grote macht zal worden door ïndjb. 'Do houding van do sociaal-
demooraton in Nederland is steeds .'.stuitend geweest,: gezien hun
leuzen, zoals het gcbf'oken gewcertjic, gecü-'m'an e'n geen cqnt^vooj.
Indic, o.d», Duizenden Nederlanders, en milliöcnen Indonesiërs-wor-
den omgebracht,, die op-rekening komen van dè':-rodo 'rGvolutie* .
Hierover hoorde men nooit critick>;,$ór.ht?oft men mo-oiq,;woorden .
over yoory Attlee- en Schumann. De oppositie'wil orde-,; tust, GA.,vei-
ligheid in ïndiö, op democ^atischp wijze,,:''Volgens d'e gr.ondwei':. :r
Gorbrandy en V/eHiGr worden voor reactiönh'aircn 1ultg.c.s:c.h,ojd_ön. ".
Wat is dan progressief? • " - - • > . ' ,/.-". .; ;-''^''•• • .;' ".:;•• v
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werkelijkheid. Onze reactio is voor hot welzijn van Nederland on
Ihdiö* ..... m . ;f "• : . . .

. Laten wij een afspraak maken dóór bij -do- a«s> verkiezingen
.de s te ia uit te brengen, zo, dat wij we ton f dat Nederland een echt
democratisch land zal £ijn en dat in Indié'-̂ cn vooruitstrevende
polit-iek gevolgd wordt. V7ij hopen hier en. giiads onze vlag te be-
houdeü'i'de vlag, die hot symbool is van recht en gerechtigheid,
Hiermende' beeindigdp hij zijn redevoering, welke ongeveer een uur .
had geduurd* - ' ir

rt)e'bijeenkomst had-een ordelijk verloop. Aan de ingangen
van ̂b'eiéö zalen was uitgebreide lectuur over 'Indonesië tegen beta-
ling verkrijgbaar» ,
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Comité Handhaving Si jfcseenheld
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en nummer van dit schrijven aan te halen.

Aan
het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst

<- ( , Javastraat- 68

's-G r & v e n h a ge.

Dooi4 het gomite Handhaving ftijke éénheid,&£d,Heerlen werd op 29 April
1948 in de zaal Sohiffers,Saroleastraat Zj8 alhier een openbare bijeen-
komst belegd. . . ' " • ' " •

£/Aa.ö-wezig waren -'60 per8ot»n,waarónder .10 -vrowjen en ééa militair,
terwijl de zaal-oen mogelijkheid'bood vóór - 200 .personeju)

» "• ' De bijeenkomst msfte ongeveer SüJjD uu£) geopend door Dr «Arend Al-
' bert fhiadens,geboren te Utreobt,15 Ootober 1910,van beroep Diréotexu1 van

het Geologisch Bureau vah hst Uederlauïse Mijngebied te ïïeei*lengtonende
alhier aan hét adres Pijnaweg 27^dié een voorcl -van welkom richtte tot de
spreker van deze avondjFrofeasor Gorretsoh.en uiting gaf aan zijn blijd-
schap wegens hst toe va i nge ' samenva Hen van deze bijëenkojnst en het feit,
d'at juist op die dag in de Kamer de nieuwe grondwetswijziging aan de orde
'was. ' ' * 'ï.

Professor Gerretaon hield hierop ©en rédë,weHde - 2 üiar duurde,waar-
in hij scherpe aritiek uit oefende'op de Partij van ds Arbeid ,de KJatÜolie-
ke Volkspartij,de tegenwoordige z.g, democratie in fiederlatód én vooral
op het Indische beleid va» de huidige Regering en de PwegeringjWelke direct
na de bevrijding ms opgetreden* j

In de»aarihef van zijn rede verklaarde spreker,dat hij sprak op een
belangrijk ogenblik i» omse gescliieieBis.wijï hét aieuwe voorstel tot
grondwetsherziening ih de Eajnér aan de orde was.'Dese grondwetswijziging
«du •waarschijnlijk het begin van'het-einde betèkeöeti/vaü' de Staat,welke
in l£i48,bij de vrede van Minster,was ohtstaan.Volgens spreker bestond ia
Nederland de ^democratie vrijwel niet jéeër«De regeringen van na d© bevrij-
ding hadden het volk syateioatisoh een rad voor de egen gedraaid,In In«
dié' bestaat de dictatuur i

De leiders van de K«V«P» treden de laatste tijd op in kleine geslo-
ten bijeënkonsten^ojn daar *éh petit coróite* te luisteren naar allerlei
confidenties,Op die bïjèèïikojnstenrwördt van alles gefluisterd.Deze metho-
den zijn in strijd jnet onze democratie,Men behoort dit tiiet *en petit co-
mité" te doeh,doeh in het «openbaar, in" de Staten öenéraa.1.Spreke r keurde
dit ten strengste af,Dit zöü leiden tot een soort demo-fasclsme,onder de

*é«hija van democratieèProfësSor Duyns-tee'róuivélgens *préÉ6r,zelf hebben
verklaard:*dë minderheden wórden ih' de'K,1T,P, onderdrukt?

Ook in de boezem der' K,Y,#é^ Wéstöndéiï spanningéh«Spreker keurde het
sanengaan van ïathelieken en! Sociaaï-dèinoératèn af, of schoon hij moest
töegevëriidat n»n hierdoor'erin was1 geslaagd om de arbeidsvoorwaarden *ó
té nakenfdat er rust in het land heërs-të.In de Indië-iiolitiek had de
K,V,!Pi zich late»^ overspelen door de P.v.doAtï

Spreker oefende tcritiék' op de Ifiaische "Directie* van d« P,v,d«4,,
dié bestond uit Indische oud•^einBténarén.Deaè gingen praten met de Indo-
n« s i er s, óf E c hoon zij heëï goed wïstaji.dat in Indié' in de éérste 25 of
50 jaar van enige zelfstandigheid geen sprake kon zijn.Met enkele

-voorbeelden-
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Spreker onderwerpt Llnggad^ati aognaala aan aen èrltieche beschou-
( ! w ing 5» t betrelcklng tot dé positie -ran dé Kroon^Minleter Jonkman verklaar-

de i» de Kamer,dat de Kroon aan het hoofd ran de Unie cou ataan»&aar hi;J
vertelde er niet fcï3 ia weIké hoedanigheid.

Spreker beveérdetaat^*olang de kweetie in handen blijft van de twee
mannenïvan Mook en Jonkawn^de 3tatën-(3eaeraal en de publieke opnie geen
invloed op de gang van «aken hebben.Bet gevaar in Nederland ligt niet in
de"révol-utie van onderop,doch in het gevaar van bovenaf .Langzamerhand
ratfcten w» allé TÖlÖiavloea: op de g^ng van laken kirïjt.

Hi3 beïleöt iijn"rede ast deliööp uit te Bprelcéa,dat de nieuwe grond»
wetswijiigimg niet tot "»-l»ia(ï'zou kunnen worden getracht.

Dr^Phiadens stelde hierna dé galëgenheid tot het schriftelijk «tellen
•van vragen open en spoorde de aanwezigen aan on toe te treden als lid van
het Cowite "BfenflhiviBg BijkBéenheid?

Na een korte pauze beantwoordde Prof.Gerretson een viertal,naar aan»
leiding van *ÏJa rede gestelde,vragen,waarm Dr.Thiadens act een dankwoord
tot spreker én publiek te 22^4.5 «üf dé bijeenkoiwJt sloot.

De ToijeenköEBt had een ordelijk verloop^Oader de aanwezigen bevonden
j asieh ver schillende Heerlense intellectuelen^

( ') O/S. I.D .Heerlen.
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INLICHTINGENDIENST «̂  . 0p«LE»

KtHT VERSLAG- van de openbare vergadëlFïng, bel egT'
Ne. 47. op̂ ÎÜ Mei 1948 te Dordrecht door de Af d.Dordrecht van

het Nationaal Comité Handhaving Rijkaeenheid.
Aanwezig ongeveer 400 personen.
Aantal zitplaatsen:500.

l VeerzitterjPieter Johannes Emond de KANTER,
1 geboren te Dordrecht,13.6.1900,wonende te Dordrecht.

Sfrekers:Ch.J.I.K.WELTER,geb.te »s G-ravenhage,
6.4*1880,wonende aldaar,met net onderwerp: Nederlandjf en
Indië en

Ir.W.K.M.Peuilleteau de Jruyn,geb.ll.7.1ö86,
wonende te 's Gravenhage met het onderwerp:"De drei-
gende ondergang van ons Koninkrijk**.

Te 8.10 uur opende de Voorzitter de bijeenkomst met
een terugblik op 10 Mei 1940,waardoor een gr«te chaos en
ontreddering in de wereld is ontstaan,ook in het beleid van
onze Regering.De Nederlandse bevolking moet zich ernstig be-
raden bij de komende verkiezingen.De recente gebeurtenissen
hebben.volgens spreker,de keuze moeilijk gemaakt door'de voor-
gestelde grondwetswijzigiagen.Haar zijn mening ligt het ech-
ter niet op de weg van het Comité Rijkseenheid om bij de ver-
kiezingen advies te geven,doch het Comité moet als contro-
lerend en stimulerend orgaan blijven fungeren.

Daarna gaf hij het woerd aan de Heer Welter.

Deze spreker ving zijn rede aan met de me d e deling, dat
hij het aangenaam zou hebben gevonden,indien hij aan de aan-
wezigen iets opwekkends zou hebben kunnen vert̂ ellen omtrent
Indië,het land dat door de Nederlanders groot is gemaakt en
aanzien in de wereld genoot.Dit is voor spreker helaas niet
mogelijk,door de feiten,welke zich daar voordoen.

Ie laatste maanden is de bestrijding van het commu-
nisme in ons land troef.En het is merkwaardig,dat juist de
Partij van de Arbeid en de Katholieke Volksparty hierin sa-
men gaan,terwijl zij het zijn,die in het verleden steeds met
de communisteb hebben samen gewerkt.En spreker vraagt zich
af,waarom blijft de communistische republiek Djoeja bestaan ?
In Indi'é dient men ook J j «c ja te bestrijden en dat gebeurt
niet.

leel heeft nimmer getracht een Kabinet e? brede
basis te vormen.Hij is in zee gegaan met de socialisten en
dat is de grote fout geweest,hetgeen zich nu wreekt.

Principieel is er geen verschil tussen socialisten
en communisten.Ie socialisten deinzen er ook niet veer terug
«m hun wil aan een minderheid op te leggen,want volgens uit-
latingen van voormannen van de P.v. i.A. zullen zij de voor-
uit strevendheid van de Regering bepalen. Volgens spreker is
de P.v.i.A.nimmer een nationale partij geweest,zij was en is
steeds internationaal geweest.

De
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De socialisten zijn steeds de wegbereiders geweest
voor de communist en, dat heeft men nu weer gezien in Tsjecho-
Slowakije.De P.r.d.A heeft nimmer geprotesteerd tegen de gru-
welen,welke door de regering van i) j o c j a zijn bedreven*

3e P.v.d.A.heeft kans gezien om ons land in 3 jaren
aan de rand van de afgrond te brengen«financieel zitten we
aan de grond en de Marshall-hulp moet nu uitkomst brenggn.
met het economisch beleid van de tegenwoordige Regering is
niemand tevreden,wij gaan gebukt onder zware belastingen,
zoals in geen land van Europa.En thans is er een grondwets-
wijziging in de maak,waarvan 99 f» van de bevolking niets be-
grijpt.
-- " Bood heeft gewonnen,Romme heeft dit wel niet gewild,
maar nu moet hij deze gang van zaken slikken.

Vervolgens gaat spreker enige artikelen van de grond-
wetswijziging na en komt tot de conclusie,dat dese zo inge-
wikkeld is,dat vrijwel niemand hiervan de draagwijdte snapt.

De rede van H.M. de Koningin van 7 December 1942
wordt thans geheel anders geinterpreteert,dan de bedoeling is
geweest,want nimmer kan het de bedoeling van de Koningin zijn
geweest om Indië los te maken van filederland.

Op l Januari 1949 gaat de aederlandse vlag in Bata-
via naar beneden,tenzij dit door het Nederlandse volk wordt
voorkomen door te stemmen op de mannen die pal staan voor de
belangen van Indië en Nederland*
/ Beel moet nu wel gewetenswroeging hebben over de
gevolgen van het door hem gevoerde regeringsbeleid,al beweert
hij nu,dat het niet anders heeft gekuild*

Daarop viel spreker het aecoord van Linggadjati aan,
hetwelk door de Regering is getekend,dat was een grote fout.
Men kon toch niet onderhandelen met lieden die men tevoren
had gebrandmerkt als terroristen en oproerkraaiers.

Men durfde de politionele actie niet voort te zet-
ten uit vrees voor de reactie in de wereldpers,maar het is
spreker bekend.dat de Amerikaanse Se zant aan ons Hof̂ Jtegen-
over onze Minister van Buitenlandse 2aken heeft verklaard,dat
men er wel spektakel over zou maken*indien deze actie zou
werden doorgezet,maar dat er uiteindelijk tegenover Nederland
niets zou worden ondernomen.Spreker bracht in dit verband de
k̂omst van de Duitse Keizer naar ons land na de eerste wereld-
oorlog in herinnering.De geallieerden eisten diens uitlevering,
maar toen onze Regering dit weigerde was de zaak daarmede af-
gedaan.

Onze Regering had onze rechten in Indië dienen te
verdedigen,maar dat is niet geschied»Tengevolge van deze a.i.
Verderfelijke politiek zijn er in India" 2 millioen mensen
door ellende om het leven gekomen,ontelbare Nederlandse mili-
tairen gesneuveld en ontzaggelijke schade aangericht .Aan deze
toestand moet een einde komen.Als wij een goede politiek had-
den gevoerd,zou Nederland thans het machtigste volk van Eu-
ropa zijn géweatstïDe Nederlandse vlag in Batavia omlaag, n e en
nooit.Dat is>ase leus bij de aanstaande verkiezingen."

Met deze uitspraak eindigde spreker zijn rede.

Vervolgens



Vervolgens ving de heer Feuilletau zijn betoog aan met
de mededeling,dat het nog niet vaststaat,dat het Comité Rijks-
eenheid bij de a.a.verkiezingen met eigen lijsten zal uit-
komen» zoals reeds is beweerd.

Spreker wilde slechts feiten mededelen en verzocht de
aanwezigen daaruit hun conclusie te trekken*

Hij stelde de vraag:Wat is de reden van de chaos in de
wereld.Wat heeft de K.V.F, en de F.v.d.A.in ons land gedreven
tot deze houding.Hoe komt men tot zoo'n onzinnige wijze van
handelen,waarvan,naar spreker1s overtuiging,de Nederlandse ar-
beider de dupe zal worden,want Nederland kan niet buiten In-
die'.Ons volksbestaan hangt daarmede samen»

Spreker is van oordeel,dat de klassestrijd aan de wor-
tel van dit gebeuren zit*

Vervolgens doet hij enige mededelingen over de lonen
en levensverhoudingen in IndiS,welke volgens hem alleszins
redelijk waren te noemen.Als de Nederlander IndiB verlaat,
vervalt de Indonesiër weer in slavernij.

Stalin is de bedreiging van Europa en de tirannie heb-
ben wij met Mussolini niet uitgeroeid.Communisme en socialisme
zijn van één stam.Als er geen bevredigende oplossing wordt ge-
vonden, gaat de Europese beschaving te gronde.Door samenwerking
in nationaal verband moet de oplossing worden gevonden en niet
door klassestrijd, ,

Op 3 Maart heeft H.M.de Koningin een rede gehouden,
voer welker inhoud Beel,zoals hij zelf heeft verklaard,verant-
woordelijk is.Hierin werd gesproken over onrecht en plundering,
waaronder het Indische volk gebukt gaat,maar Soekarao ziet
geen kans om de orde te handhaven.

Mohammed Hatta is volgens spreker een internationale
communist en er is geen reden om aan te riemen,dat hij thans van
inzicht zou zijn veranderd.Men wil in indi'é langs politieke
weg de macht in handen nemen.Er zijn in Djocja drie groepen,
n.l*de stalinisten,de communisten en de soldateska,dat zijn de
militaire avonturiers en deze groepen verdelen de republiek*
De Regering weet dit zeer goed,maar zij zwijgt,omdat anders zou
blijken,dat de gevoerde regeringspolitiek onzin is*

De Regering stuurt aan op een soort Benelux-verhouding
met indi'é,maar dan staat men voor de ui t eenscheuring van ons
Koninkrijk «Laat .Beel zich nu eens duidelijk uitspreken,wat hij
eigenlijk wil met Indi'é.Als Indië ons ontvalt,is er voor Neder-
land geen redelijke bestaansmogelijkheid*©? l April 1940 ston-
den wij voor een debacle, t oen kwam de Marshall-hulp,maar de
Amerikanen hebben al te kennen gegeven, dat zij dit 'niet telkens
kunnen herhalen.Als wij Indie" niet meer hebben, zijn wij niet
meer eredietwaardig.1/3 van het volksinkomen in Indit* wordt ge-
leverd door de Nederlanders.Als de Nederlander uit Indië weg-
gaat,moet een derde deel van het Indische volk sterven.

Het de woorden: "Ik heb U een uiteenzetting gegeven,
G-ij moet zelf weten.wat G-e doet,het gaat om het bestaan van
het Nederlandse volk %besloot spreker zijg rede.

Vervolgens



4.

Vervolgens werden door de Heer Wel t er enige schrif-
telijk ingediende vragen beantwoord.

De Voorzitter sloot daarna de bijeenkomst, na hulde
te hebben gebracht aan de militairen en overige Nederlandera,
die in IndiS thans onder zeer moeilijke omstandigheden hun
plicht doen*

Het geheel had een aeer ordelijk verloop.
Vermeld zij nog, dat aehter het podium een spandoek

was aangebracht met de opschriftent "Het roer moet om" en
"Het antwoord aan de slopers tNooit".

Aan de aanwezigen werden uitgereikt:
l.een folder van voornoemd Comité met de titel

"Kritiek en Program",
2. een "Nieüabrief van de Af d. Dordrecht van voor-

noemd Comité met de titel "Hotsvast dus... Principieel " en
3. een exemplaar van de uitgave "Let op Uw saeck"

van de Anti-Communistische Actie van het Nationaal Jongeren
Verbond.

Dordrecht, 11 Mei 1940.

Verzonden aan de Herent
Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst

Javastraat 68, 's Grravenhage;

Procureur-Generaal bij het trereehtshef
Raamweg 14, 's Gravenhage;

Commissaris der Koningin in de provincie
Zuid-Holland te 's Grravenhage en

Burgemeester van Dordrecht.
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U I E ü W S E R I E g nrs; 4 en 5.

ROTSVAST dus PRINCIPIEEL.

Alvorens het onder?/erp van deze Nieuwsbrief aan te snijden,
is een verklaring over de vertraging, die deze brief heeft onder-
vonden en waardoor deze ditmaal over twee maanden is gecombineerd,
ra.i. wel op zijn plaats.

De oorzaak is niet gelegen in mindere activiteit van het
Plaatselijk Bestuur te Dordrecht, maar in de eerste plaats bij DIE
leden van ons Comité, die zich nog niet hebben laten inschrijven
als abonné, want, zoals reeds eerder werd opgemerkt, zonder voldoen-
de financiële medewerking der leden kunnen wij niet de aan de uit-
gave verbonden kosten bestrijden.

Ook thans zijn de kosten hiervan nog niet geheel gedekt,doch
ons bestuur heeft gemeend niettemin deze Nieuwsbrief, thans toch
te moeten laten verschijnen nu a. s. Maandag 10 Mei onze grote open-
bare bijeenkomst zal plaatsvinden, teneinde deze in uitgebreide
kring ter kennis van belangstellenden te brengen.

De bezitloze proletariër schijnt meer voor zijn streven over
te hebben, actiever te zijn dan de andere groepen der bevolking,
die eigenlijk meer te verliezen hebban, maar die vergeten, dat men
voor het nastreven van zijn IDEAAL ook tot OEEERS bereid dient te
zijn.

Bij de laatste groep ontbreekt in het algemeen te veel de
VASTE WIL om te slagen, om te volharden; dit is ook één der oorza-
ken, dat in Indie de zaken zo gelopen zijn.

Wanneer in moeilijke omstandigheden een beslissing genomen
moet worden tussen links of rechts, tussen ja of neen, dan kan men
niet met een compromisgedachte aankomen, dan MOET men duidelijk
klaar en rotsvast willens en wetens handelen.

Er zijn tijden, dat men. de „compromisgedachten" als DE juiste
aanmerken kan. In normale tijden kan men,,de best mogelijke weg kie-
aen", immers heeft men dan veelal de tijd DIE nodige correcties aan
te brengen, die noodzakelijk blijken, maar,wanneer het erom gaat de
„STAAT" als EEH GEHEEL te behouden, dan heeft men zich consequent
schrap te zetten, dan is elk compromis gelijk te stellen met het
plegen van verraad*

In onze samenleving strijden, twee levensbeschouwingen om de
voorrang:

Aan de ene zijdei het socialisme met zijn nuanceringen, die
alle in de Partij van de Arbeid zijn verzameld en het communisme.
Want men bedenke wel, dat het socialisme met de boemeltrein naar
do „heilstaat" Rusland reist en het Nederlandse communisme met de
exprestrein,

Aan de andere zijde: de op Christelijke grondslag gefundeerde
levensbeschouwing.

Nu is het een kenmerkend verschijnsel van het socialisme,dus
van de Partij van de Arbeid, dat het streven naar vermeerdering van
RECHTEN daarin een voornamere plaats inneemt dan het streven tot na-
koming van PLICHTEN. Immers, de bezitlozen vragen niet, waar het
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geld vandaan moet komen, maar EISEN slechts, dat hun partij zorg-
draagt, dat zij meer rechten krijgen en laten het aan het partij-
bestuur over zorg te dragen, hoe slecht de financiële toestand
ook moge zijn, dat hun steeds weer opnieuw sociale verbeteringen
ten deel vallen.

Het par tij b s,® tuur als Regeringspartij zit daardoor in een
dwangpositie: bevredigt zij de partijleden 1TIEÏ, dan lopen de on-
tevredenen over naar de Communistische Partij, bevredigt zij de
partij WEL, dan moet zij blijven doorgaan met potverteren en over--
al, v/aar zij nog wat bezit tegenkomt, dit doen overhevelen in de
Staatskas, totdat er niets meer te halen valt.

Vandaar, dat de Partij van de Arbeid geen enkel verantwoor-
delijkheidsbesef toont en juist in deze voor ons land zo bitter
moeilijke tijden, met sociale maatregelen komt, die geen enkel met
verantwoordelijkheidsbesef begiftig minister ooit zou durven door-
voeren.

Het oude wraakgevoel tegen het kapitalisme speelt hierbij e-
venzeer een rol en men kan zich voorstellen hoe de Ministers van
de Partij van de Arbeid met zeker leedvermaak en innerlijke vol-
doening de bezittende klasse langzaam maar zeker naar de ondergang
voeren.

Kii zijn de meest kwetsbare plekken van Nederland als onder-
deel van economisch waarde-object de Overzeesche gebiedsdelen.

Industrie, Handel, Nijverheid en Scheepvaart vooral vinden in
de Overzeesche Gebiedsdelen een grote bron van welvaart.

Welnu, hoe kan men de bezittende klasse beter treffen dan
door deze bronnen van welvaart te doen opdrogen?

Dat hier ook de arbeider de wrange vruchten van zal plxücken,
doet er minder toe. Het oude wraakgevoel is een dusdanige obcessie,
een dusdanig diep verankerde waanvoorstelling, dat men liever het
kind met het badwater overboord werpt, dan in te zien, dat men be-
zig is de tak, waarop de gehele Staat rust, door te zagen.

Want men vergete niot, dat, als wij onmiddellijk in de Over-
zeesche Gebiedsdelen voor Rust, Orde en Veiligheid hadden gezorgd,
hotseen beslist herhaaldelijk in onze macht heeft gelegen en nog
ligt, dat dan onze deviezenpositie de mogelijkheid tot invoering
van sociale maatregelen op een gezonde basis had toegelaten en er
van een Staatsbankroot van ruim 22 J/Iilliard gulden, neerkomende op
f. 2.400?- per hoofd der bevolking, van baby tot grijsaard, geen
sprake zou zijn ge?;eest.

Zo is het deze Socialistische Regering dan in enige luttele
jaren gelukt orn het welvaartslaiid-van de eerste orde als Nederland
was, na de schade, die de achter ons liggende oorlog reeds heeft
toegebracht, te doen herscheppen in een armlastig met schulden be-
laden Staat, waar door de ingrijpende sociale bemoeiingen alle ini-
tiatief wordt gedood en menig energiek zakenman tot wanhoop wordt
gebracht en de z.g."dynamische progressiviteit" van deze Regering
zich alleen openbaart in een losbandige geldverspilling en pot ver-
teren, het doen uitéénscheuren van de delen van de Nederlandse
Staat, het dulden, dat een Communistische Republiek binnen het
Staatsverband werd gesticht en aan die onverlaten de Souvereini-
teit wordt toegekend om hun Destructief werk verder te kunnen
voortzetten,

Deze plichtsverzaking van de Partij van de Arbeid is daarom
zo grievend, zo bedroevend, omdat zij in de Overzeesche Gewesten
het ontstaan van een „Modern Oosters despotisme" in de hand heeft
gewerkt.
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ITu er nagenoeg geen kapitaalbronnen meer in Nederland zijn,

is men o zo dankbaar", dat het z.g. kapitalistische Amerika - waar
de socialistische baankbrekers geen kr.ns hebben gezien de bronnen
van de bezittende klasse te vernietigen - bereid aijn gebleken de
Europese landen met SOCIALISTISCHE ÏIEGERIIGEIJ te hulp te komen om
hen van de gewisse ondergang te redden.

En II begrijpt het v/el, men neemt deze hulp aan als een RECHT
en men zal t.z.t. niet aarzelen, als de hulp eens niet meer nodig
mocht zijn, weer net dezelfde haatleuzen tegen de bezittende klas-
se ten strijde te trekken en iedere "bezitter van enig kapitaal
als „bourgeois", „uitbuiter", enz. uit te maken, terwijl men ver-
geet, welk een belangrijke rol deze bevolkingsgroep in de samen-
leving speelt,

Was het plan-Harshall niet aangenomen geworden, dan zou Euro-
pa een goede voedingsbodem voor het communisme geworden zijn. Het
is zeker niet aan het beleid der Europese socialistische Regerin-
gen te danken, als wij voor de zegeningen van het communisme ge-
spaard mogen, blijven'.

Zelfs om MILITAIRE Amerikaanse hulp hebben deze vijf Socia-
listische .Europese Regeringen nu gevraagd, terwijl zij vroeger
steeds alles in het werk stelden om tegen het z.g. „kapitalisti-
sche militairisme" van leer te trekken, dat immers zo graag oor-
log voert, alhoewel het nu toch wel zeker is, dat ALS deze derde
wereldoorlog mocht uitbreken, deze te wijten zou zijn aan dezelfde
oorzaken als waardoor de op socialisme berustende communistische
„Heilstaat" Rusland is opgebouwd.

In Europa en voor ÏTederland ook ten opzichte van. Indi'ê, heeft
het socialisme dusdanig gefaald, dat men aan bewustzijnsvernauwing
moet lijden, indien men dit niet inziet.

De grondoorzaak ligt in de leer van het socialisme zelf, om-
dat zij de samenleving met haatdragende leuzen heeft ontwricht,om-
dat WAAR „iDEALIoilE" .moet worden gedragen door „LIEFDE" en niet
door „I-LAAT"'.

Tengeover het socialisme en communisme - tussen beide bestaat
slechts een gradueel verschil - vindt men. de godsdienstige mens.

HIER vindt men een meer ontwikkeld besef van plicht, omdat
de gelovigen in de eerste plaats het verantwoordelijkheidsbesef
aan een hogere macht wordt ingeprent en de nastreving van rechten
op het tweede plan komt.

HIER wordt de nadruk gelegd op de innerlijkeontplooiing van
de mens, zoals deze bij de werkelijk culturele mens en de Christen
v/orden aangekweekt door het evangelie van de LIEFDE.

De klemtoon leggende op de plichtsvervulling, is het niet te
verwonderen, dat de Anti-Revolutlonnaire- en de Staatkundig Gere-
formeerde partijen, die vasthouden aan vaste beginselen, in deze
crisistijden blijken nagenoeg de enige politieke partijen te zijn,
die voldoende ruggegraat tonen te bezitten, want in crisistijden
slaagt alleen hij, die een bepaald doel rotsvast, dus principieel,
voor ogen houdt en daarnaar handelt.

De Christelijk Historischen en de Volkspartij voor Vrijheid
en Demooratie, zoals deze zich op dit ogenblik doen gelden, dragen
in zich de beginsel-onvastheid van die intellectuelen, die de com-
proiaisgedachten ook in crisistijden willen doorvoeren en komen on-
geveer even scheef te liggen als de Katholieke Volkspartij,waardooi
zij ongeschikt zijn als Regeringspartij in abnormale tijden.
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Zij verdiepen zich dusdanig in de tegenargumenten hunner op-

ponenten, dat zij vergeten hun eigen argumenten met de nodige be-
zieling uit te dragen.

Als de aanhangers van het beginsel „Handhaving Bi jkseenheid"
beseffen, dat het Indi'é-vraagstuk een questie van het allergrootste
Staatsbelang is, dan behoort men te stemmen op partijen, die hier-
in consequent zijn en zich afzijdig te houden van cameleontactiek.

Ik merk hierbij uitdrukkelijk op, dat ikzelf tot de groep par-
tijlozen behoor.

De huidige Regering is door verwarde en onsamenhangende drijf-
veren gekomen tot het sluiten van de Lingga Djatti-oyereenkomst,
tot het tractaat op de Renville, omdat zij de innerlijke kracht
mist, die een Regering in crisistijden moet bezielen.

Deze Regering is er dan. ook het voorbeeld van, dat in crisis-
tijden alleen mannen met een standvastig en moedig karakter, die
weten, wat zij willen, in staat zijn de juiste leiding te geven
en de ondergang kunnen voorkomen.

De moeilijkheden, waarin wij verkeren, is de uitsluitende
schuld van het wanbeleid van deze Regering en van niets anders.

Wij kunnen niet de a.s. verkiezing voor de grondwetsherziening
niet voorzichtig genoeg ai j n'.

D A A R 0. H\t Uw stem op de juiste plaats gelden bij de a.s. verkiezin-

gen en voorkomt de zelfmoord van de Nederlandse Staat'.

D A A R O M :

Sluit U aan bij het Comité „HAJ3DHAVING RIJKSBE1THEID" , dat geen
politiek doel nastreeft, maar slechts het waarachtig belang van Ne-
derland en de Indische Volken wenst te dienen.

SIEÜIJ PUS ffllTANOIEEL EIT KOEEELl

J. de RIDDER,
Lid van het Bestuur der Af d. Dor dr echt,

WIJ VERWACHTEN U

MAANDAG 10 MEI a. s. om 8 uur in K

N.B.

Eventuele correspondentie te richten aan:
Mr.Dr. J. de Ridder,
Weeskinderendijk 185?

Dordrecht.


