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INLICHTINGENDIENST
A M S T E R D A M.

CE. 1731-21/46 ID,

G e h e i m . Amsterdam,12 Octpber 1946.

Betr.; Uw brief B. 3282/46 dd. 10 October 1946.

Hendrik Bernardus BAKKBR , geboren te Amsterdam, 24 Januari
l^lO, administrateur, wonende alhier, Marnixstraat 284-292
(gebouw A. T. V. A.), is propapjandist van de Partij van de Daad.
Hij werd terzake verdacht van opruiïng op 19 September 1946
gearresteerd en op 24 September d. a, v. voor den Officier
van Justitie geleid om na enige dagen op vrije voeten te
worden gesteld. Een en ander gebeurde in verband met de door
deze Partij gevoerde propaganda^tegen de uitzending van
dienstplichtigen naar Indonesië. Vide verder het U toege-
zonden rapport GR . 10?lb-21/46 ID dd. 4 October 1946 (een
verslag van een vergadering, waarin hij als spreker optrad)
en de U in afschrift toegezonden brief van den Hoofdcommis-
saris van Politie, alhier, aan den Procureur-Generaal, al-
hier, CR.586g-l/46 dd. 27 September 1946, behelzende den
loop der gebeurtenissen in Amsterdam gedurende de rumoerige
dagen rond de activiteit inzake artikel 192 Grondwet.

X
Gijsbertus Jo hannes PILOO, geboren te Amsterdam, 17 Juli 1918,
wonende alhier, Ie Oosterparkstraat 59 bv., die zijn carrière
als loopjongen begon, vervolgens via laborant en fotograaf
nu het beroep van rijwielstallinghouder uitoefent, is een
der redactieleden van het blad van de Partij van de Daad,
"De Omwenteling". In plaats van de zich toen in hechtenis
bevindende BAKKER (.zie boven) trad hij als 'spreker op in een
bijeenkomst, waarvan het verslag U werd toegezonden onder
nummer GR.1071a-21/46 ID dd. 23 September 1946.

Dat zijn zedelijke opvattingen over het bezit van een ander
tot dusver nu niet bepaald fraai genoemd kunnen worden, be-
wijst het onderstaande antecedentenrelaas op strafrechteV-
lijk gebied, waaruit blijkt, dat hij meer speciaal zich tot
rijwielen voelde aangetrokken:
1. Op 8 September 1933 werd hij door den Kinderrechter, al-

hier, terzake poging tot diefstal van een rijwielbelas-
tingmerk, voorwaardelijk ter beschikking van. de Regering
gesteld, met l jaar onder toezicht stelling en met een
proeftijd van 3 jaar.

2. De Politierechter te Amsterdam gaf hem op 18 December
1936 2 maanden gevangenisstraf wegens rijwieldiefstal.

3. Op 3 Mei 1938 werd hij door den Krijgsraad der Landmacht te
's-Hertfcgenbosch, wegens diefstal van een motorrijwiel,
veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf, met ontslag
uit den militairen dienst, evenwel zonder ontzegging.

4. Door de Rechtbank te Amsterdam werd hem op 20 Februari
1942 een jaar gevangenisstraf opgelegd wegens heling van
rijwielen, welk vonnis, in hoger beroep, door het Gerechts-
hof, alhier, werd bevestigd.
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5. Op 19 Augustus 1941 werd hij 2 x geverbaliseerd terzake
resp. heling van een rijwiel en heling van een tandem.
De laatste zaak werd geseponeerd. Van de eerste is geen
uitslag bekend.

6. De rechtbank te Amsterdam strafte hem op 39 December 194-2
met 9 maanden gevangenisstraf terzake rijwieldiefstal.

V. Op IJ Maart 1942 werd hij door de Centrale Rechferche aan
het Hoofdbureau van Politie, alhier geverbaliseerd wegens
heling van rijwielen.

8. Een boete van ƒ 5.- + verbeurdverklaring van 10 banden
werd hem op 6 Januari 1942 door den Inspecteur van de
Prijsbeheer s ing opgelegd terzake overtreding van de Prij-

. zenbes chikking.
9. Op 21 Mei 1942 werd hij aan het Hoofdbureau, door de Cen-

trale Recherche, in bewaring gesteld terzake verdacht van
heling van distributiebonnen.

10. Wegens overtreding van de Rijwielbandendistributiebeschik-
king en de Prijzenbeschikking Gebumikte Goederen, werd hij
op 20 October 1942 geverbaliseerd.

11. Door de Rechtbank te Amsterdam werd hij op l December
1943 veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf terzake
heling van een rijwiel.

12. Op 23 November 1945 werd hij door het bureau Economische
Zaken van het Hoofdbureau geverbaliseerd terzake verdacht
van overtreding der Tabaksdistributiebeschikking.

VERZONDEN AAN Hfd.C.V,D.,Haag. F.2.
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" Verslag van een openbare vergadering van de "Partij van de
Daad" op Donderdag,.' 3 Qctober 1'946 in gebouw "FRASÖATI'» ga/,
de Nee 59/63 te Amsterdam. He i te -beBp-reken onderwerp lui c1 i 6
"Eis&ht van Uw volksvertegenwoordigers »"GEEN SOLDATEN
INDONESIË", ' •

Voor deze vergadering» welke voor het publiek tegen
van f .0*25 toegangeklijk was en waarvoor via de politie tos
stemming aan den Burgemeester van' Amsterdam was verzocht,
was een annonce in het dagblad lfDe Waarheid" verschenen, Zoo-
al s later door de- sprekers in de vergadering werd .opgemsrli.%.
hadden de directies van de dagbladen "Het Vrije Volk" en.
'!-Het Parool", na hun decisie dienaangaande gedurende drie
dagen te hebben aangehouden, op den ochtend van den dag, AT,
op de vergadering zou plaatsvinden, aan het bestuur van ds
Partij van de Daad doen weten»- het verzoek tot plaatsing va
een overeenkomstige aankondiging niet te kunnen inwilligt- .u»
aangezien deze directies het niet eens waren met de redacti
van de bedoelde

Voor den aanvang der vergadering werd toezicht in de nabij--
hè i d van het vergaderingslokaal, uitgeoefend door geunifor -
meerde gemeentepolitie en 'de Militaire politie»

Het aantal belenagstellend-en was, mogelijk mede tengevolge
van het slechte weer, zeer geringde 20 uur» het tijdstip^
waarop de vergadering een aanvang: zou. nemen» -waren» hoewel
een aantal van 1200 bezoekers Twerd;. verwacht, jaog slechts
150 belangstellenden aanwezig, welk aantal zich een uur la-
ter tot ongeveer 250 had uitgebr-eidrDe- be zoekers, hoofdzakü-
li 3 k volwassenen, waarvan ongeveer 10$ vrouwen» behoorden'!]
het algemeen tot -den kleinen burgerstand» " !

Voor den aanvang der vergadering, alsmede gedurende de 10
minuten pauize, werd via in de zaal aangebrachte geluidavs^r.
sterkers , .:,gramaf ooh-*, voornamelijk £gn,la?ïmt jongcnxziek» ten
gehoore gebracht. , : . * :

' ' ' ' "
Nadat door een bruingetinte 3ong<y^|t> wie na naam onbekend
is gebleven, een gedicht,getite.lé|"2es kogels voor Indi6,
was Voorgedragen, dat bij het publiek veel bijval oogstte >
nam te 2Qf25 uur de propagandist van der genoemde par tij s
BAKKES te •Amsterdam, het woord»

Hij begon met.de laatste regels van het voorgedragen gedici
te c^teeren, luidende»11 Dé -kapitein zei vanmoirgen, dat we
.het wel zullen winneni maar ik heb het gevoel, dat het al
'Verloieh is", waarna hij zijn toespraak begfcn*
, "Wanneer v ,zê i spreker, zullen wij gaan ; inzien, dat elke vei
' overingsooriog wor^t verloren en elke -vrij heide oorlog word-'
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gewonnen.Denk hierbij aan de Rome inen, Spanj a£.rden, Frans che a
en Duitschers, die wij 'in Nederland heb ,en gehad.Er zijn
geen deviezen beschikbaar rvoor het hoogstnoodzakelijkste,
maar -wel voor het leger". " "::

f Das.rna memo-rèerde spreker de dietatupx, welke .. -
gedurende 5 jaar van den oorlog heeft gehsersoht en de beper-
king v'an 'dëv'perBtri:j;hBld en van het vrije woörd.Hlj vervolg-
de" Na afloop daarvan 2?®u er dan eindelijk vrijheid zijn,
doch wij hoor e n no-g B te $ ds woorden, die ons 'aan de woorder -
van Hitler doen terugdenken, ale bvttrhet is, een nationaal v.i,
lang, dat in..ïndone.sl3 rust en orde, wp.rden, geves'tigd"»Er \~:
een vrijheidedirang ;d'oor: het Indonesische'-. volk gegaan, dat
algeheale-.T3?ijhei-d w.ii.,Het Nederlands oh /gezag meent echter
orde en rust te moeten herstellen. ..;•.
De maatschappij is, eeja chaoSf maar wij mo.. tsn begrijpen, W,;.
de oorzaak ligt, opdat de gevolgen weggenonaen kunnen wordt-.1;.'.
Dao,rom .moeten wij:.fi:-tot."de diepere oorzaak docr dringen.

"-Ih de 17"e sauW krre^eu' wij.; een cö-eving doo.r.het liberalisme»
.d.at..er;pp alt was", .-zooveel mogelijk uit, te. voeren en weinig
'•lh-ife vbereh.Maar ;tqsn>, al-le landen d'at wilden, liep de zaak
vast-»Be .oplossing- weïd ge-vonden in. he-t nemen van koloniën»

• Da'arhé'én-'-löb;nd^e'n'-iii?e^ af^'éerr^n-ywox^ea .•.uitgevoerd .en men had
de ;gr»ndsfoffen vpöö? ja-ietsé:Wij kregëji' Inal^.Hij het libera-
ieo-st.ëlBÉr,-hee^t ev-s'nwél het':'-^eldysteé'de:'.'óp den voorgrond

•••gèstaan,'::':tóMai ,in -f1920.:de/IcrGeT""terug" werd gehoord.
Nö, vele ' andere, denkers hebben wij ook de-theorieJkn van
Marx leeron, .kennen,": diefde'vorige /cduw. e.sn. omwenteling
bracht 'door zijn historlsck-iaaterialisme niet de leuze i"Pro-
letari^rs aller .landen'vere^nigd U rt.Dooh wat is daarvan tt,

.r'éöht gekomen.Een nog grootere chaos en wanverhouding .Wij
moeten het niet zoo hebben, dat :het land,,niet de staat de
macht'-tot .aich trekt, maar'dat het volk aan de touwtjes
trekt.Want die wi j ' kennen, zijn de werkelijke machtheb'oeïJ •
niet-, -de eigenlijke macht wordt gevormd dóór het grootkapi-
taalc-Heül 'lang geleden werd een aanklacht gepubliceerd te-
gen de., bureaucratie „Daarna hebben wij velen gekend, die voor

- een betere •mac/t.schap.pi.j . of samenleving en menschheid vjch-
ten.ïhomaa Morris droogde van.een ideale toestand en ook

«William Morris, droomde,.-;van een ideale samenleving.Het volk
was radeloos -gewor-dïn^Het ijzer en de. arbeid was hetgeen,
waaraan alle' -waa^d'e fa£'£'d .gehecht,*Voorts .droomde ook Bellamy
van een bekere: -wereld^,'^ - .
Ook-wij-verlangen naarden raar-1 schap, ij, waarin werkelijk
'recht zal hee'rschen en-liefie zal zijn voor de evennaaste.
Wij moeten daartoe met beide voeten op de grond gaan staan
en zoeken naar-die iie.ale samenleving.¥ij moeten de handen
ineen slat\ en gezameïijk gae.n- bouwen aan'een. betere maet-
achappij,, . . . . . • / • : .
Hoe komt het, dat het goud zoo'n macht heeft gefcregen?
Oorspronkelijk was hè*, een.ruilmiddel, dat goed en gemakke-



lijk wasiDoCh'het -is 'langzamerhand e «a machtsmiddel gewor-»
de n. Me macht vaün het goud is gegroeid en groeit nog ëtecd'j
dooriDoor Amerika wordt voor Indonesië in de eerste 'plaats
rust en orde en voorts s>tebiel g^l.-'d' verlangd,De dollar
hè e recht' en.,, wij 'móeten ddte macht van het goud breken.Er
zijn-al Vsëi economen geweest, die dit punt he"bloen beschre-'
ven.Volgens een dezer is" er :.een wanverhouding ontstaan
tusschen productie en coücumptie.Er is wel "beweerd, dat ev
voor den oorlog overproductie 'was, maar de zaak-lag anders-4
er was onderconsumptie door /gebrek aan geld,Er moet een è'-i*-.\t gevonden worden' met joleuwgeldeDa^rmede zal uit "

.eindelijk de- crisis dootftroMen.'moet.en ;worden.l)e productie
' • én de koopkracht;-van •de^èonc^lmptiê moe t. worden' ongevoerd.,
. U zult mij verwijten, dat '-di$,-..een inflatiepolitiek is.Maar

momenteel wordt in ieder ;lanü e«n deflatiepolitiek gevoerd»
Daar moeten wij doorhecn»WiJ kunnen natuurlijk genoeg geld
maken, . ,m,aar da$. gast^riierttWöt dan wel.Wilt U een "betere
maétéptiap'pi3ft,'''%'öÖ:lrf'::.3.-e.d^' 3&i -jstaat; êiêfl .zij'fa een goede
schoolopleiding te :volgen^ verzekerd st.as.tspensioen en kor-Vtv
teren arbeidsduur.W<sl,, wij willen onze zienswijze over de :
chaoa en overheen oplossing, bekend maken»Wij willen geen
Oplossing voor onze kindskinderen, neen, wij willen dade-
lijk een oplossing zien, want wij hebben lang genoeg gestre-.
den»Een> ieder binnen en b-uiten onze landsgrenzen moet ons
standpunt hooren.Er moet een volksreferendum komen over de -
vraag, "o'f wij welvaart will-en of gebrek.In Amerika liggen
de pakhuizen vol-door gebrek p.an deviezen.DUB leenen»Maer
terugb.et-sAen met goud! Maar ..dat is onmogelijk, want al het £,
goud l:i;gt al in Amerika.'Met goederen -misschien? Die hec-ft
Amerika niet noodig, v/ant de pakhuizen liggen vol.Daarna
.gaf •spreker mét' .-jinige voorbeelden tot de machtsvorming
door het Vcrkrijg.eh van.,goud aan en hij kwam tot de slot-
som, dat er geen goud nob:dig is en dat. men"het .ook wel met
kiezelsteentjesi kunaan doen, want dF,;:.r zijn er mesr van".
Voortgaande zei spreker,Amerika vi/il ons zoo Inag mogelijk
in de machtsgreep houden^ omdat het weat^ dat er iets anders

.zal ko-men, een nieuwe waardemeter, ^s
'De zaak lijkt erg gecompliceerd,maar het in feite niet,
doch wordt zoo gehouden*-,. • . - . - . . . : '
Dapjrna vroeg spreker, wat er van de leuze *"Vrijheid, gelijk-
heid en broède'r'schap-f'teïecht is gekomen*wEr is overal
haat, waaruit niét s goeds geboren kan worden,
lij zien'dé toekomst, zooals die mogelijk is ,Er moet g e -
werkt en gebouwd worden, komt daarom tot de Daad.

- flj, hebben geen partijdogma's.Wij „staan op, esn standpunt
van internationale broederschap,Wij kunnen' iedereen gëbrui-
ken,ongeaeht geloof of richting.Wij erkennen, dat 'in ieder ,

j systeem.4ets goeds zit.Daarujt-y/illen v;ij- een synthese tot
stand .brengen, ook voor Indonesi$,De Partij van de Daad
staat pp een revolutionnair standpunt,maa.r menigeen ver -
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staat het woord revolutie verk£.-;rd. Geweld is niet de juis
oplos e ing. Er- is een" vs^fc -.sterker 'wapen, het! wapen van het
geestelijk verzet .op principiële gronden, wat al ge bleke r;
Daarheen gaan .wij .met g.ebruik van wapens als atoombommen?'' ~ " .

, 3 dagen aan de pïT.cv
gehouden en;one vanmcirgen medegedeeld, dat zij, onze adver •-
téntie voor deze - vergadering nic-t konden -plaatsen, omdat , < i /
ïiet met: de stelling dtv.rvan -niet e .ns waren. Zoo willen z^. ,
vooruitstrevende partijen- onze propaganda onmogeli-jk mak^.^.V
Maar wij zullen dq.orga6.ri en het verheugt ons, , dat er ten -•
minste nog één. "blad is ..geweest, dat onze advertentie wel
heeft ge plaf,ts";tr nars? l i 3 k "De Waarheidtf, (applaus)

Van 21.10 tot 21^20 rwerd gepauzeerd, waarna 'den 'donkergeti.f
te vrouw, wier naam . vejrmoe de li jk He rminQ, RavGn is, een ge -
dichl; voordroeg, dart tengevolge" vanThaar "sle'c'ïïte- uitspraak
moe ili j k ' te 'volgen swae.. ' • • • ' • ' '

VervolgenE na^ C.e ~. voorzit t e,r Krem^rs, kunethandelp.ar te A,
: sterdam het .-woord. - . •. .- '~~~ .. ...

• • . . . " • • • • ' " " - ' • '-' . , , ' - ' ' . <** "• - ' - . • •

Hei zeidë, • de- Iji'donéplscher: kwestie' te zullen -bespreken in
het lieh^ van de' „grondwet v-an. de Partij van de Daad, "de ï
ve ras e. Ie liar^stenliefdé"* •• '. " ' . . " • • •

"Vrienden en. Ea.iieraden.Een ding spijt mij en dat is j dat de
zich- iioe tr^ride democratische pers.gScn advertentie over e^n ,.
zoo be'langrij-k vraagstuk hes.ft 'Opgenomen. Toch heb, ik, naar
.ik meen*" WP.Ï éene advertentie's gezien over 'vergaderingen der.

... Communistische"" Partij-, -var de 'tart i j van de Arbeid en van de
groê.pee.ring rond Trouw ..JEr schijnt dan toch iets ts haperen'
aan dat: zoo dikwijls bewie rookte- democratische socialisme,
of beter gïe-egd, aar. de uitvoerders daa,r,van. Ik wil U eens
precies ui-t de ' doe k= n doen,, vanuit welk standpunt de Partij
van de 'Df. ad het vraagstuk din kwestie beschouwt.

- f ' .

Wij hebben slechts ééni,gro.ndwet met één regel, luidende;
"Gij zult ifa naaste dienen ais U zelve."

' '' ' ' ' *' „* ---• *- ; '- ••

U zult misschien ueensin'j da-t -dit een zuiver christelijke
leerstelling is, doch:o-ok lo,ng voor Christus stonden reeds
velen op datzelfde standpunt »Denkt over deze eene regel
eens ruetig ha. Van deze. eene re-gel hangt de toekomst van
dg' menschheicL -af cBan zult ge niet vernietigd worden door
krachtenj. die ge zelf hebt opgeroepen. Dan ligt de vrede en

' welvaart open. ; ',_.
Kort geleden heeft opnieuw het proïe,tariaat het initiatief
moeten nemen door een e.taking, om te laten zien, dat het



yoIK.: de; yolksvertegenwQordigïmg ^ie». He t "blad "ülr-ouw" kan
-•dan wel ;te ^ki:5r'vgapii; t.ëgsk- de ".opr o e i-kraai e re:", ..maar als
&èt.in Christelijke klingen.-:vsn pas-koit, heb.'ik. wel eens

. wat ande re ge.zie h«Be Parïij van «de Ba- d kr,n z i oh volle di 3
homogeen verklaren ;met de bedoeling van-de staking, name- -
lijk- de, s te'i'van het volk1-'té' laten hopren» Wij eisenen, d'.--T?
alvorens-de vreö.c in' ,_sy£,£ïr"wordt, gebracht, op korten ter-
mijn een volks referendum '"aal worden .ge houden.Ik spreek a'ie ',
zoon v&n katholieken huiz'e en het .spijt mij, dat. het initia-
tief tb.t 'de staking juist'van, de Communistische Partij
moest,, uitgaan.He t -ie e'i ii gehande', r i ep .spreker met ver'hef"
fing van s,te%\-van'de ohrie telij'ke\weareld,' dat zij niet
vooraan stond r:(Applaus) .Men dient .>te.v/eten,, dat men een
.reusachtige verantwoordelijkheid op zich laadt met het ulï-'
zenden vr.n .troepen naar tn'doA€Èie.Hê:t was beter geweest,

' de • Mlit aire n €.£ r e t -: alls j? ve rg'&de r ingein ove r dit. onde rwe rp
te -laten 'bijwonen/ opdat-zij "iroorgelicht waren .geweest»
Nat.'Jürlijk zijn er T^el gewaee-t, die. .goede'•eigejischappen
in. Indonesië herben ge bracht, ar.ar de metsten brachten er
iets andere dahuhulp'-én 'Ó'SBchaving1, namelijk industrialisa-
tie en terreur^ • - . ,, •^.;,'!^- - ; • - , - .<>'„.:~,^,.
Wat door de militairen gelezen ciag worden ie tt!t!rouw" -en
"Pengun'1,kindere-bladene wordenrsewecrd.Dat is een s-nzijdi-
ge voorlichting« waardoorheen-: verks.rde mentaliteit wordt
gekweckt,,Lesst de brieven!!van; de jongens in Indo nes ie. Daar-
uit blijkt, dat er gesn-krijgsgevangenen worden gemaakt.
Neen, de 'Pemoeda'S',' jong§, Indische nationalisten, worden,
'zelfs indien zij gewo-nd;-zijn, . afgemaakt l Mensohen met de
handen omhoog worden ontvangen me t'"e a n hagel' van kogels.
Als 'men deze berichten leest* vx-aagt .me^n zich af, .wie hier
verantwoordelijk,.is,En dan kan, men .zich er niet-'afmaken
met. het zenden van een -.öomnissie .en hst' herstellen van or-
de en '-rust«.Ii£cs -het rap: ort van, de Commies ie Köete»¥aarom
kiest onze He ge a ring. niet den juieten weg, do.or de verzeke-
ring va^n orde en rust OYSJT te laten aan de Indonesiërs zelf.
Er zijÓ 8C.ÖOO, die daarvoor zorgen kunnen en. zijn er dan
nog esns 20VOOO van'onze jongens voor nöodig? Ik wil niet
beweren, dat er l.a on^s Rcg^.-ring geen eerlijke mens,ohen
zijn, zooals b «v.Sche.rmerhorn, die in s c "n heldhaftige po »-'
ging zoekt naar, een eerlijke, rechtvr,: rdige oploeeing.
•De unive-rsi-tëiten en- aridsre nuttige ...instellingen| die in
Indonesië door de ïfederi^nders werden gebouwd, zijn er niet
gebouwd voor het •'ï-ndone'èi'sehe volk,, maar voor onze bezitters
van oult.ure;s,; oa de Indonesiërfi- nog neer te kunnsn uitknij-
pe.n.'Yoor 'de Indonesiërs.werd alleen- .naar vakonderwijs gege-
ven. • ' \',. ": -.v • • • • . ' - ' • - ,
Ondanks ..al Ie n beschavingsarbeid was in 1939 nóg 93$ van al-
le IndónesiÖffs • ana'lphabeet.Dat durfde men de militairen
niët-vertellencÓ&k denk -ik aan hqt pandjeshuis, dat in
1926 nog ae.t. een winst van 12 1/2 millioen gulden ging
strijken. 7 jaar later was dit'bedrag- teruggeloopen tot



- - . 11/2 millioen, :wa/~ ruit v, It te concludeeren, dat de Indo-
ne s iërs dus bli j kbé/^ r Ris 't'.' ve at.. me e r ; te: verbanden hadde.*;.»
Voor Indonesië, geljï^"alleen,;'inaar, hoe in vrijheid tot

..-. zelfstandigheid te fcomen.È'r zijn .er,; die 10 jaar in een
concentratiekamp heVjben gezucht»!!j one in Indonesië be ••

.-'•- ^ö't:0^d?n-*l^^eïMts« •ii%3psi4e kaoip&n-?,. .voordat, e r.., |.n, Bui t s chlanrJ
van één concentratlskj^ip -sprake was l *'' " : "

-••• Dat hst in Indonesië met de democratie, dié wij er hebbiv.,,
getracht, „niet-pluis '-was, "bewijst de onmogelijkheid van ' ,
persvrijheid en het "vrije woord,Durfde msn in Indonesië
over vrijheid t® spreken, dan. werd men in den'kraag ge -•
pakt, .
.Uit een vraaggesprek tuspchen Dr.van Mook en een vluchte-
ling .ie vóïgené he.t HandelsTolad' gebleken, dat er op Madov-
ra hongersnood heerscht.Van een dorp met 5000 inwoner^.

• was 3/4.. door, hongersnood p m^e kooien. Me t verheffing van'
stem zei ;spreker-.ï .- . . ' . . ; . / . , . ' . '
Men di€-nt.;te weten,'^dat.het tijdstip zeer nabij is, dat

. . dit. volk als een raak zal'* opstaan en met de Comaunistisoht
Partij en albandere'/vooruitstrevende partijen in Neder -
•land.,zaitr,Bt"i:ij.^n^vétp^'vrijheid in nc-'m van het recht

" • ' (apilaus:)'.• . . ' "• ; f: 'v ' ' , ' ';,. "' '"' '-'•:

Die hongersnood op Mado^r-a is een gevolg van het feit,
dat de rijetuitvoier-van Java naar dit eiland regelmatig
wordt geannoteerd dcor b.eschieting vanuit vliegtuigen
van alle vaartuigen* welke van Java willen vertrekken*-
Da/t alles ie de schuld van de Nederlandsche autoriteiten...

1 Als U nar-.r huis gar.t en U hebt nog een boterham, bedenk
dan, dat de menschen op Madoera een rantsoen suiker van

• .:15 gr'aa per week hebbe.nl Wij .hebben allen van nabij mee-
ge maakt, • wat hè t te be t e e ke ne n hè i ft , om ie mand den
hongerd-od te laten sterven*En de stakkers kunnen ook
niet eens1 begraven wordenéEr is geen democratische partij,,,
die tegen deze schande opkomtilederëen denkt, wij zijn
nog niet aan de beurt., precies dezelfde mentaliteit, die

• bij d£ ste..uninhoudiüg door onze Regeering voor den oorlog
bestond,En dan aest^jieja nog wsl, het nazisme te hebben
verslagen! Denk ec.nc^Min de stempellokalen van voor den
oorlo-g'onder de democratie,Laten wij de waa,rheid durven
vertellen-,, .la^ t ö,n5; ,€jLkaar recht in de o ogen durven zien^
Zijn .wij .some ook i*ëc"ds. dé' verjarrstelegranriën verbeten,- '
wanneer wij' at.n de cgncentrat.iekampen denken, die de
s-ta-tslieden elkaar- zanden? Wa.".r' zijn dan de boeren, die
niet.JT.SiB.er waren,'-. dXe in dé beasfcjting de aardappelen
zoo dutir .verkochten?. Én die hè e re A "in burger in Wehr - .'
machtsauto's, die f»250Ö voor een mud tarwe vroegen en
die nu het hardst roepen van "Hang. op,Sla dood,Weg met
de landverradersjtieve- de Kioningin, Hoera. Oranje ".Inderdaad
dat waren geen landverraders,- ma-ar veel erger, dat waren
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: dat, waren .aenschënverzader.SèiSie naar de milde straffen, dt e
de, h&cren .milllóè'neny'e.rdiéners toegediend krijgen. •

: Als Oen Partij van, den i^e^d.- zegt,- dat wij; soldaten naar
Indoneslf nioe;te-n;:£,tur^n' 'en fo:or .landaahwinst aan onze oos-
telijke grehzen~ is :̂ omdat1 wij 'er- béter van worden» dan zes
ikt Ver r.aad, y.an 'de 'demper at ie e Verraad aan de aienschheid, -
verraadt aan ;d§. internationale solidaritiei,t«Als er.ergeïió
op de wereld iemand' van -'honger .sterft, ., gar t ons dat wel aar.,.
want de - internationale, solidariteit wordt aangerand. Ik 'be - •
'lijdt het katholieke geloof j maar zeg, , dat de kerken: non
-taak hebben gemist. Zij hefebén alleen niaar priesters, doen
geen' profeten raeer, ;aaët het gevolg* dat; wij in oorlog en
oorlog worden ges tor. t, 4
Hoe. koait, dat vandaag du.iz,qh'den';mée-n-ën, dat wij niet zon -
der \Indo.ne.siib.e;, kunne n, . omda-i wij dan nist zo.o rijk meer:
zouden zijn. .... , ' ' ""•'.- ; " -
Kijk dan na.'ir"den tij'd vSn voor den oorlog, toen er wel
rijkdom heersers 3iet een 'groo'ft'e werkeloosheid,
Wij moeten terug, ' e^n langen weg, naar. de- naastenliefde,
Een Christen gaat ni e 't naar'-een land- om te hê€rsche.n,hlj

/ .behoort' er alleen hee-ji 'te' 'gaah door zijn liefde om te die-
nen.lils wij hë't "zoo 2?ie:n/£1feö -die.pt€j\j .te, .zorgen voor; •
Ie,' dezelfde rechten voor de Indonesiërs als voor' ons
2e. algeheele •zelfstahdlgMeid-.'' - .• •
3e, het -?,:.n"bod van S'^ahrir aanvaarden

om. d i t .mogelijk te maken» > • - • , .

Ik weet, 'fiat d^ Christenen een "beetje met die grondwet zit-
ten van naastenliefde, ö-mdat-'.er Christenen zijn, die met

.de "bijbel in de hand moord en doodslag preckenfllaar wij
moeten ons houden aan het gebod:" Gij zult -Uw naasten lief-
hebben als "U zelve "v, ;- "
Onderwijl schreeuwen zij buiten "hang op" en "sla dood".

- Alle gèloovigen, ' katholiskeny protestanten» Brahmanen, Boe.d-
dhisten moeten zich .tot dat doel verecnxgen»¥ij kunnen het
niet over allea.met elkaar eens . zij n. Maar over de revolu- '
tionnaire wijziging van ête grondwet met één artikel» "Hebt
Uw na.£,sten lief 'als 'U. zelve" kunnen wij het wel -eens worden
én dan. zal. de tijdsniet 'ver meer zzijn» ,of er z.al vrede,
welvaart, r e chtvaar d-lghé^d -ê^-n vrijmaking van den menèch

' - • ' •

'Na dezen spreker ws r d' ÏÏo g mede ge de s ld, dat er een yolksre-
ferendum.". moei ïkomen over» ,.,• - . , • . . .
1;, volkomen onafhankelijkheid van. Nederland
'2* zelfstandigheid in indonesië
3. terugroeping van de 'militairen ^>
-Voorts werd medegedeeld, dat er in ieder geval propaganda



'artikel :-MGir au.lt. ü; naasten

. _ . . _ . ,jin óp'-het 'Ifed ^i^wejaiéiing*? . lid te
->;-: .V- ,;< i^^Vfe,^9:Cll5,;,|^ILJf>,I^a^ ,;-§ft.ji^4s,p{i,ftpc^tin|6h te
•• , . ; , - i ; f ; •- '....gèfi:'''övVi:"aïe,:''pè,j?ti'jVïèn^s1t:ö't%êi*Jwéï^d''1£ïö'g: ë'c'Éï 1^'rzöefc gs

•". , ,-.,daö,n, .g6Ï^6h:,!ts sev&n'in de daarvoor "bestenide tfferbus,,

: De;." vs?£a'dering werj: "té 224.l-5...uur ."beëindigd waarna jd'e "b'6--
' . ; . a&eke^s zich op -.pafdeli.jke ' '

, . v .
M'
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"VERSLAG- van een openbare vergader!

4 OoluLoi 1946"; .
* • fï / ,. t. i K

Donderdag, 3 Octo-
ber 1946 in gebouw "PRASÖAÏI* aan de Nes.59/63 te Amster-
dam, be-legd Qoui lie^ bgB^u '̂ö'VS*'-11"^ "PAQOJIJ VAH -EB-

o Het te bespreken onderwerp leidde.;
van Uw volksvertegenwoordigers /GEEI SOIiDATBN HAAR

(Voor deze vergadering, welke voor het publiek tegen beta-
ling van ƒ O j 25 toegankelijk was en waarvoor via
te Ama lord aar toestemming aan den Burgemeester deaci" gemeei
te was verzocht, was een annonce in het dagblad "De Waar-
heid" verschenen* Zooals later d.oor de sprekers in dezV
vergaderiag werd opgemerkt, hadden de directies van de
dagbladen "Het Vrije Volk* en "Het Parool11, na hun decisie
dienaangaande^gedurende djfie dagen te hebben aangehouden,
p den ochtend van den dag, waarop de vergadering zou ^
plaatsvinden, aan het8 bestuur van bovonbodoeldo i?artij
doen weten, het verzoek tot plaatsing van een overeenkom-
stige aankondiging niet te kunnen inwilligen, aangezien
deze directies het niet eens waren met de redactie

annonce»

Voorvaanvang der vergadering werd toezicht in de nabijheid
van het vergaderingslokaal uitgeoefend door geüniformeerde
gemeente-j-, eni$ülitaire politie.

'*<t
De ophemel valid s zijde der^belangst ellenden was^ mogelijk
mede - tengevolge van het slechte weer, zeer/«s*ig-ft ïe 20
uur, het tijdstip, waarop de vergadering een aanvang zou
nemen, waren, hoewel een aantal van 1200 bezoekers werd
verwacht, nog slechts ongeveer 150 belangstellenden aan-
wezig» welk aantal zich een uur later tot ongeveer 250
had uitgebreid» Be bezoekers, hoofdzakelijk volwassenen,
waarvan ongeveer. 10$ vrouwen, behoorden in cLooranee- tot
de^kleinte^burger stand»

der vergadering, alsmede gedurende de 10 minu-
ten pauae, werd via in de zaal aangebrachte geluidsverster-
fcerst gramofoon- , voornamelijk zgn. krontjongmuaiek, ten
gehoore gebracht*

ÏFadat door een bruingetinte jongeman, wiens naam onbekend
is gebleven, een gedicht, getiteld ; ?Zes kegels voor In-
die", was voorgedragen, dat bij het^pi^bliek^applatta oogstte,
nanu.te 20,25 aar de propagandist van goaaéiado partij,
TT-^J-11- rgtos BAKKER ,ge.TBioi'mi 24<*1»*1910 te AHQ^^ail

"BEënl»*Uëal 204/292 (gebouw A(DYA),aHagra
k U^wlKdivw*, W Ww^. .. . . „

eQAjrv* Avuft^

Met verwijging naar d.o_ laatste regels van het see.j-aitrt
voorgedragen gadiohtf luidende ; " De kapitein aei van-
morgen, dat we het wel zullen winnen, maar ik heb het***w j.g,i>ĵ , wctw »r« J.J.O u rroa. «lAjuLiBJU " l "f T", iuaaJ. J.

gevoel, dat het al verloren is *, welke door
zijn toespraak «a*-,

wer-
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••"wanneer, a?ei spreker, zullen wij gaan inzèUn, -dat «J&e verove-
ringsoorlog wordt mrloren en elke vrijhei ds oorlegvgewonnen*
Denk hier bij aan de Eomeinen, Spanjaarden, Pranschen en Duit-
schers, die wij in Nederland hfbben geaa^J, Br aijn geen deviezen
beschikbaar voor het hoogstnood/feakelijkarj' maar wel voor het
leger/ ^^AAW**' j^/.
Daarna Ttieï spr* •*«*««. «f de diotatujaxj/ welke wi^ btea» gedurende
5 j aar- van den oorlog/hè Tab on^ekad a»¥ inperking van -de pers<»
vrijheid en^et vrije woord */&«, afloop daarvan zou er dan einde-
lijk vrijheid zijn, dooh wij hooren nog ste&ds woorden j die ons
aan de woorden van Hit Ier doen -terugdenken, als bv» "het is een
nationaal belang* dat in IndonesiS rast en orde worden gevestigd».
Er is een vrijheidsdrang door het Indonesische volk gegaan, dat .,
algeheele vrijheid wil* Het Nederland soh gszag meent echter orde
en rust te moeten Eerstellen»
Be maatschappij is een ehaoa, maar wij moeten begrijpen, waar de
oorzaak ligt, opdat de gevolgen weggenomen kannen worden. Daarom
moeten wij tot de diepere boraaak doordringen,
In de '17e eeuw kregen wij een opleving door het liberalisme, dat
er op uit was» aooveel mogelijk uit te voeren en weinig in te
voeren» Maar toen alle landen dat wilden, liep de zaak vast.
De oplossing werd gevonden in het nemen van koloniën. Daarheen
konden veel goederen worden uitgevoerd en men had de grondstoffen
voor niets* Wij kregen XnftiB.« Bij het liberale stelsel heeft
evenwel het geld steeds. op den voorgrond gestaan^ totdat in 1920
de kreet vaÉft*Vterugw werd gehoord»
Na vele and e ra denkers hebben wij ook de theorieën van Harx
leeren kennen, die de vorige eeuw een omwenteling braoht do or
zijn historiseh-materialisme met de leuze: "Proletariörs aller
landen vereenigd l *» Doch wat is daarvan, terecht gekomen* Sen
nog grootere ohaos ^n wanverhouding* Tij moeten het niet aoo
hebben, dat het land, niet de staat de macht tot zich trekt, maar
dat het volk aan de touwtjes trekt; Want die wij kennen) zijn de
werkelijke machthebbers niet, de eigenlijke nacht wordt gevormd
door het grootkapitaal «Heel lang geleden werd een aanklacht ge-
publiceerd tegen de bureaucratie. Daarna hebben wij velen gekend,
die voor een betere, maatschappij of samenleving en menachheid
vochten* Thomas Mo«ris droomde van een ideale toestand en ook
William lorris droomde van een ideale samenleving,, Het volk was
radeloos geworden* Het ijzer en de arbeid was hetgeen, waaraan
alle waarde werd gehecht* Toorts droomde ook Bellamy van een
betere wereld*
Ook wij verlangen x&rar een maatschappij, waarin werkelijk recht
zal heersohen en letëfde zal zijn voor de evennaaste* Wij moeten
daartoe met beide voeten op den grond gaan staan en zoeken naar
die ideale samenleving» Wij moeten Se handen ineen slaan en ge-
zamenlijk gaan bouwen aan een betere maatschappij»
Hoe komt het, dat het goud zoo 'n macht heeft gekregen ?
Oorspronkelijk was het een ruilmiddel, dat goed en gemakkelijk
was« Doch het is langzamerhand een macntsmMdel geworden* Die
macht. van het goud is gegro^eid en groeit nog steeds* Door
Amerika wordt voor Indonesië in de eerste plaats rust en orde
en voorts stabiel geld verlangd* De dollar hëerseht en wij
moeten die macht van het goud breken* Br zijn al veel economen
geweest, die dit punt hebben beschrevene Volgens een dezer is
er een wanverhouding ontstaan tusschen productie en consumptie*
Sr is wel beweerd, dat er voor den oorlog overproductie was,
maar de zaak lag anders» er was onder consumptie door gebrek aan
geld* Br moet een evenwicht gevonden worden met nieuw geld*
Daarmede zal uiteindelijk de crisis doorbroken moeten worden*
De productie en de koopkracht van de consumptie moet wórden opge-
voerd. ÏÏ zult mij verwijten, dat dit e&n inflatiepoli tiek is»
Maar momenteel wordt in ieder land een deflatiepolitiek geveerd»



Daar moeten wij doorheen* Wij kunnen natuurlijk geiboeg geld
maken, maar dat gaat niet* Wat dan wel* Wilt ïï een betere maat-
schappij, waarin ieder in staat zal zijn een goede schooloplei-
ding te volgen, verzekerd staatspensioen en korterewarbeidsduur?
Wel, wij willen onze zienswijze over de chaos en over een oplos-
sing bekend maken* Wij willen geen oplossing voor onze kindskin-
deren, neen, wij willen- dadelijk een oplossing zien, want wij
hebben lang genoeg gestreden* Een leder binnen en buiten onze
landsgrenzen moet ons standpunt hooren» Er moet een volksrefe-
rendum komen over de vraag, of wij welvaart willen of gebrek*
In Amerika liggen de pakhuizen vol door gebrek aan deviezen*
Dus leenen* Maar terugbetalen met goud t Haar dat is onmogelijk,
want al het goud ligt al in Amerika. Me* goederen misschien ?
Die heeft Amerika niet noodig, want de pakhuizen l^iggen vol*
Daarna g&fi sprrjnet eenige voorbeelden de machtsvorming door
het verkrijgen van goud aan enKkeSw tot de slotsom, dat er geen
goud noodig is en dat wègiföet dok wel met kiezelsteentjes kunnen
doen. want daar zijn,er m er van*4 „j^__
Voortgaande zeg* spr£y"d*ir Amerika/ons zoo lang mogelijk in de
machtsgreep iriA. houden, omdat het weet, dat er iets andera zal
komen, een nieuwe waardemeter, /w***̂  Li M /U/k,
De zaak lijkt erg gecompliceerd, éte«h- lu„ volgunu upr* niet *w
ge a ompli c Qjjjjffi t ^©^h wordt zoo gehouden.
Daarna vra*g% spr*., wat er van de leuze: "Vrijheid, gelijkheid
en b roe d er schap «t er e oh t is gekomen* "Er, is, overal haat, waaruit
niets goeds gebaren kan worden^
Wij zien de toekomst, zooals die mogelijk is* Er moet gewerkt
en gebouwd worden, komt daarom tot de laad*
Wij hebben geen partijdogma's* Wij staan op een standpunt van
internationale broederschap* Wij kunnen Iedereen gebruiken,onge-
acht geloof of richting* Wij erkennen, dat in ieder systeem iets
goeds zit* Daaruit willen wij een synthese tot stand brengen,
ook voor Indonesië"„ De Partij van de Daad staat op een revolu-
tionnair standpunt, maar menigeen verstaat het woord revolutie
verkeerd* Geweld is niet de juiste oplossing. Er is een veel
sterker wapen, het wapen van het geestelijk verzet op prinolpi-
8ele gronden, wat al gebleken is* Waarheen gaan wij met gebruik
van wapens als atoombommen ? Haar -Vernietiging !
Het "Vrije Volk" en "Parool" hebben ons 5 d^en-aan de praat
gehouden en ons„vanmqrgen medegedeeld, dat zij onze advertentie
voor deze vergadering niet konden plaatsen, omdat zij het met
de stelling daarvan niet eens waren* Zoo willen zgn* vooruit-»
strevende partijen onze propaganda onmogelijk maken J Haar
wij zullen doorgaan en het verheugt ons» dat er tenminste nog
één blad is geweest* dat onze advertentie wel heeft geplaatst*
namelijk «De Waarheid"*(applaus)*

Van 21*10 tot 21*20 werd gepauzeerd*

B» 21^20 droogden donkargetinte vrouw, wier naam vermoedelijk
Hermina Baven is, een gedicht voor* dat tengevolge van <kr slecfhte
uitspraak moeilijk te volgen was*

Vervolgens nam de voorzitter. Je Li' UB ggttmttMma Kramers, geboren
' * ' * - É ™ * Ww««i^«»***^*"Èfc«^^.^^^»(«^a*a*^^^«i»*ï-

* o. t» u VA. jcyTOU» jMMiniiaiMHi
, kunsthandelaar,won« s»

!

Hij zei de, de Indonesische kwestie te zullen bespreken in het
licht van de grondwet van de Partij van de Daad, «de universeele
naastenliefde"* „

Vrienden en Saaeraden* Ben ding spijt mij en dat is, dat ds zich
noemende democratische pars geen advertentie over een aoo belang*



rijk vraagstuk heeft opgenomen. Toch het» ik, naar ik meen. wel
eens advertenties gezien over vergaderingen der Communistische
Partij, van de Partij van de Arbeid en van de groepeering rond
ïrouw* Er schijnt dan tooh iejbs te haperen aan dat 200 dikwijls
Gewierookte democratische socialisme, of "beter gezegd» aan de
uitvoerders daarvan» Ik wil U eens precies uit de doeken doen,
vanuit welk standpunt.de Partij van de Daad het vraagstuk in
kwestie beschouwt»

Wij hebben slechts étfn grondwet met ééfr regel, lui&ende: "G-ij
zult ïïw naaste dienen als tf zelve c" ., 0

TJ zult misschien me enen, dat dit een zuiver christelijke leer-
stelling is. doch ook lang voor Christus stonden reeds velen op
datzelfde standpunt» Denkt over deze eene regel eens rustig na„
Van deze eene regel hangt de toekomst van de mensohheid af* Dan
zult ge niet vernietigd worden door krachten, die ge zelf hebt
opgeroepen» Dan ligt vrede en welvaart open»
Kort geleden heeft opnieuw het proletariaat het initiatief moeten
nemen door een' staking» om te laten zien, dat het volk de volksver-
tegenwoordiging is» Het blad "Trouw11 kan dan wel te keer gaan
tegen de "oproerkraaiers", maar als^het in Christelijke kringen
van pas kqmt. heb ik we!0eens wat anders gezien» De Partij
van de Daad kan zich volledig homogeen verklaren met,de bedoeling
van de staking, namelijk de stem vaa het volk te laten hoeren»
Wij eisenen, dat alvorens de vrede in gevaar wordt gebracht, op
koxtatJtermijn een volksreferendom zal worden gehouden» Ik spreek
als aoon van katholieken huize en^Vspi jt Qieji) mïjJi dat het initia-
tief tot de staking juist vamede Communistische Partij moest uit-
gaan. Het is een schande* ree-ptf spr» met verheffing van stem,
van de christelijke werela, dat zij niet vooraan stond«(Applaus)
Men dient te weten, dat men een reusachtige verantwoordelijkheid
op zich laadt met het uitzenden van troepen naar Indonesië*Het
ware beter geweest, de militairen eerst alle vergaderingen over
dit. onderwerp te laten bijwonen, opdat zij voorgelicht waren ge-
weest»
natuurlijk zijn er wel geweest, die goede eigenschappen in Indone-
siS hebben gebracht, maar de meesten brachten er iets anders dan
hulp en beschaving, namelijk industrialisatie en terreur»
Wat door de militairen gelezen mag worden is"ïrouw en'^Pengun.'
Andere bladen worden geweerd» Dat is een eenzijdige voorlichting,
waardoor een verkeerde mentaliteit wordt gekweekt» leest de brieven
van de jongens in Indonesië» Daaruit blijkt* dat er-geen krijgs-
gevangenen worden gemaakt» Neen, de Pemoeda's, jonge Indische
nationalisten, worden, selfs indien zij gewond zijn, afgemaakt J
Mensohen met de handen omhoog worden ontvangen met een hagel van
kogels«Als men deze berichten leest, vraagt men zich af, wie hier
verantwoordelijk is» En dan kam men zich er niet afmaken met het
zenden van een oommissie en het herstellen van orde en rust»
Lees het rapport van de Commissie Koets» Waarom kiest onze Begee-
ring niet dew^juistenyeg, door de verzekering v ai orde en rust
over te laten aan de Indonesiërs zelf» Br zijn er 80*000, die
daarvoor zorgen'kunnen en zijn er dan nog eens 20oOOO van onze
jongens voor noodig ? Ik wil niet beweren, dat er in onze Regee-
ring geen eerlijke mensohen zijn, zooals b,v» Schermerhorn, die
in een heldhaftige poging zoekt naar een eerlijke, rechtvaardige
oplossing»
De universiteiten en andere nuttige instellingen, die in Indonesië
door de ïïedérlan&ers werden gebouwd, zijn er niet gebouwd voor
het Indonesische volk, maar voor onze bezitters Van cultures, om
de Indonesiërs nog meer te kunnen uitknijpen» Voor de Indonesiërs
werd alleen maar vakonderwijs gegeven*



Ondanks allê  beschavingsarbeid was in 1939 nog 93$ VOEL alle
Indonesiërs ug analphabeet* Dat durfde men de militairen niet
vertellen» Ook denk ik aan het pandjeshuis, dat in 1926 nog met
een winst van 12-jjr millioen galden ging strifken» 7 Jaar later was
dit bedrag teruggeloopen tot 1-fc- millioen, waaruit valt te ooncla*
deeren, dat de Indonesiërs dus blijkbaar niet veel meer te ver-
panden hadden» .
Voor Indonesië geldt alleen maar, hoe in vrijheid tot zelfstandig-
heid te komene Er zijn er, die 10 jaar in een concentratiekamp
hebben gezicht, lij ons in Indonesië bestonden al concentratie*
kampen, voordat er in Duitsohland van één concentratiekamp sprake
was !
Dat het in Indonesië met de democratie, die wij er hebben gebracht,
niet pluis was, bewijst de onmogelijkheid van persvrijheid at het
vrije woord* Durfde mem in Indonesië over vrijheid te spreken,
dan werd men in de^kraag gepakt»
Uit een vraaggesprek tussohen Dr. van Mook en een vluchteling is
volgens het Handelsblad gebleken, dat er op Madoera hongersnood
heerscht» Van een dorp met 5000 inwoners was.V'4 door hongersnood
omgekomen» Met verheffing van stem sse&t spr̂ â̂  :
Men dient te weten, dat het tijdstip zeer nabij is, dat dit volk
als een man zal opstaan en met de Communistische Partij en alle
andere vooruitstrevende partijen in Nederland zal strijden voor
vrijheid in naam vai het recht, (applaus).
Die hongersnood op Madoera is een gevolg, van. het feit, dat öe
rijstuitvoer van Java naar dit eiland regelmatig wordt gesaboteerd
door beschieting vanuit vliegtuigen van alle vaarluLgen, welke
van Java willen vertrekken» Dat alles is de schuld van de Neder-
land a che autoriteitem» Als U-naar huis gaat en U hebt nog een
boèerham, bedenk dan, dat de menschen op Madoera een rantsoen
suiker van 15 gram per week hebben ! Wij hebben allen vai nabij
meegemaakt* wat het te beteekenen heeft, om iemand den hongerdood
te laten sterven» En de stakkers kunnen ook niet eens begraven
worden» Er is geen democratische partij, die tegen deze schande
op komt» lederfieen denkt, wij zijn nog niet aan de beurt, .precies
dezelfde mentaliteit, die bij de steuninhouding door onze gegeering
voor den oorlog bestond» En dan zegt mm nog wel, het nazisme te
hebbai verslagen | Denk eens terug aan de stempellokalen van voor
den oorlog onder fle-demooratie» laten wijTwaarheid durven vertel-
len, laat ons elkaar recht in de oogen durven zien»
Zijn wij soms ook reeds de verjaarstelegrammen vergeten, wanneer
wij aan de concentratiekampen denken, die de staatslieden elkaar
zonden ? Vaar zijn dan de boeren, die niet n.s.b.er waren, die
in de bezetting de, aardappelen zoo duur verkochten ? En die
heeren in burger <£p Wehrmachtsauto's, die f.2500 voor een mud
tarwe vroegen en die nu het hardst roepen vaat Hang op, Sla doodj
Weg met de landverraders. leve de Koningin, Hoera Oranje»7 Inderdaad
dat waren geen landverraders, maar veel erger, dat waren mensohen-
verraders» Zie naar de milde straffen, die de heeren millioenen-
verdieners toegediend krijgen J
Als de Partij van dLer^Arbeid zegt, dat wij soMaten naar Indonesië
moeten sturen en voor. landaanwinst aan onze oostelijke grenzen
is, omdat wij er beter vaa worden, dan zeg ik; Verraad van de
democratie •*,, Verraad aan de mensohheid, verraad aan de interna-
tionale solidariteito Als er ergens op de wereld iemand van
honger sterft, gaat ons,dat wel aan, want de internationale soli-
dariteit wordt aangerand» Ik belijd het katholieke geloof, maar
zeg, dat de kerken hun taak hebben gemist» Zij hebben alleen
maar priesters, dooh geen profeten meer, met het gevolg, dat wij
in oorlog en oorlog worden gestort»
Hoe komt, dat vandaag duizenden meenen, dat wij niet zonder
Indonesië kunnen, omdat wij dan niet zoo rijk meer zouden zijn0



Kijk dan naar den tijd van voor den oorlog, toen er wel rijkdom
heerschte met een groote werkloosheid.
Wij moeten terag, een lange/wweg. naar de naastelief de. Een
Qhristen gaat niet naar een lana om te heers.chenj hij behoort
er alleen heen te gaan door zijn liefde om té dienen. Als wij
het zoo zien, dan dienen wij te zorgen voor ;
le« dezelfde rechten voor de Indonesiërs als.,voor ons
2e« algeheele zelfstandigheid.
3eo het aanbod van Sjahrir aanvaarden

om dit mogelijk te maken.

Ik weet, dat de Christenen een beetje met die grondwet zitten
van naast£liefde| omdat er Christenen zijn, die met de bijbel
in de hand moord en doodslag preeken. Haar wij moeten ons houden
aan het gebod; "G-ij aalt Uw naaste^liefhebben als U zelve".
Onderwijl schreeuwen z±$ buiten "hang op* en "sla dood", ,,Alle
geloovigen. katholieken, protestanten. Brahmanen, Boeddhisten
moeten zioh tot dat doel vereenigen, wij kannen het niet over
alles met elkaar eens zijn. Maar over de revolationnaire wijzi-
ging van de grondwet met één. artikel: "Hebt Uw naaste/wlief als
U zelve" kannen wij het wel een0 worden en dan zal de tijd niet
ver meer. zijn, of er zal vrede, welvaart, rechtvaardigheid en
vrijmaking van den mensen zijn, (applaus},

Ha dezen spreker werd nog medegedeeld, dat er een volksreferendom
moet komen over ;
l* volkomen onafhankelijkheid vaa ïïfederland,
2, zelfstandigheid in Indonesië
3* terugroeping^militairen.

Voorts werd medegedeeld, dat er in ieder geval propaganda ge-
maakt zal worden voor het artikel^ «Gij zalt Uw naaste/Kliefhebben
als U zelve"/«n wwrfl- het publieknpangemoedigd. abonnee te worden
op het fclsdoljfimwej^yülnfl;"! lid te worden vat de Partii-vanj£e__
Daad en nade^TTffitiontiiigen te vragen ©ver die partij T ̂ eft/werd
nog een verzoek gedaan, gelden te geven in de daarvoor bestemde
offerbas.

De vergadering werd te 22„15 uur beëin.digd,
wijdeardafl gAafri op ordelijke

bezoekers ver*

Rijkspolitie
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