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Betr.: "VERENIGING INDISCHE HEPEHLANDSRS"»
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;. , . iVl l* v: ' ~ • ~ '

Het verwijzing naar dezerzijds rapport No*: 5̂ 52 5.d, lJ-5-52^heeff

een betrouwbare medewerker een onderhoud gehad met de voorzitter van

de V.I.II* te Zeist, waarvan hieronder het verslag volgt.

26 Mei 1952 oontact opgenomen met RAMING (Zeist) inzake actie van de

V.I.1T.. RAMING deelde mede, dat deze vereniging bezig was, zowel in

Zeist, als in Utrecht dood te gaan. Hij zelf stond voor zijn examens

(hetgeen hem niet meeviel, vond hij) en had dus weinig tijd voor andere

beslommeringen, doch zodra e.e.a* achter de rug was, dan zou hij zijn

activiteit weer eens in die richting gaan ontploien en wel zeer speciaal

voor de S.,N.G,V.N'., want deze had zijn hart gestolen. Hij zou alle ac-

tiviteit er op richtenj om deze Regering eruit te smijten en "met een

vaart ook", vond hij» Met die controleur B.B.van N.G., v. ANDEL was

hij ook nog niet klaar, net zo min als met die Zeister Courant. Hij

verwachtte voorts een grote activiteit van de Nederlandse Communistische

partij inzake de a.s, verkiezingen»

HAM'ÏIITG was tot dts conclusie gekomen, omdat hij allerlei arbeiders ge-

sproken had en hen naar hun problemen gevraagd had» Veel klachten wa-

ren o*a, geuit over het in allerlei baantjes helpen van gewezen N.S.Bo-

ers. Die werden maar al te dikwijls in betere baantjes gezet, terwijl

mensen met betere papieren met een hondenbaantje werden afgescheept»

Dit zette veel kwaad bloed, vond HAMMING»

KB, 21 Juni 1952J A r» T l T-/% \— l S L



RAPPORT 7AN KB

AM GAW I

No.: 5052

Betr.: "VEREBTISINS INDISCHE NEDERLANDERS."

Typ.D.

" /<.<'.

MEI 1952'

Een betrouwbare medewerker diende het navolgende rapport in»
Op 25 April 1952 werd te Utrecht in Hotel "Noord Brabant" een vergadering
van de 7.I.N.("7ereniging Indisch* Nederlanders") gehouden, waarvoor
nogal wat belangstelling bestond.
Er werd reclame gemaakt,onder de ex-I.E.7.ers, om zich wederom in een
soortgelijke vereniging in Nederland, de 7.I.N., aaneen te sluiten,
om bij de a.s. verkiezingen deze Ned. Regering een tegenwicht te geven.
De P.v.d+A* en de K.7.P. werden ter vergadering door een zekere mijn- '•

-l heer J.W.MENTEL afgekraakt. '
Wat de A.E, en de andere partijen betrof, zou de 7.I.N. haar leden nog
wel waarschuwen, op wie zij hun stem moesten uitbrengen*

— / De Kolonisatie Nieuw Guinea kwam ter sprake, waarbij een Heer ALLAN
een korte causarie hieldo
Meer dan 75 f° gaf zich als lid van de 7.1.N. opc

— J Op JO April 1952 werd J.F.HAMMING, wonende Gijsbrecht van Anstellaan
31 te Zeist, tot voorzitter van de 7.1.N. te Zeist benoemd.

KB, 13 Mei 1952J
i
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Verbinding: Ho.12

Do s s .13/36313-8,

Onderwerp : Orgaan V. I. il.

(f
2S- i;'abru.ari 19 b 2.

Bijlage é.én orgaan.
Hierbij v.ordt 'U toegezonden het orgaan "V.I.1I."

(Vereniging Indisciiüiiederlanders ) no.ö van 1^> februari~

Speciaal moge ik Uv; aandachc vragen v o of blad,z.b
btroreii'encie "Bureau voor de Emigratie van garepa trieer-
den uit Indonesiö, "E.ü.G.l.11 ma "t de daarbij aangesloten

(einde)



SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD,
(Slechts bij dejïmtieve opberging in te vullen).

A F G E D A A N

/Se^ JT^ Dat.

Intmie aanwijziaanwijzingen ACD.

ACD. Dat.:

Pa

Par.:

tekeningen (Nummeren s.v.p.!):
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VERTROUWELIJK

Verbinding: Ho, 12

Doas.l3/368B-7. ^—+rf A
Onderwerp: Toezending Orgaan vnTNT""̂  />-*'̂
x)atum ontvangst bericht; 28 November 1951*

7 December 1951.

Bijlage? één.
Hierbij wordt toegezonden het Orgaan van de Vereni-

ging van Indische Nederlanders van 15 November 1951, Ie
jaargang no,5. Naar de inhoud van genoemd Orgaan moge

^kortheidshalve worden verwezen, (einde)
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SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD,
(Slechts bij daplitieve opberging in te vullen),

A F G E D A A N

Afd./Sec^J^I/ D

Interne aanwijzingen ACD.

Par.:

ACD. Dat,; Par.:

V
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mingen (Nummeren s.v.p.!):



Aan: HB
Van: BIX

Betreft: activiteit I.E.V.

Bijlage: een
"25 SEP.

.
Uit een gesprek met een persoon weJUrê nauwe betrekkin-

gen onderhoudt met het I.E.V.-bestuurde Den Haag, viel
het volgende op te maken.:.

Bat het I.E.V. een voorstander is van het doen aan-
vaarden der Indonesische nationaliteit door de Indo-
Europeanen.

Als Indo Europeanen ziet hetl.E.V. zowel de halfbloed
Nederlanders als de in Indië geboren Nederlanders.

Hetl.E.V. komt echter niet openlijk uit voor haar
standpunt t.a.v. de aanvaarding van dit Ind. staatsburger-
schap, daar zij anders aen afname van haar ledental ver-
wacht en zeker geen toename. (Het ledental in Den Haag zou
circa 300 zijn).

Het is bekend dat hetl.E.V. zich in het verleden open-
lijk heeft geschaard aan de zijde van die partijen welke
het aanvaarden van het Ind. staatsburgerschap voorstonden,
en hierdoor in de ogen der Indo Europeanen werd aangemerkt
als verraad te hebben gepleegd tegenover de Indo Europese
groep. Om die reden hebben dan ook vele leden hun lidmaat-
schap opgezegd.

Thans doet hetl.E.V. voorkomen dat zij in de kwestie
der aanvaarding van de indon.-nationaliteit geen partij
kiest, doch alleen hierbij van advies dient. Deze adviezen
vallen evenwel altijd ten voordele der Rep. Indonesia uit.

In dit verband is het opmerkelijk dat het I.E.V. dezer
dagen in alle DMZ contract pensions en opvang centrums
stencils heeft doen circuleren^ waarin er aan wordt her-
innerd dat de aanvaarding van het Indon. staatsburgerschap
door in Indië geborenen alsnog kosteloos kan geschieden,
mits de aanvraag hiertoe voor £7.12.1951 wordt ingediend.
/Speciaal wordt er nog op gewezen dat de aanvaarding van een

*Tandere nationaliteit (in deze dus de Indonesische) een
^gunst betekent van het betrokken land. (zie punt c bijlage)

fts-G-ravenhage, 10 September 1951

JMo. 66



G I R C U L A I E E

Mededeling voor In Indonesië geboren Nederlanders

Het Hoofdbestuur van het i.E.V. (Indo-Eenheide Ver-
bond) In Irici. ones iSaoht het zijn sociale plicht het vol-
gende "o~n der ei ë a an cTaTc h t van de betrokkenen te brengen.

a. In Indonesië geboren Nederlanders, die thans in
Nederland verblijven, doch die vroeger of later naar
Indonesië wensen terug te keren om zich blijvend al-
daar te vestigen, kunnen zulks ten uitvoer brengen
door vóór of uiterlijk op 27 December a.s. het Indo-
nesisch Staatsburgerschap aari te vragen, hetgeen
moet geschieden in persoon ten kantore van het Hoge
Commissariaat der Republik Indonesia, Afd.Juridische
Zaken, van Beverninckstraat 134 te 's-Gravenhage.
Ook bij Nederlandse instanties kan een dergelijke
optie-verklaring worden afgelegd en wel bij de grif-
fie van de rechtbank. Het is dus niet nodig naar
Den Haag te komen.

b. Degenen, die langs deze weg het Indonesisch Staats-
burgerschap verkregen hebben, doch financieel niet
in staat zijn de passage naar Indonesië' te bekosti-
gen, kunnen zich voor een regeling om hulp wenden
tot het Hoge Commissariaat voor Indonesia te
' s-G-ravenhage , van Beverninckstraat 134.

c. 'Na 27 December a.s. zal het onder a. vermelde niet
meer mogelijk zijn. Na genoemde datum kan het Indo-
nesische Staatsburgerschap slechts langs een moei-
zame en kostbare weg verkregen worden en dit is in
de eerste plaats alleen mogelijk voor hen, die in
Indonesia verblijven. Hierbij dient bedacht, dat het
aanvaarden van een andere nationaliteit steed.s 'be-

i '• tekent een gunst van het betrokken land.

d. Voor verdere inlichtingen, zoals omtrent uitbetaling
van pensioenen e.d, kunnen betrokkenen zich te allen
tijde wenden tot het Kantoor van het Hoge Commissa-
riaat voornoemd.

P.S.
WIJ VERZOEKEN ü BELEEFD DEZE CIRCULAIRE NA LEZING TE WIL-
LEN DOORGEVEN AAN UW VRIENDEN EN KENNI3EN, VOOR ZOVER ZIJ
NAAR UW MENING DAARVOOR BELANGSTELLING ZOUDEN KUNNEN HEB-
BEN .

De Gedelegeerde van. het I.E.V.
Van Boetzelaerlaan 135
' s-Gravenhaee .
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(Slechts bij definitieve opberging in te vullen).
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RAPPORT VAN KB

Voor CAW I

No. 3094

Betr.: ARTIKEL VJN DR.M.H. VAN LAWICK VAN PAB3T

Aangeboden een door de Heer VAN LAWICK VAN PABST
opgemaakt artikel i/z de Xndo-Buropeanen, hetwelk door hem in
afschrift werd aangeboden aan de H.C.

KB, 17 September 1951.

l bijlage.



AFSCHRIFT

' s-Gravenhage, 9 September 1951,

De indo-Europeanen.

Het artikel van de Heer C.P. Burghardt: "De Indo-Europeanen" in de
Nieuwe Haagsche Courant van 8 September j.l. onder de rubriek "Maar
wij denken er zó over" is alweder een voorbeeld van onjuiste voor-
liöhting.
Van regeringszijde is nooit getracht geworden de Indo-Europeanen
naar Frans-Caledoniè' of Australisch Nieuw Guinea te doen emigreren.
Ook de veronderstelling, dat deze groep beter doet in Indonesië
te blijven en het Indonesisch Staatsburgerschap te aanvaarden, emaneert
niet van de Nederlandse Regering. Voor dit laatste verwijs ik naar
het bijzondere nummer van het "Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk",
waarin artikelen ataan over "De repatriëring uit Indonesië". De aan-
moediging om naar Frans Caledonië te gaan, waarover een paar weken
geleden in de dagbladen is geschreven, is zeer waarschijnlijk afkomstig
uit Indonesië. Vóór de 2e wereldoorlog werden geregeld Indonesiërs
geworden voor Frans-Caledonië. Na de oorlog is de lust om naar Caledo-
nië te gaan bij de Indonesiërs niet groot. Men heeft daar werkkrachten
nodig, en mij is bekend, dat ronselaars in Indonesië geprobeerd hebben
Indo-Europeanen daarheen te krijgen. Bij nader onderzoek -door het
I.E.V. verricht- bleken de voorwaarden dermate ongunstig, dat het
I.E.V. tegen deze werving heeft gewaarschuwd. De ronselaars proberen
het nu waarschijnlijk in Nederland, en de Regering krijgt er de
schuld van. De werver verdient er een behoorlijke duit aan.
Dat de Indo-Suropeaan in Indonesië nu geen "living" kan vinden,
is beslist onjuist. Iedereen die werken wil -ooit de Indo-lusopeaan-
kan in Indonesië een betere living hebben dan momenteel hier
in Nederland. Is het de Heer Burghardt bekend, hoeveel armlastige en
steuntrekkende Indo-Europeanen hier in Nederland verblijven? Afos hij
deze cijfers hoort, dan zullen zijn haren ten berge rijzen.
De boten naar Indonesië* zijn steeds volgeboekt, maar door Nederlanders,
en niet door Indo-Europeanen.
Dat de Indo-Europeanen tot de meest gehate groep behoren, is eveneens
onjuist. Evenmin is het juist, dat hij door de Indonesiërs van zijn
plaats wordt weggedrukt. Hij verlaat vrijwillig zijn post en de
opengevallen plaats wordt ingenomen door een Indonesiër.
De voorlichting, welke in Indonesië van Nederlandse zijde gegeven
wordt, deugt eveneens niet.
Maar men laat zich opjutten door het "Hup Holland", alsof Nederland
het beloofde paradijs voor hen is. In een groot aantal hunner die hier
nu enige tijd verblijven, worden hoe langer hoe meer gedesillusion-
neerd en verlangen terug naar hun geboorteland.
De "kleine luiden" worden door het I.E.V. zeker niet op een dwaal-
spoor gebracht. Het I.E.V. wil goede en juiste voorlichting geven, zo-
wel aan de Indo-Europeanen als aan de Nederlanders en de Nederlandse
Regering. Zeer recent heb ik een communiqué1 aan het A-N.P. verstrekt,
ter plaatsing in de dagbladen. Het communiqué bevatte een belang-
rijke en eerlijke voorlichting voor de Indo-Europeanen. Op een enkele
uitzondering na hebben de Nederlandse dagbladen dit communiqué genegeerd.
Hieruit valt slechts de conclusie te trekken, dat de dagbladpers
bang iŝ deze voorlichting te geven, of wel dat het lot van de Indo-
Buropeaan haar niet interesseert.
Evenmin71 breng t Nieuw-Guinea in de eerstvolgende twintig jaren een
oplossing voor het Indo-probleem, ook wanneer Nieuw-Guinea onder
Nederlandse souvereiniteit blijft.



2.

Zolang de Indo-Europeaan aan overwaardering van zichzelf lijdt,
zal hij zich nergens kunnen aanpassen en handhaven. Hier niefc, in Nieuw
Guinea niet en ook niet in Indonesië.

Dr.H.M.van Lawick van Pabst
Gedelegeerde in Nederland van het I.S.V.
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R A P P O R T

AAN: CAW/I

VAN: CAW/II

Naar aanleiding van de vragen van HG d.d. 21/9 op het
schutblad van CO.118125 moge het volgende dienen.

Het oude "Indo-Europees Verbond" (I.E.V.) in Indonesië,
vóór de oorlog jarenlang geleid door de bekende voorvechter
voor de belangen van de Indo-Europeaan, de Hoogh, kwam via de
aouvereiniteitaoverdracht in moeilijk vaarwater. De grote
vraag waarvoor deze organisatie zich gesteld zag, was, of de
Indo-Europeaan zich moest oriënteren op Indonesië en als min
of meer logische consequentie daarvan het Indofaesisch Staats-
burgerschap moest aannemen, dan wel of hij zich moest richten
op ïTederland.

Degenen die eerstgenoemde koers willen volgen zijn in
Indonesië verenigd in enige organisaties waarvan genoemd mogen
worden de "Indo Nationale Partij" van P.Snel en het "Indo
Eenhei^ds Verbond." (I.E.V.). Dit nieuwe I.E.V. is in de plaats
gekomen van het hierboven genoemde "Indo Europees Verbond".
Gedelegeerde van het nieuwe I.E.V. in Nederland is Dr M.H.van
LAWIGK van PABST. Deze is gyneacoloog en heeft in Indië ge-
werkt. Hij is Indo-Europeaan en waa lid van het (oude) "Indo
Europees Verbond". Hij werd mij beschreven als een zeer ver-
bitterd man;/die jegens de Nederlandse regering een wrok heeft
aangezien hij deze aansprakelijk stelt voor het feit, dat hij
nimmer enige vergoeding heeft ontvangen voor de door hem gedu-
rende de oorlog geleden verliezen. Hij zou o.a. zijn gehele
instrumentarium bij het uitbreken van de oorlog ter beschikking
hebben gesteld maar daar nooit meer ieta van hebben teruggekre-
gen.

Tenslotte kan nog worden vermeld, dat onder oud-leden van
het vroegere "Indo-Europees Verbond" die in Nederland vertoeven
en die er niets voor voelen om zich op Indonesië te oriënteren
en derhalve ook niets moeten hebben van het Warga Negara-schap,
kortgeleden een vereniging is opgericht, "Vereniging van Indische
Nederlanders" (V.I.N.) genaamdv

GAW/II, 25-9-1951.



RAPPORT VAN EB

y.OOB GA'.VI

30. 3084

Betr. A/'üWaAGSN WAKGA EiiGAr? tó-JHAP iT\^ 3HLA1TD.

.M SER ?95ï

ACD/ /////,

Aangeboden een circulaire van het i.iC.V.
medegedeeld zaa \vorden, d-.t het aantal -Aanvragen

in Nederland QÏU i:/arga ^egara te worden wel is toe-
genomen, doen dat het totaal nog betrekkelijk gering
is.

Ue laatste opgave behelst 9i) naraen, waar onder
nog niet begrepen de namen vTn"personen, die zich bij
de'Arrondissement s ::iec-tbaoiken voor het .V'arga Kegara-
schap hebben opgegeven.

103, 13 oept. 1951
Bijlagen: 3.



1 s~&ravenhage v 23 dAugusi:us 195.1 •
van Boetzelaerllïan l';5

Aan de Beheerdere van de Opvangcen-
tra en Contract-hoteIs en -pensions
voor uit Indonesië gerepatrieerden.

L. S.

Ik heb de eer U hierbij enkele exemplaren van een circulaire
toe te zenden, met het verzoek deze in Uw hotel (pension) op een

dusdanige plaats te willen ophangen (leggen), opdat de gerepatri-
eerden goede nota kunnen nemen van de inhoud van deze circulaire,

welke mogelijk voor hun van belang kan zijn,

U bij voorbaat dankend voor de te nemen moeite,

hoogachtend,
Dr, M,H.van LaT»vick van Pabst,
gedelegeerde van het I.E.V,

in ïïe d e r l and.



C I R G ïï L A I H E

Mededeling voor in Indonesië geboren Nederlanders

Het Hoofdbestuur van het I .E .V . (Indo-Eenheids Ver-
bond) in Indonesië acht het zijn. sociale plicht het vol-
gende onder de aandacht van de betrokkenen te brengen.

a. In Indonesië geboren Nederlanders, die thans in
Nederland verblijven, doch die vroeger of later naar
Indonesië wensen terug te keren om zich blijvend al-
daar te vestigen, kunnen zulks ten uitvoer brengen
door .vódr—.nf uiterlijk op 27 PQC6jftb.gjr_ja^j__._vhej; Ind o -
nesiaoh F>t^.n.tab.ur.^a.ti3j^ha.,p, pr,-?ji t.pT yr^gftr i , hè t ge erT
moet geschieden in persoon ten kantore van "het Hoge
Commissariaat der Republik Indoriesia, Af d. Juridische
Zaken, van Beverninckstraat 134 te 's-Gravennage.
Ook bij Nederlandse instanties kan een dergelijke
optie-ver klaring worden afgelegd en wel bij de grif-
fie van de rechtbank. Het is dus niet nodig naar
Den Haag te komen.

b. Degenen, die langs deze weg het Indonesisch Staats-
burgerschap verkregen hebben, doch financieel niet
in staat zijn de passage naar Indonesië' te bekosti-

£^ "te
's'-Sravenhage, van Beverninckstraat 134.

Na 27 December a.s. zal het onder a. vermelde niet
meer mogelijk zijn. Na genoemde datum kan het Indo-
nesische Staatsburgerschap g_le cht s, langs een moei -
zame en kostbarg weg ŷ ĵ fĉ eag_eĵ wo:Fdê"n,̂ „n̂ it is in

aanvaaF3°erf van"*een* andere nationaliteit steeds
tekent een gunst van het betrokken land.

d. Voor verdere inlichtingen, zoals omtrent uitbetaling
van pensioenen e.d. kunnen betrokkenen zich te allen
tijde wenden tot het Kantoor van het Hoge Commissa-
riaat voornoemd,

P.S.
WIJ VERZOEKEN U BELEEFD DEZE CIRCULAIRE Ni LEZING TS WIL-
LEN DOORGEVEN AAN UW VRIENDEN EN KENNISEN, VOOR ZOVER ZIJ
NAAR UW MENING DAARVOOR BELANGSTELLING ZOUDEN KUNNEN HEB-
BEN ,

De G-e de Ie ge er de van het I.E.V.
van Boetz'ë"laerlaan 135
!s-Gravenhage.



AFSCHRIFT

30 Augustus 1951.

De HOOP der

In verband jast de moeilijke omstandigheden, waarin verscheidene
met Indonesië nauw verbonden gerepatrieerden hier te lande zijn komen
te verkeren, zoals ook herhaaldelijk in de pers is gesignaleerd, heeft
-naar wij vernemen- het Hoofdbestuur van het I.E.V. (Ind o-Benheid s Ver-
bond) in Indonesië zich gedrongen gevoeld deze groep te herinneren
aan de mogelijkheid, die nog altijd bestaat om naar het land van her-
komst terug te keren en zich aldaar blijvend te vestigen als Warga-
negara.

Dit te doen acht het genoemde Hoofdbestuur niets meer dan zijn
sociale plicht, hierop nog eens de aandacht te vestigen.

Te dien einde heeft het Hoofdbestuur een aantal circulaires ver-
spreid onder de bewoners van de nog bestaande woonoorden van gerepa-
trieerden, zomede onder een aantal particuliere adressen van gerepa-
trieerden in Nederland*

Hierin wordt er aan herinnerd, dat tot uiterlijk 27 December 1951
voor hen, die zulks wensen, de gedegenheid bestaat om het Indonesisch
Staatsburgerschap aan te vragen, hetgeen kan geschieden schriftelijk
of persoonlijk ten kantore van het Hoge Commissariaat van de Republik
Indonesia te ' s-Gravenhage , Af d. Juridische Zaken, Van Beverningk-
straat 134.

Ook bij Nederlandse instanties kan een dergelijke optie-verklaring
worden afgelegd en wel bij de griffie van de arrondissementsrechtbank
ter plaatse.

Na 27 December a. s. zal verwerving van het Indonesisch Staats-
burgerschap niet eenvoudig zijn. Dit wordt dan een lange en kostbare
procedure. Voor vele Indo-Europeanen zullen deze kosten dan te hoog
blijken te zijn.

Voor hen, die gelijk hierboven vermeld, het Indonesisch Staats-
burgerschap verkregen/ zullen hebben, bestaat gelegenheid naar Indo-
nesië* terug te keren, ook wanneer zij wegens financiële omstandigheden
niet in staat zouden zijn de passage zelf te bekostigen.

Voor het treffen van een regeling bahoren zij zich te wenden tot
de Af d. Juridische Zaken voor het Hoge Commissariaat voor Indonesië,
die de zaak alsdan zal opnemen met de Af d. Sociale Zaken.

f/ Gewezen ambtenaren kunnen, voor zover hiertoe behoefte bestaat,
[herplaatst worden bij hun oude tik van dienst, ongeacht hun leeftijd,
l Volgens ingewonnen informaties is het Hoge Commissariaat voor Indonesië*
iberèld hiertoe zijn volle medewerking te verlenen.

Blijkens de Memorie van Antwoord (Eerste Kamer) zal binnenkort de
Staten-Generaal een wetsontwerp tot wijziging van de Garantiewet be-
reiken, hetwelk speciaTal op de belangen van de Indo gericht is. Indien
dit wetsontwerp door de Staten-Generaal wordt aangenomen en -in over-
eenstemming met de Republik Indonesia- personen ook in Indonesië onder
de Garantiewet zullen vallen, zal zeer zeker een der angstfactoren weg-
vallen.

Ten slotte meent het Hoofdbestuur van het I.E.V. er van overtuigd
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te zijn, dat voor een groot deel van hen, die thans onder zo moeilijke
omstandigheden in Nederland moeten leven, de kansen om zich een maat-
schappelijke -werkkring te verwerven, op den duur in Indonesië' gunstiger
liggen dan in Nederland.



De Indo-Europeanen

Van regeringszijde dacht men de Indo-
Europeanen, de kleine luyden, een toe-
komst te geven in Frans Caiedonië ol in
Australisch Nieuw Guinea. Deze door de
regering als armlastig gekwalificeerde
groep is vreemdeling m beide landen en
zal zich daar niet thuis gevoelen. Voorts
is de veronderstelling, dat die groep beter
doet in Indonesië te blijven en het Indo-
nesisch burgerschap te aanvaarden, om-
dat zij daar beter en gemakkelijker een
„living" kan scheppen, onjuist. Dit kon

i men zeker krijgen in het voormalige

Nederlandsoh-Indië, maar niet in het
tegenwoordige Indonesia. Bovendien moet
men beseffen, dat de Indo-Europeaan tot
de meest gehate groep behoort en wel
om het feit, dat zij nimmer met de
Jappen en Indonesiërs wilde samenwer-
ken om de Hollanders er u-ft*te gooien.
Hoe dichter men de datum van 27 Decem-
ber nadert, hoe meer het tot hen' door-
dringt, dat zij in nog groter moeilijk-
heden zullen geraken, wanneer zij achter-
blijven als een onbeschermde groep.
Deze kleine luyden worden met mooie
voorspiegelingen door de verschillende
verenigingen op een dwaalspoor gebracht.
Het I.E.V. stelde hen voor „beter warga
negara te worden", maar andere vereni-
gingen zeggen op haar beurt „Neder-
lander blijven". In deze tijdsomwente-
ling zijn die kleine luyden voor beide
nationaliteiten er slecht aan toe, aange-
zien zij ook als warga negara door de
mheemsen weggedrukt zullen worden
en als Nederlander in Nederland koel
worden ontvangen.

De regering zou beter doen hen naar
Nederlands Nieuw Guinea, een deel van
het voormalige Nederlandsch-Indië, te
doen evacueren, om dit land spoedig tot
ontwikkeling te brengen.

Daar staan zij niet tegenover een
vreemd volk als in de beide door de
regering bedoelde gebieden. Van selectie
behoeft men niet te spreken. Vroeger
trokken de in Indië geboren en getogen
Indische Nederlanders door geheel Ned.-
Indië zonder een verklaring van de medi-
sche dienst.

De heren Ariks en Jouwe zullen hen
met open armen ontvangen, mits zij één
volk willen vormen met de Papoea's en
er geen koloniale ideeën op na zullen
houden. Velen zijn hiertoe bereid, in
tegenstelling met de beter gesitueerde
Indische Nederlanders. Voor Nieuw-
Guinea zouden ze een snelle bevolkings-
aanwas betekenen en zij zullen daar in
de toekomst de kern vormen van de
arbeiders- en landbouwersgroep. Door
het overbrengen van de Indo-Europeanen
naar Nieuw-Guinea komen ook de echt-
genoten, dochters en jongens mee. De
heer Van Waardenburg, gouverneur van
Ned. Nieuw-Guinea, zal dan niet meer
behoeven te zeggen, dat het aantal
vrouwen niet voldoende is.

C. P. BURGHARDT,
Hugo de Grootstraat 32.
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Hierbij wordt medegedeeld, dat van een betrouwbaar

persoon het volgende werd vernomen;

Het "Indo Europees Verbqnd" (l.E.V.), afdeling Ue-

derland, heeft zich afgescheiden van het 1.3.V. in Indo-» > ~ <
nesië. De vereniging in Indonesië heeft een Indonesische

naam aangenomen en door de gewijzigde omstandigheden in
i t -* i

Indonesië haar statuten gewijzigd in die zin, dat zij

thans heÉ Indonesische staatsburgerschap voor Indo-Euro-
* « * >

peanen voorstaat. Waar de Nederlandse afdeling tegen dit

standpunt is, heeft zij zich afgescheiden en wijzigde

haar naam van I.E.V. in Y.I.ïï"* (Vereniging Indische Neder-

landers). """

V.I.1T. heeft als onderafdeling het V. I. N.-Jongeren

Verbond, omvattende ongeveer 250 jongere Indische Neder-

landers. (einde)r"



Algemeen Handelsblad van 16-4-1951.

„Vereniging van- Indische'
De afdeling Nederland va&- hetIi£do-

Europeés Verbond heeft tijdens*., «.en
• Zaterdag • gehouden algemene • v,e

TI ÏT I" " ' " " '

z
het |i|feV.̂  fifibbèivBe • óm.vorü(iïngt ia
geschied, om tactische redenen-, nadat
OP een .congres in; Soerabaja was • be-
sloten Met iif Èfdolïgaië-bestaande I'.EJ.V.'
op basis van het'Bidonesiërschap tei

j plaatsen*
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INDO-EUROPEESCH VERBOND

Bij besluit van de- Nederlandsch-lrïdische Regeering van
^Qctbber 191$ No: ̂ 7 jimcto 29 April 1925 No, 20

- (Ind. Sttl. 1919fto.683 resp. 195&No. 200) aferechte-
persoon erkend.

AFDEEL1NG „NÉpÊRLAND"

TE 'S-GRAVÉHHAGE

rHÜISHOUDELUK REGLEMENT
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(Ind. Stbl. 1919 No. 683 resp. 1925 No. 200) ais rechts-

persoon erkend.
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TE 'S-GRAVENHAGE
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Uittreksel
uit de Statuten van het Indo-Europeesch Verbond

Doel en Werkprogram.

ARTIKEL 2.

Het doel der Vereeniging is bevordering van de mo-
reele, sociale, intellectueele en economische ontwikkeling
der Indo-Europeanen in Nedeiiandsch-Indië.

ARTIKEL 5.

De Vereeniging stelt zich noch in politieken. noch in
sociaal-eeonomisehen zin tegenover eenige partij of orga-
nisatie.

Zij zoekt samenwerking met iedere partij, of organi-
satie, welke haar doel mede bevordert.

Zij neemt echter stelling tegen elke actie, welke de
belangen van den Indo-Europeaan, hoofdelijk als ge-
meenschapelijk bedreigt.

Zij verzet zich tegen elke gewelddadige actie, gericht
tegen het Nederlandsen gezag in Nederl.-Indië.

Lidmaatschap.

ARTIKEL 3.

Onder Indo-Europeanen worden verstaan:
a. Alle in Nederl.-Indië gevestigde personen van Euro-



peeschen of gemengd' Europeeschen bloede, alsmede
hunne afstammelingen, met dien verstande, dat voor
eerstbedoelden de geboorte in Indië als maatstaf
geldt;

fi. Alle in Nederl.-Indië gevestigde personen van Euro-
peeschen bloede, die hiergeboren kinderen bezitten
of/eii gehuwd zijn met personen, die Indo-Europeaan
zijn volgens het bepaalde onder a.

ARTIKEL 4.

1. De Vereeniging bestaat uit leden, eereleden en dona-
teurs.

2. Lid der Vereeniging kunnen slechts zijn: personen zoo
van de mannelijke als van de vrouwelijke kunne,
welke beantwoorden aan de omschrijving in het voor-
afgaande artikel en den leeftijd van achttien jaren
hebben bereikt.

3. Nochtans kunnen, ter beoordeeling van het H.B.
andere criteria worden aanvaard, indien blijkbaar
het doel der Vereeniging daardoor wordt gediend.

ARTIKEL 4a.

Wanneer in Nederland afdeelingen worden opgericht,
zullen voor het lidmaatschap de in art. 4 gestelde eischen
gelden met dien verstande dat ook in Nederland ge-
vestigde personen lid kunnen zijn.

Huishoudeli jk Reglement
voor de Afdeeling „Nederland" van het

Indo-Europeesch Verbond

Vastgesteld Alg. Vergadering 6 Maart 1933

Algemeene Bepalingen.

ARTIKEL 1.

1. De Afdeeling „Nederland" van het Indo-Europeescli
Verbond wordt geacht te zijn opgericht den 8sten
Juli 1924 te 's-Grravenhage;

2. Zij omvat geheel Nederland.

ARTIKEL 2.

Behalve de voorschriften vaii de Statuten en van het
Algemeen Reglement, het Indo-Europeesch Verbond
in zijn geheel betreffende, gelden voor de afdeeling
„Nederland" bovendien nog de navolgende bepalingen.

Van de leden.

ARTIKEL 3.

1. Zij, die als gewoon lid tot de afdeeling „Nederland"
toegelaten wenschen te worden, richten daartoe
schriftelijk of mondeling het verzoek tot een der
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Bestuursleden dier afdeeling. onder opgave van hun
naam, voornamen, geboorteplaats en adres.

2. De aanneming tot gewoon lid is afhankelijk van een
ballotage door het Afdeelingsbestuur^

3. Wordt een candidaat niet aangenomen, dan kan hij
de beslissing van een algemeene ledenvergadering
inroepen.

4. Een geweigerd candidaat kan zich eerst na zes maan-
den weder opgeven aan een der Bestuursleden.

5. Het lidmaatschap gaat in met de maand, waarin de
aanneming heeft plaats gehad.

6. Het lidmaatschap vervalt door royeering', overlijden
en schriftelijke opzegging.

ARTIKEL 4.

1. Personen, die zich jegens het Indo-Europeesch Ver-
bond in het algemeen en ten opzichte van de afdeeling
„Nederland" in het bijzonder verdienstelijk hebben
gemaakt, kunnen door het Af deelingsbestuur, na ver-
kregen machtiging van de Algemeene Ledenvergade-
ring, bij het Hoofdbestuur voor eene benoeming tot
Eerelid van het Indo-Europeesch Verbond worden
voorgedragen.

2. Het voorstel hiertoe aan de Algemeene Ledenver-
gadering kan zoowel uitgaan van het Bestuur als
schriftelijk van minstens twintig leden der Afdeeling
„Nederland".

3. Eereleden hebben als zoodanig op de vergaderingen
een adviseerende stem.

ARTIKEL 5.

1. Personen, die donateurs van het Indo-Europeeseh
Verbond wenschen te worden, geven van dat voor-
nemen schriftelijk dan wel mondeling kennis aan een
der Bestuursleden onder opgave van naam, voornaam
en adres, alsmede van het maandelijksch, driemaande-
lijksch dan wel jaarlijksch bedrag hunner donatie.

2. De aanneming van donateurs geschiedt op dezelfde
wijze als in art. 3 is voorgeschreven voor gewone
leden.

3. Donateurs- hebben op de Algeineene Ledenvergade-
ringen een adviseerende stem.

4. De Algemeene Ledenvergadering beslist omtrent
hunne eventueele benoeming tot adviseerend lid van
het Af deelingsbestuur.

ARTIKEL 6.

1. De leden betalen aan contributie en abonnement
orgaan minstens één gulden 's maands. Een en ander
wordt maandelijks bij vooruitbetaling voldaan.

2. De eereleden zijn als zoodanig geen contributie enz.
verschuldigd.

3. Donatiën worden maandelijks, driemaandelijks dan
wel jaarlijks bij vooruitbetaling voldaan.

ARTIKEL 7.

Schorsing en royeering van leden kan slechts geschie-
den met inachtneming der voorschriften, vervat in de
artikelen 7 en 8 van het Algemeen Reglement,



V-'

Van het Bestuur.

ARTIKEL 8.

1. Het Bestuur der Afdeeling „Nederland" bestaat uit
minstens zeven leden en hoogstens elf leden. Hiervan
moeten 5 leden blijvers zijn voor de functie van Voor-
zitter, Secretaris, Penningmeester en twee leden.
Ingeval voor de Afdeeling, tengevolge van uitge-
breide werkzaamheden, een Vice-Voorzitter noodig
is. kan hiervoor ook in aanmerking gebracht worden
een lid-verlofganger.

2. Bovenbedoeld Bestuur wordt door de leden telkens
voor twee jaar gekozen, met dien verstande, dat de
leden den Voorzitter afzonderlijk en voorts de Be-
stuursleden kiezen.

3. Het aldus gekozen Bestuur, kiest uit zijn midden den
Secretaris, Penningmeester en eventueelen Vice-Voor-
zitter. Staken bij een stemming van dit Bestuur de
stemmen, dan beslist de Voorzitter.

4. Het Bestuur treedt om de 2 jaar op een jaarlijksche
Algemeene Vergadering af, docb is dan herkiesbaar.

5. Bij tusschentijdsche vacatures vult, zoo noodig, het
Bestuur zichzelf aan tot de eerstvolgende Algemeene
Vergadering,

6. Het Bestuur is gemachtigd om in plaateen buiten den
Haag,1 correspondenten aan te stellen.

ARTIKEL 9.

1. De funetiën van Voorzitter en Secretaris mogen niet
in een persoon vertegenwoordigd zijn.
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2. De funetiën van Secretaris en Penningmeester kunnen
wel in één persoon vereenigd worden.

3. De Voorzitter en Secretaris vormen het Dagelijksch
Bestuur.

4. De Voorzitter heeft de algemeene leiding van en het
algemeen toezicht op de werkzaamheden der Afdee-
ling.

5. De Secretaris regelt alle correspondenties, der Afdee-
ling, houdt de notulen van de vergaderingen bij, en
maakt eens per jaar een verslag op.

6. De Penningmeester heeft het beheer der geldmiddelen.
Hij is bevoegd alle, aan de Afdeeling verschuldigde
gelden te ontvangen en daarvoor namens het Afdee-
lingsbestuur kwijting te verleenen. Hij staat onder
controle van de overige bestuursleden en is verder
verplicht op de jaarlijksche Algemeene Vergadering
(bedoeld in artikel 11) rekening en verantwoording
over te leggen, welke verantwoording wordt nagezien
door eene commissie van drie leden, aan te wijzen
door de Algemeene Ledenvergadering. Bij accoord-
bevinding der verantwoording door deze Verificatie-
commissie is het Bestuur ontheven van verdere ver-
antwoording zijn geldelijk beheer over het afgeloopen
jaar betreffende. Wordt de verantwoording door deze
Verificatie-commissie niet accoord bevonden, dan
dient spoedigst de beslissing van de Ledenvergade-
ring verzocht te worden. Bij tusschentijdsche aftre-
ding kan het Bestuur hem acquit en décharge ver-
leenen.

7. Het Afdeelingsbestuur vormt verder de verbinding
tusschen leden en het Hoofdbestuur in Ned.-Indië
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en brengt eventueele klachten, wenschen en grieven
der leden, voorzien van zijn advies, aan het Hoofd-
bestuur over.

8. Het Bestuur bepaalt in onderling overleg wie van
de Commissarissen, bij tijdelijke verhindering van
den Voorzitter en/of Secretaris en/of Penningmeester
deze(n) zoolang vervangt(en).

ARTIKEL 10.

Het Bestuur vergadert zoo dikwijls het zulks noodig
oordeelt. Punten, voorkomende op de agenda voor Alge-
meene Ledenvergaderingen, moeten steeds in een Be-
stuursvergadering besproken zijn.

Algemeene Leden-Vergaderingen.

ARTIKEL 11.

1. Algemeene Ledenvergaderingen worden door het
Bestuur bijeengeroepen zoo vaak het zulks in het be-
lang der Afdeeling noodig acht.

2. In elk geval wordt jaarlijks uiterlijk in de maand
Juli eene zoodanige vergadering gehouden.

ARTIKEL 12.

Algemeene Ledenvergaderingen moeten door het Be-
stuur worden bijeengeroepen, wanneer het daartoe van
minstens twintig leden een schriftelijk verzoek ontvangt,
met opgaaf tevens van de punten, welke zij op die ver-
gadering wenschen behandeld te zien.

11

ARTIKEL 13.

1. Elke Algemeene Ledenvergadering is wettig wan-
neer minstens 15 leden benevens 4 bestuursleden
tegenwoordig zijn (inclusief schriftelijke machti-
gingen).

2. Is dit vereischte aantal niet aanwezig, dan wordt zoo
spoedig mogelijk een nieuwe Ledenvergadering bijeen-
geroepen, waarop echter geen nieuwe punten van be-

' handeling mogen worden voorgebracht.
3. Ongeacht het aantal aanwezige leden zijn de beslis-

singen van deze tweede vergadering geldig en voor
alle leden bindend.

l

ARTIKEL 14.

De Algemeene Ledenvergaderingen worden, spoed-
eischende gevallen uitgezonderd, minstens zes dagen
van te voren aan de leden bekend gemaakt, op de
wijze welke het Bestuur het meest doeltreffend zal
voorkomen.

2. Daarbij wordt tevens mededeeling gedaan van de
punten, welke ter vergadering zullen worden be-
handeld.

ARTIKEL 15.

1. Alleen gewone leden zijn stemgerechtigd.
2. Alle beslissingen genomen bij volstrekte meerderheid

van stemmen, zijnde minstens de helft plus een van
de geldige uitgebrachte stemmen, zijn wettig en bin-
dend voor alle leden der Afdeeling.

3. Alle stemmingen over personen geschieden bij onge-
teekende briefjes. Bij staking van stemmen wordt
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een nieuwe vrije stemming gehouden. Heeft alsdan
opnieuw staking plaats, zoo beslist het lot.

4. Wordt bij eene stemming geen volstrekte meerder-
heid van stemmen verkregen, dan heeft voor elke be-
trekking herstemming plaats tusschen de twee per-
sonen, die daarvoor de meeste stemmen op zich ver-
eenigd hebben.

5. Alle stemmingen over zaken geschieden hoofdelijk.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht
te zijn verworpen.

6. Blanco stemmen worden bij stemmingen over zaken
geacht te zijn uitgebracht „tegen"; bij stemmingen
over personen worden zij buiten beschouwing gelaten.

Onderaf deelingen.

ARTIKEL 16.

De correspondenten (vide art. 8 sub 6) zijn verplicht
van mutaties, toe- en uittredingen van de leden, be-
hoorende tot hun groep, aan het Afdeelingsbestuur kennis
te geven,' met in achtneming van art. 3 en 7 van het
algemeen reglement.

ARTIKEL 17.

1. In alle gevallen de Af deeling betreffende, waarin
niet door de Statuten en het Algemeen Reglement van
het Indo-Europeesch Verbond, noch door dit Huis-
houdelijk Reglement wordt voorzien, beslist het
Afdeelingsbestuur.

2. De Algemeene Ledenvergadering heeft echter in alle
aangelegenheden de eindbeslissing.
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Faar aanleiding van het schrijven van de C.V.D,

d.d. ? September 1948 go. 45§W? wordt hierbij het

maandorgaan "de Voorpost" over Augustus 19/4.8 toege-

zonden.

Verzonden op 15 September 1948 aain C.V,D.

O
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Does,
S6 Augustus 1948»

Indo Europees Verbond,

Met verwijzing naar UW in laargine aangehaalde schrijven moge I
U verzoeken nij wel regelmatig een exemplaar t© willen doen toekos&cn
van "De Voorpost", liet orgaan van het Inöo Europees Verbond.

Voor Uw medewerking betuig ik U bij voorbaat mijn dank,

ÏÏET HOOH) VAN DE CEHTRALE
VSILICHÊID8DÈBNSÏ,
Hameas üeae:i

Aan de Heer Hoofdcommissaris
v«n Politie,
te L,L»van Laere»
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Velgno.

30AUBtt948-

Hierbij doe ik U toekomen een opgave van üël nlauw ge-
kozen afdelingsbestuur te 's-Gravenhage van het 'jjido Euro-
pees Verbond'j, waarvan het Hoofdbestuur te Batavia zetelT7"*

'~~~' "" Voor z i i:Te r;
Oornells sTize BARRE, geboren te Penang (Straits Settle-

ments;, ö september löbï, gepensionneerd Nederlands Indisch
Hoofdambtenaar, wonende Van Bleiswijkstraat 189 te 's-Graven-
hage.

Secretaris;
:Dr»Marlus"jferbertaa VAN LAWICK VAN PABSJ. geboren te

Djokjaicarta, i^o April 1894, van beroep geneesheer, wonende
Van Boetzelaerlaan 135 te 's-Gravenhage.

Penningmeester:
joflan. August Paul Eduard JOHArasS, geboren te Dj'okja-

karta, 'l'ï Maart 1888, oud-planter, worïende Riouwstraat 129
te 's-Gravenhage,

Leden:
Mevrouw de weduwe Johanna Jacoba ABEIjL-WIJM'STEA,, geboren

te Amsterdam, 1 1 Juni 1901, wonende 'Sohenkkade 35? te 's-Gra-
venhage ;

The od oor VAN ARJEME, geboren te Bandjermasin, 23 Pebrua-
ri 1879, zonder beroep, wonende Kauw laan 10 te 's-Gravenhage;

Pierre George GÜNSGH» geboren te Batavia, 29 September
1889, tijdelijk ambtenaar, wonende Abeelstraat 38 te 's-Gra-
venhage ;

Johan Arnold VAN HELSDINGEN, geboren te Ambon, 19 Sep-
tember ibö;s, gepensionneerd Luit. Kolonel Infanterie (K.N.I.L.)
wonende grederik Hendrikplein 32 te 's-Gravenhage;

Mevrouw de weduwe Johanna Maria Jgsephina HILLEBRAjirDIF-
STARK» geooren te uijmegen, 11 Maart 1897, wonende laan van
Meerdervoort 96B. te 's-Gravenhage;

Ellaar Eugéne MES50PE, geboren te Soerabaja, 30 Januari
1876, zonder beroep, wonende Kiplaan 4 te 's-Gravenhage;

Mr. August WEYNSCHB1IK, geboren te Dj ok Jakarta, 11 Februa-
ri 18y4, van beroep administrateur exploitatie Mij. onroeren-
de goederen, wonende Alkmaarsestraat 29 te 's-Gravenhage;

Alexander Adolf Henri WERMÏÏTH. geboren te Tegal, 3 Juli
1884, gepensionneerd suiker employé Nederlands Indië, wonende

JJhomsonlaan 225 te 's-Gravenhage.
Het orgaan van de afdeling Nederland van het "Indo Euro-

es Verbond", genaamd "De Voorpost" verschijnt maandelijks.
De commissie van redactie' van dit orgaan wordt gev'ormd'TToor*'
de heren:

Paul Pieter Carel August. JtECHEL, geboren te Madioen,
14 Augustus lyoo, van beroep gemeente ambtenaar, wonende
J.P.^oenstraat 16 te 's-Gravenhage en de reeds eerdergenoemde

OP l Januari 1947 telde de afdeling 286 leden en op l
januari 1948 bedroeg het aantal 445, waarvan 139 gerekend
moeten worden te behoren tot de onderafdeling Amsterdam, welke
werd opgericht met een eigen bestuur en eigen geldmiddelen.

Veraonden op 26 Augustus 1948
aan: C. V. D.

c.v.p.,



Comm, Redactie :
J. A. v. HELSDINGEN,

Fred. Hendrikplein 32.

P. P. C. A. MICHEL,
J. P. COenstraat 16,

Den Haag,
Mr. A. WEYNSCKENK,
Alkmaarschestrcat 29,

Den Haag.
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Voorzitter: c. E. BARRE, Van Bleiswijkstraat
189, Den Haag. "

Secretaris : Dr, H. M, VAN LAWICK VAN
PABST, Van Boetselaerlaan 135, Den Haag,
Tel. 558749. .

Penningmeester : J. A. P. E. JOHANNES, Riouw-
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Clubhuis, Thomsonlaan 16, 's-Gravenhage, Tel.
320333. Beheerder: P. G. GUNSCH.

50-Jcrrfg Jubileum
van onze Vorstin

50 jaren, een-halve eeuw, heeft Hare Majesteit
Koningin Wilhelmina over het Rijk der Neder-
landen geregeerd, Ondere welke moeilijke om*-
standi^heden heeft niet Hare Regering plaats
gehad. Wel heeft Zij kracht en doorzettingsver-
mogen geput uit Haar onwankelbaar geloof en
uit de traditie van Haar voorvaderen.

Wie denkt dan niet aan de moeilijke oorlogs-
jaren, aan Hare ballingschap en gescheiden zijn
van Hare Familie; Maar ook, welke Vorstin heeft
de aanhankelijkheid, dat „één met Haar gevoe-
len" gekend, waarvan het gehele volk, hier zowel
als Overzee, getuigenis zal afleggen.

Hoe weemoedig stemt het dan deze jarenlange
Regering te zien af gesloten, door de palats gehat?
hebbende gebeurtenis gen in de laatste jaren.

Moge Hare Majesteit de rust vinden, waarnaar
Zij heeft verlangd, in het bewustzijn, dat Hare
Dochter de tcacUtje .van^Eïasr .Geslacht ïaiiVoonUi.
zetten. Hoge Haar opvolgster, Koningin Juliaiïa,
de kracht daartoe geschonken worden. Zij zal die
.zeker nodig hebben; Zij toch vangt Hare Rege-
ring wel in zeer moeilijke omstandigheden aar

Mét vertrouwen treden wij de nieuwe bes£uurs - _
periode in.

DAT ZIJ LEVEN.

Welkom
Onze Bondsvoorzitter is per vliegtuig in ons

land aangekomen om als vertegenwoordiger van
de minderheden de jubileumfeesten .mede te
maken.

Namens de Afdeling roepen wij hem en Me-
vrouw een hartelijk welkom toe.

Bestuu rsmededel ing
HEUGELIJK NIEUWS.

Van ons geacht lid, Mr. L. F. A. de Rooy, tevens
pleitbezorger in juridische aangelegenheden, ont-
vingen wij onderstaand schrijven :

„Tot mijn genoegen kan ik U mededelen, dat
de weduwe Den Turk haar proces heeft verloren,
doordat de Kantonrechter haar ia haar gehel"
vordering niet ontvankelijk heeft verklaard,
waarmede mijn gelukwensen.

T.z.t. krijg ik nog het afschrift van het vonnis
thuis gezonden, zodat ik U nader kan inlichten.

Met groeten, gaarne
L. F. A. DE ROOY."

Wij zullen dus in het ongestoord gebruik ,van
het Clubhuis blijven en zijn Mr. de Rooy zeer
erkentelijk voor de wijze waarop hij onze belan-
gen heeft behartigd. Het is overigens niet de
eerste maal dat Mr. dé Rooy ona geheel pro deo
van dienst is geweest. Dergelijke leden zullen wij
in ere weten te houden, i

Het, Afdelingsbestuur.

Causerïe

Zondag 12 September a-s. zal het H.B.-lid De
Vries in bet Clubhuis, Thomsonplein 16, een
causerie honden over NIEUW-GDtNEA. Aanvang
2.30 uur namiddags.

Voor onze groep een belangrijk onderwerp.
Verzuimt niet daarby tegenwoordig te igm

geeft MQk van Uwe belangstelling!
Introductie toegestaan.

Laster
ledere LE,V,-er, die bekend is met het streven

van ons Verbond, met de opvattingen van onze
Bondsvoorzitter; ieder, die t,Onze Stem" leest en
de „Voorpost" niet ongelezen terzijde legt, zal
met verontwaardiging gelezen hebben welk een
minderwaardige actie door de hoofdbesturen der

' Ver. „Groter Nederland Actie", „Kolonisatie
Nieuw-Guinena" en de ,,Nieuw-Guinea/NederL
Vrouwenbond in Indië" wordt gevoerd tegen de
.afvaardiging van onze Bondsvoorzitter naar Ne- *
derland.

Deze zou n.l,: „als Ind. Nederlander bereid zijn
onder bepaalde waarborgen zijn Nederlandse
nationaliteit te verzaken". In de Nieuwe Courant
lezen we verder: „Een man, die een dusdanige
minachting voor de Néd. nationaliteit aan de
dag legt, hoort niet thuis op een plechtigheid als
de onderhavige (n.l. ter gelegenheid van.de jubi-
leumfeesten). Daarenboven zou een dergelijke \g een verkeerde indruk gevgn t.a.v.

de denkbeelden in een zo belangrijke bevolkings-
groep in Ind'ië. In zijn plaats wordt Mr. P. A.
Blauw aanbevolen.

Voor allen, die de persoon van onze Bonds-
voorzitter kennen, kan het bovenstaande slechts
met twee «voorden worden aangegeven : „Vuige
laster". Bestrijding daarvan achten wij beneden
ons.

De genoemde hoofdbesturen, allen, die hebben
medegewerkt tot het voeren van een dergelijke
actie, ook hijt die goed gevonden heeft, dat zijn
naam daarbij als vervanger van onze Bondsvoor-
zitter is genoemd, hebben een zodanig' odium op
zich geladen en verpreiden daarby zo'n odeur,
dat ieder fatsoenlijk mens, hen op een afstand
ziende aankomen, haastig een straatjej^nloopt.

Geen angst voor vergelding houdt deze bende-
en T.N.L-leden af van daden van sadistische
wreedheden, *

En moeten wij, moeders, er in berusten, dat
onze zonen, die naar Indië zijn gegaan om de
volken gids te beschermen, door er rust en veilig-
heid te brengen, telkens ten, offer vallen" aan
sluipmoord door extremistische bendeleden, die
zich steeds weer op republikeins gebied terug-
trekken?

Het Nederlandse volk moet er zich van bewust
worden, dat over de hoofden van de regerings-
mannen heen, het oordeel der geschiedenis ons
zal treffen en veroordelen,

W. VAN 'T ROOD—GERTH VAN WIJK.

Naschrift.
De Secretaresse van de Gemeenschappelijke

Actie van Nederlandse Vrouwen heeft boven-
staand schrijven gezonden aan de Eedacties van •
alle in Nederland verschijnende dag- en week-*
bladen, met verzoek om opname daarvan als in-
gezonden stuk. Velen hebben hieraan. gevolg ge-
geven. Opmerkelijk is, dat de bladen met grote
oplagen, de deftige en „grote" pers, en daartoe
behoren natuurlijk de organen der regerings-
partijen, dit verzoek hebben genegeerd, dat daar-

^entegen de „kleine" pers, waarmede bedoeld
worden de talrijke plaatselijke- en streekbladen,
die tezamen veel meer lezers bereiken, behorende
tot de z,g, kleine burgerij, de boeren- en buitenlui
in Nederland, wel bereid werden gevonden aan
bovenbedoeld schrijven plaatsruimte te verlenen,

..Wij hebben dus alle hoop, dat de inhoud hiervan
) duizenden in den lande gevoelens van mede7

.utsgen en verontwaardiging zullen opwekken.
Het behoeft overigens helemaal niet te ver-

wonderen, dat zedelijke gevoelens als altruïsme
en_gemeensefct.p33Liin zolder aanzien van partij-

TaHh

Nog steeds 15000 Nederlanders

de gevangenen van de Republiek
Langzamerhand is in alle kripgen van onze

samenleving bekend geworden, dat nog steeds
duizenden land- en rijksgenoten gevangen wor-
den gehouden in de republiek, doch helaas reali-
seert ons volk zich in het algemeen nog niet vol-
doende wat dit betekent.

Hebben 5 jaar bezetting en de naweeën van de
oorlog ons zo afgestompt, dat jarenlange gevan-
genschap van duizenden onschuldige mensen in
Ned.-Indië, geen dr-ang tot hulpverlening, geen
gevoel van verontwaardiging, ja zelfs geen ge-
viel van deernis meer weet op te wekken? Heeft
het woord \irijheid voor ons een andere beteke- -
nis dan voor onze land- en rijksgenoten in de

. republikeinse concentratiekampen?
Het is de Gemeenschappelijke Actie van Ne-

derlandse Vrouwen t verenigende vrouwen van alle
gezindten en zich stellend buiten en boven elke
politieke richting, geweest, die sedert meer dan
een jaar niet heeft opgehouden de regering steeds
opnieuw op haar plicht té wijzen, om ongeacht
de belemmeringen van binnen- of buitenland, de
onmiddellijke invrijheidsstelling van de ramza
Ugen te bewerksteyigen.'

Hoewel de regering herhaaldelijk verzekerde,
dat het lot van deze mensen haar zeer ter harte
ging en dat zij alles deed* om de bevrijding van
deze ongelukk'igen te bevorderen, zijn er tot nu
toe nog geen van deze, 15000 Nederlanders vrij ge-
laten.

Moeten wij ons niet verbijsterd afvragen, hoe
het mogelijk is, dat regeringsvertegenwoordigers
op vriendschappelijke voet verkeren met de repu-
blikeinse machthebbers, die onze mensen gevan-
gen houden en ook de toegang tot de kampen
aan het Nederlandse Rode Kruis weigeren?

Hoe kunnen zij aan gezamenlijke feesten deel-
nemen, terwijl onze vrouwen en meisjes in ge-
dwongen concubinaat leven met soldaten van de
republiek?

Is ons regeringsbeleid de weerspiegeling van.
ons volksgeweten?

Laten wij ons bezinnen: wij zijn Christenen en
weten dus dat elk mensenleven waarde heeft en
dat wy Christelijke waarden als mededogen,
naastenliefde en rechtvaardigheid moeten hoog
houden.

'Mogen wij als Christenen dulden, dat jonge
vrouwen en meisjes gedwongen worden een af-

: schuwelijk en onterend leven te leiden als sla-
vinnen of bijzitten van primitief denkende men-
sen, door hun leiders tot fanatisme én blinde
haat opgezweept?

Door welke hel moeten onze zusters gaan., eer
zij bevrijd zijn of de verlossende dood vinden?

Er zijn in de republiek immers geen remmen!

digen van geest dan bij de machtigen in de
Staat, bij rijkeren en z.g. intellectuelen.

B.

Het slot van, de
Memorie van Toelichting* op het

Ontwerp van wet nopens de
credïetverstrekkïng aan fted. Indïë

(van S50 mïllïoen gulden)
De huidige financiële toestand van Indië is

.ernstig. Tot nog toe zijn de tekorten op cfe be-
talingsbelans weliswaar gedekt, doch de beschik-
bare middelen zijn daarmede uitgeput en er is
nog geen dekking gevonden voor de te verwach-
ten tekorten op de betalingsbalansen voor de
komende jaren.

Voor 1948 ^wordt het tekort alleen op de 'han-
delsbalans geraamd op ƒ 955» millioen; daarbij
icornen dan nog de tekorten op de diensten ba-
lans, welke op ca. ƒ 360 millioen per jaar worden
geschat en de verplichtingen jegens Nederland
en het buitenland wegens ^aflossing op de aldaar
opgenomen credieten.

Volgens de aflossingsregeling zou Nederlands-
Indië in 1948 ƒ 94 millioen voor de- financiering
van de vaste schuld en ca. ƒ 70 millioen voor de
Thesaurie-rekening, alsmede ca, ƒ 35 millioen
voor de F-rekening, dus in totaal ƒ 199 millioen
ter beschikking moeten stellen.

Deze toestand vervult de Regering met grote
zorg. Ook zal zou van de beperkte rehabilitatie
van het Indische bedrijfsleven, welke is voorge-
nomen, worden afgezien, dan nog zou een aan-
zienlijk tekort zijn te dekkren, aangezien de mi-
nimum verzorging dan ver uitgaat boven de
export-mogelij kneden, welke laatste in bet ver-
onderstelde geval op een aanmerkelijk lager peil
zouden blijven dan thans is voorzien en zich, dooi-
de te plegetf roofbouw op het toch reeds zwaar s
beschadigde apparaat, spoedig in dalende lijn.
zouden gaan bewegen.

Zoals gezegd, zijn de mogelijkheden, welke Ne-
derland kan bieden ter voorziening in het tekort
voor 1948, beperkt. De C-rekening zal aan het
eind van de periode 1947—1948 ongeveer in even-
wicht zijn; via de H-G-rekening en de Thesaurie-
rekening worden echter in die periode'goederen
ten bedrage van resp. ƒ 53 millioen en ƒ 10 mil-
lioen ter beschikking gesteld. Het is niet te ver-
wachten, dat nog een belangrijke toename van
de goederenleveranties aan Indië' kan volgen,
zodat als enige-mogelijkheid open blijft, dat het
buitenland de zozeer noodzakelijke verlichting
brengt.

De Regering realiseert zich de waarschijnlijk-
heid, dat. buitenlandse financiële hulp verplich-



tingen voor Indië. schept, die naast de verplich-
tingen jegens Nederland komen en dat' Nederland
in de aansprakelijkheid daarvoor zal worden be-
trokken, Daarom meent Zij, dat credietverlening
aan Indië dpor Nederland en het stellen van ga-
ranties voor buitenlandse credieten, alleen ver-
antwoord is, indien en zolang de economische
samenwerking met Indië voortduurt. In vtrband
daarmede dekt het bij dit wetsvoorstel aange-
vraagde crediet slechts de behoeften tot ultimo
1948, in de loop van dit jaar zal Zij zich kunnen
beraden welke mogelijkheden de ^verdere • ont-
wikkeling biedt en of, én zo ja, in welke omvang
voortgezette credietverlening verantwoord is.

Vqprts stelt Zij zich voor bij de onderhande-
lingen omtrent de nieuwe, staatkundige structuur
voor Nederlands-Indië, do' financiële en econo-
mische vraagstukken een zeer belangrijke plaats
te doen innemen. Daaruit zuilen uiteindelijk,
naar de Regering meent, de garanties moeten
voortvloeien voor de regufarisering van de hui-
dige en toekomstige, .schuldverhouding tussen
Nederland en -Indië,

Hierbij stelt Zij vast, dat een gezags overdracht
aan de toekomstige Regering van de Verenigde
Staten van Indonesië pas kan plaats vinden, wan-
neer voldoende waarborg bestaat, dat deze rechts-
opvolgster van de Nederlands-Indische Regering
de verplichtingen van haar voorgangster over-
neem't en door een gezond monetair en financieel
beleid de nakoming dier verplichtingen verzekert.

Ten slotte besteedt de Regering aandacht aan ,
het bevorderen van de interne monetaire en fi-^
nanciële sanering van Nederlands-Indïë, welke
de vereiste grondslag moet vormen voor de finan-
ciële .verhouding tussen Nederland en Indië.

De Minister van Financiën,
R LIEFTINCK.

De ÏVÏinister zonder Portefeuille,
GÖTZEN.

De Minister yan Overzeese Gebiedsdelen,
J.. A. JONKMAN.

Naschrift.
In de Memorie van Toelichting wordt de totale

schuld berekend op een bedrag van rond 3000
millioen, dat be,doelt weer te geven „het gezamen-
lijke bedrag, waarvoor de Nederlandse Staat aan
Nederalnds-Indië leningen of credieten heeft ver-
strekt of zou kunnen verstrekken na verkregen
machtiging; alsmede waarvoor garanties van t^et
sölvabiliteitsrisico zijn afgegeven*. Het actuele
schuldcijfer ligt daarom beneden genoemd .be-
drag van drie milliard en wel {per ultimo ir "•
op 2290 millioen.

'Een idióqt die nog gelooft, dat de „toekom-
stige" Verenigde Staten van Indonesië deze
schuld zullen honoreren. Zover hebben de P.v.d.A.

-en de-KiV.P. hpt letei?. komtm,-maa¥ zij Iconcten
er gerust op zijn, dat de belangstelling van het
kiezersvolk zich zou beperken tot, de discussies
over consumentencrediet, ouderdomspensioen
etc. Wanneer de openbare beraadslagingen ove'
onderhavig wetsontwerp hebben plaats gel
komen wij er nader op terug. Want achter *«i
scherm van milHoenencijfers verbergt zich de
chaos, de misère, de schande, de verbittering
over ervaren leed. B.

Onze pensioenen
Wij hebben in Juli j.l, een vergadering bijge-

woond van de Bond van gepensionneerde burgè-
lijkë' Landsdienaren en Locale Ambtenaren in
Ned.-Indië. De belangstelling voor de vergade-
ring was heel groot. De zaal van de Dierentuin
in onze goede stad was nagenoeg geheel gevuld.
We zagen er vele prominenten uit de hoge amb-
telijke" wereld van „tempo dahoeloe". Wat een
intellect, wat een ervaring was daar bijeen. Ik
geloof niet, dat Jlolland er enig vermoeden van
heeft. En als die wijsheid eens ingezet kon wor-
den, om zoals „toen" iets groots in Indië té ver-
richten dan waren we er .in .een hand-om-
draai. Alles zou weer goed zijn en een vergade-
ring als die ik hier bespreek, waarvoor de leden,
ook van buiten Den Haag, waren bijeen geroepen
om „het dreigende gevaar van onze pensioenen"
te bespreken, zou overbodig zijn geweest. Ja,
zeker overbodig!

Wat willen deze gepensionneerden? Een onbe-
zorgde oude dag. Hebben ze daar recht op? Ja,
zouden we willen zeggen, duizend maal ja.
Waarom hebben ze daar recht op. Omdat deze
gepensionneerden van Nederlands-Indië gemaakt
hebben wat Nederlands-Indië is geworden. Wat
Indië was vóór de oorlog. Eén van de best be-
stuurde gebieden over zee, tevens een bron van
inkomsten voor Nederland, een land waar orde
en recht welvaart bracht aan alle ingezetenen,"

Wordt dit door de Regering dan niet ingezien,
wordt dit niet erkend door de Nederl. Regering?

De Regering erkent dit ten volle! We zouden
haar tekort doen met hieraan te twijfelen. Maar
waarom schrijft het bestuur van deze Bond van
gepensioneerden in zijn beschrijvingsbrief dan t
De Nederalndse Regering dreigt hen eenvoudig
aan hun lot over -te laten? Als dat waar is, zou
het een bewijs zijn van ondankbaarheid, althans,
daaruit zou niet geconcludeerd kunnen worden,
dat de Nederlandse Regering waarde hecht aan
wat in Indië, ook voor Nederland is tot stand
gebracht door deze ex-ambtenaren. Dit nemen
we niet aan. We weigeren dit aan te nemen.

Maar wat is er dan?
Onder het hoofd: „Nota over de stand der In-

dische pensioenen" schrijft het bestuur van ge-
noemde bond ;

„Vanzelfsprekend heeft ons bestuur de gang
. van zaken bij de Indische Pensioenfondsen nauw-
letterd gadegeslagen. Meende het aanvankelijk,
mede op grond van verkregen inlichtingen, ver-
trouwen te moeten stellen in onze Regering en
de verwachting te mogen koesteren, dat dé Re-
gering de door haar zelf in het leven geroepen
wetten tot zekerstelling van de Indische pen-
sioenen zou naleven, thans bereiken ons bestuur
berichten, die wijzen op de bedoeling der Re-
gering om de fondskapitalen .der z.g. eigen-
pensioenfondsen (eenvoudig te liquideren.11

Dit fonds werd door de Begering opgericht als
waarborg voor het nakomen door de Regering
van de pensioensverplichtingen.

Het bestuur van de Bond schrijft:
„Tijdens de bezettingsjaren 1940—1945 en wel

met ingang van l Januari 1943 verloor de „Pen-
sioenfinancieringswet" haar werking en automa-
tisch werden toe dus weer van kracht de wette-
lijke regelingen, die voordien golden voor de fi-
nanciering der meergenoemde eigen pensioen-
fondsen, neergelegd in de wet 1918, '

Toen de bezettende macht van Nederland daar-
aan geen aandacht schonk, besloot het bestuur'
der Pensioenfondsen, naar verluidt in overleg
met de toenmalige Secretaris-Generaal van Ko-
loniën, om met de uitbetaling der pensioenen
vtjor.t te gaan en zo nodig de kapitalen der fond-
sen aan te spreken, in de stellige verwachting
levende, dat onze Regering na beëindiging van
de oorlog haar eigen wettelijke regelingen zou
naleven, althans maatregelen zou treffen om de
Indische pensioenen van haar gepensionneerde
eri van dé nog in 's Lands dienst zijnde dienaren
behoorlijk veilig te stellen. Daaromtrent is tot
dusverre nog niets gebleken."

Nu worden de pensioenen dus nog uitbetaald. .
Het aantal gepensionneerden neemt tóe. Er vloeit
dus steeds geld, steeds meer geld uit het fonds.
En ten aanzien van dit fonds komt de Regering
haar „wettelijke verplichtingen niet na". Ze doet
er geeft penning meer in. Het fonds raakt uit-
geput.

Maar betekent dit nu,, dat de Regering, als het
fonds is opgebruikt, zeggen zal: „Mijn beste ge-

(pemsionneerden, met alle erkenning van je grote
verdiensten in het verleden in bét Indië oude
stijl, spijt het me je te moeten aanzeggen, dat-
we hét pensioen niet meer zullen uitbetalen,
omdat je eigen-pensioenfonds leeg is. Het spijt
ons, maar we kunnen er nïéts aan dpen, 'we heb-
ben het niet kunnen voorkomen. Maar je behoeft .
daarom nog niet van honger om 'té komen. Er
zijn instellingen die je helpen willen. Eén van
dié'instellingen is: Maatschappelijk Hulpbetoon'
Één brave instelling." ' '~

Neëh, stellig zal het niet zo ver komen.'
Maar waarom neemt dé Regering de ongerust-

heid bij de gepenslonneerden dan niet weg?
Waarom geeft de Regering grond voor de vrees
straks het handje .te" moeten ophouden?

Is het waar, dat de Regering: zich wél garant
stelt voor de uitbetaling van de pensioenen, aai,^
de thans nog in dienst zijnde Indische ambtena-
ren en die garantie heeft uitgebreid tot de in -
dienst tredende ambtenaren?

En is het waar, dat de Regering weigert de
uitbetaling van de pensioenen aart de reeds ge-
pensionneerden, in die garantie te betrekken?

Op de vergadering werd Minister Lieftinck ge-
noemd als de regeringspersoonr die zich tegen
déze garantie-verklaring gekant heeft. Wat is
hiervan waar?

Het is toch goed en het wordt toch tijd, dat
belanghebbenden weten, waar ze aan toe zijn.
' De 'Rechtsstaat Nederland -lapt zijn verplich-

tingen toch niet aan ministeriële „bottines", ook
al behoren die aan de hoge bewaarder van de
schatkamer des Rrjks?

Klaar is de wet van Minister Drees, die voor
een bedrag van ƒ 115 millioen een 'premieloos-
pensioen garandeert! Een premieioos pensioen,
let wel! En de Indische geperi'sionneerden, die
hun diensttijd-lang voor hun pensioen gestort
hebben? De Staat heeft hun eertijds uitbetaling
der pensioenen verzekerd. En nu?

Wat hangt hun boven het hoofd?
Van het spreekgestoelte hoorden we na de

voorzitter, de heer Korte, df heer Robbers, gep.
Hoof d in gen-i eur, die namens de Ned.-Indische
Pensioen Bond sprak. Uit zijn uiteenzetting
bleek, dat aan de Indfsche gepensionneerden, die
tijdens de oorlog tegen Japan in Indië verbleven,
geen pensioen is uitbetaald. Ondanks verzoeken,
requesten, adressen en smeekschriften is fcun
penstoen over een periode van 42 (twee en veer-
tig) maanden niet uitbetaald.

De Minister van Overzeese Gebiedsdelen er-
kent de claim. Die erkenning is natuurlijk heel
wat. Maar je koopt er niets voor,:Hierover heeft
de Indische Bond zich eerder tot Mr, Logeman
gewend, die in 1947 in de Tweede Kamer vragen
daaromtrent heeft gesteld. Markante vragen. Het
op deze vragen in uitzicht gestelde antwoord van
de Regering werd tot heden nog niet vernomen,

De Voorzitter van de Nederlandse Pensioen-
bond, de heer Korte, deelde mede, dat Minister
Götzen heeft verklaard, dat het recht op het
pensioen-tegoed der Indische gepensionneerden
over deze 42 maanden onaantastbaar is. Omtrent
de betaalbaarstelling alleen bestaat nog geen
overeenstemming. Die moet er eerst zjjn!1 Geduld
is een schene zaak.

En oud zijn velen van die Indische gepension-
neerden, die in Nederl.-Indië onder de Jap zo'n
ellendige tijd hebben gehad. Mensen-van de dag:
met een onblusbaar vertrouwen in het woord
van de Regering. Die gediend hebben met ere,
in moeilijke omstandigheden. Die het beste ge-

offerd hebben aan wat ze wisten dat 's Lands
belang was. Vergrijsd zijn ze in de dienst, In de
dienst van Indië eri van Nederland.

Waarom onthoudt de Regering dan aan dezen
wat hun toekomt? Waarom? Er is haast bjj, Re-
gering van Nederland, baast voor' de uitbetaling.
Dit gebiedt het recht Het is Uw plicht!

De vergadering nam niet algemene stemmen
aan een motie, om krachtig actie te voeren voor
het veilig stellen van de pensioenen der Indische
gepensionneerden (Burgerlijke t-andsdienaren en
Locale ambtenaren), Belangstelling voor deze
zaak moet gewekt worden bij het Nederlandse
volk, dat zijn Regering kiest.

De mensen, die te hoop liepen en vrezen te
worden gedeclasseerd tot klanten van bureaux
van Armenzorg en liefdadigheid, zijn mensen
uit, behoren tot het Nederlandse volk, Het kan
niet de wil van het volk ,zrjn, dat er in zijn naam
onrecht wordt gepleegd. Zijn traditie is daar
borg voor. Een traditie waarop vertrouwd mag
worden. P. M.

Wat het I.E.V. vermag
In het programma van de maand Juli opgeno-

men in de Stadstuin-Eode van de Vereniging
„Stadstuin Soerabaia" komt voor de volgende
bekendmaking :

Zaterdag 31 Juli 'en Zondag l Augustus 1948,
Grote Bezaar, georganiseerd door de I.E.V.O.
(Indo-Europese Vrouwenorganisatie) Soerabaia,
ten bate van de hongerende schoolgaande kinde-
ren met de -volgende noot.

Bekend is namelijk, dat vele kinderen tijdens ,
de schooluren op een stukje hout.moeten zuigen,
oin hun honger te verzachten. Deze kinderen
kunnen onmogelijk goed leren en het grootste-
deeL bestaat uit Indische kinderen. Daarom heeft
de I.Ë.V.O. eerder genoemde bezaar georgani-
seerd om op die wijze aan geld te komen ter
leniging van de nood.

Deze bekendmaking werd voorgelezen in ons
I.E.V. Clubhuis, toen aldaar een grote bridge-

• drive in gang was.tussen de matadors uit Den
Haag en die uit Amsterdam. Spontaan werd ƒ 85
bijeengebracht, welk bedrag is overgemaakt aan
het H.B., met verzoek dit te doen toekomen aan
het I.Ë.V.O,-bestuur in Soerabaia voor boven-
vermeld doel,

Een sterti uit Bcjrndoeng
Hieronder laten wij volgen énige citaten uit de

rede van de Voorzitters te Bandoeng gehouden
op de vergadering van 14 Maart j.l.

Mét enkele voorbeelden toont hij aan, „dat de'
Overheid, aïthans in W.-Java, met de belangen,
van' de Indo-Europeaan wenst rekening te hou-
;den en dat Zij het I.E.V. beschouwdt sis de partij,
die de Indo-Europese bevolkingsgroep vertegen-
woordigt, al wülen enkele verenigingen dit-ont-
kennen", waaraan hij de opmerking vastknoopt,,
dat bij een verbrokkeling der partij in verschil-
lende kampen, die min of meer vijandig tegen-
over elkaar staan, voor de Overheid geen reden
meer zal zijn om zich met een der brokstukken
te bemoeien.

De leuze: „wij willen onszelf blijven" is de
basis van de federatieve gedachte, waarin de
minderheden gerespecteerd worden en kan elke
bevolkingsgroep zich zelf blijven, „op welke
basis wij allen, die In dit land thuis behoren en
.het liehebben (kunnen) samenwerken met1 ge-
rechtvaardigd optimisme."

Na de heroriëntatie te hebben verduidelijkt,
wordt het Ind. Burgerschap besproken en komt *
hij tot de conclusie, dat deze nog niet bestaat.
„Wij hebben nog alle tijd om een keuze te doen.
Wat we zullen kiezen zal natuurlijk afhangen
van de nadere omschrijving van het Indonesisch
Staatsburgerschap. Voor ons zal moeten vast-
staan, dafhêt niet zal betekenen een opgeven van
de Nederlandse cultuur. In Indonesië zal aan de
minderheden, die hier als staatsburger leven, het
geestesleven van eigen stempel moeten worden
gewaarborgd. Dit is ook de aard van de federa-
tieve gedachte." ' '

Wanneer alle burgers gelijkgerechtigd zijn, dan
is ook voor ons het vraagstuk van het grondbezit
opgelost. „De mogelijkheid wordt dan geopend,
dat het landbouwbedrijf aan de Indo op de plaats
waar hij woont, hem een verzekerde toekomst
kan geven. Wij streven wel naar een eigen stam-
land in Nieuw-Guinea, maar we moeten niet de
waarde gering schatten van één verblijf in een
streek, waar men van geslacht op geslacht heeft
gewoond, waar men bekend is met volk, taal en
zeden en vooral wanneer men van een lapje
grond, met veel zweet en tranen gedrenkt, een
broodwinning heeft gemaakt."

(Dit is alles goed en wel, maar het is de vraag
of deze arbeid met zweet en tranen met een ver
zekerde toekomst beloond zal worden-, Red.).

Wat de Nederlandse cultuur betreft, deelt de
Voorzitter mede, dat in Batidoeng arme leerlin-
gen gesteund worden om de Nederl. cultuur op
te houden, dat het H.B. doende is om gelden in
te zamelen, om in de eerste plaats de kennis van
de Nederlandse taal aan onze jeugd te onderwy-
zen, daar, waar tengevolge van de herziening van
het Lager Onderwijs, onze moedertaal in het ge-
drang dreigt te komen en vraagt: „Wat doen de
verenigingen, die met zoveel aplomb altijd pra-
ten en praten over het behoud van de Neder-
landse cultuur?"



Ten slotte wordt het vraagstuk Nieuw-Guinea
in beschouwing genomen. ,

Het verwijt, dat het I.E.V. tegen emigratie is,
wordt'aan de hand van hetgeen het Verbond op
de verschillende conferenties te berde heeft ge-
bracht, bestreden,

,',EK. zijn zeker veel Indo's, die hun geboorte-
grond niet wilten verlaten en niet naar Nieuw-
Guinea willen gaan. Onder hen zijn ook velen,
die sympathiek .staan tegenover het N.-Guinea-
plan, al kunnen zij zelf niet gaan en dit finan-
cieel of op andere wijze steunen." Het gaat ech-
ter niet aan hen als spelbrekers of erger te be-
titelen.

„De grootste dwaasheid is om te denken, dat
enige duizenden mannen, vrouwen en kinderen
maar dadelijk kunnen worden overgeplant; dat
is uitgesloten." Een geleidelijke emigratie is zeer
Wel mogelijk.

Gewezen wordt op het formeren van een kolo-
nisatiefönds, waartoe alle afdelingen bijdragen.
„Het I.E.V. wil absoluut de transmigratie naar
Nieuw-Guinea steunen, maar het Verbond wil
reëel blijven, het wenst, een degelijke voorberei-
ding en redelijke waarborgen, dat zij zal slagen.
Die voorbereiding eist veel tijd en dié waarbor-
gen eisen vele millioenen. Met opzwepende pro-
paganda en schitterende beloften bertikt men
niets, men kweekt alleen grote verbittering, als
er in feite maar steeds niets gebeurt Wij wach-
ten al langer dan twee jaar en de Regering is er
nog ateeds niet in geslaagd énige vorm te geven
aan de Nieuw-Guinea-gedachte, laat staan enige
lichtende toekomst aan de emigranten voor te
houden. Het antwoord Op de vele moties is steeds
een vérwijzing naar een 'commissie, d.w.z. de
„kapstok". Gewezen wordt op het grote gevaar
van felle acties,( welke slechts reactie ten gevolge
zal' hebben, „d.w.z. dat de Indonesische Staten
zich nog meer zullen verzetten tegen afscheuring
van Nieuw-Guinea en tegen bevoorrechting van
Nederlanders irr Indonesië,"

Tot tijd ei) .wijle de transmigratie haar beslag
krijgt, zal men er goed aan doen zich te bekwa-'
mëh in een andere richting en de nodige ervaring
te verkrijgen, hetgeen óók in Nieuw-Gtünea zeer
goed te pas zal komen;

Communisme in Djocja
In aansluiting op het artikel „Een merkwaardig

proces" in de „Voorpost" van 'April, vermelden
we In het kort de publicatie van de „Keng Po",
verkort overgenomen'in de R,V,D, Nr. 16.
Opinie van een Oost-Indonesiër.

"Manai Sophian, een^der leiders van de „Keba-,
betlan 'Ba j at Indonêsia Soela wesi"' (K,R.r,S,),:
welke aanvankelijk onder leiding van Dr-r RfittE1

langi stond, deed in „Merdika" een brief publi-
ceren (opgemerkt zij, dat deze organisatie qen
Indonesische 'eenheidsstaat voorstaat), waarin is
vermeed :

De „Sajap Kir!" begint binnen het parlement
zijn invloed te verliezen en tracht hu buiten het
parlement grotere aanhang te verkrijgen door
vermindering van belasting te beloven, doch
aahgezien deze partij zelf heeft .medegewerkt om
de belastingen belangrijk te verhogen, schijnt het
resultaat niet groot te zijn. Bovendien trachten
de communisten een scheuring teweeg te bren-
gen tussen Massioemi en PJM.L door felle aanval-
len te richten op eerstgenoemde partij. Deze laat
deze'actie over haar kant gaan.

Naast deze partijen is een nieuwe organisatie
ontstaan, de „Gerakan Revolusie Rakjat", welke
in haar orgaan •.Stiadjfd schep aanvalt, hem be-
schuldigt de handlanger te zijri van Schermer-
horn om de onafhankelijkheid van Indonesië in
de war te sturen en tevens daarin een geheime
institutie van de „Sajap Kiri" aan de Afdelings-
besturen openbaart. De chaotische toestand in de
Republiek wordt klaarblijkelijk door de Sajap
Kiri verergerd.

(Het is wel merkwaardig, dat Ras Plasa, de
Europese voorvechter van de Indonesische onaf-
hankelijkheid, door de Indonesiërs wordt ver-
foeid en thans dit lot ook aan zijn medewerker
Schermerhorn te beurt valt. Red.).
Oordeel van een Chinees dagblad.

In een commentaar betoogt de redactie van de
„Keng Po", dat Mania Sophian nog maar een
kleine tip van het gordijn, dat om de toestand in
de Republiek hangt, heeft opgelicht; de ontbin-
ding is veel groter.
Strijd tussen de partijen.

De pamfletten-oorlog tussen rechts en links
woedt reeds geruimen tijd, de corruptie nadert
haar hoogetepunt; overal heerst verwarring, men
verwacht elk ogenblik een burgeroorlog; baan-
tjesjagerij en onderlinge haat vieren hoogtij.
Soekarno houdt slechts redevoeringen, terwijl „
Hatta, die als „sterke man" zou optreden, niets
durft te doen. Dit laatste waarschijnlijk als gt-
volg van een „anti-Buitengewesten"-stroming;
men vindt, dat van Sumatra afkomstige leiders
een te grote rol in de Republiek spelen.
Optreden van een sultansparty.

Zoals te verwachten was, zijn intussen ook
royalistische partijen ontstaan, welke in alle ge-
ledingen van het volk haar leden tejt, „Deze
stroming is des te belangrijker, omdat haar vol-
gelingen over wapens beschikken."

(Onwillekeurig komt ons in herinnering het
bericht, dat op initiatief van studenten krachtig
zou zijn opgetreden tegen buiten de Regering

staande gewapende elementen. Zou toen actie
zijn \gevoerd tegen royalistische elementen, of
was zij gericht tegen extremisten? BedO.
Algemene actie tegen het Communisme.

In vele landen rondom Indonesië wordt open-
lijk stelling genomen tegen het Communisme. In
Australië verklaarde de Minister-Presidennt op
een conferentie van de Ivabourpartij: „Wij willen
de'Labourpartij niet verbonden zien aan* het een
of andere „isme", dat in Europa opgang maakt:
eerst het fascisme en thans het communisme."

In Burma kondigde de Regering onverbidde-
lijke maatregelen aan om de communistische
partij uit te roeien, terwijl vele arrestaties wer-
den verricht, ook in India hevige strijd van
Nëhru tegen de communisten; overvallen op de
bureaux van de partij vonden plaats, gevolgd
door arrestaties.
Het oordeel van db rKeng Po". *

In de • afleveringen van 20 en • 27 Maart be-
schrijft het blad de toestand in de Republiek;
wijst op de nog steeds belangrijke invloed van. de
Communisten, terwijl de Republiek geen maat-
regelen heeft .genomen tegen, uitbreiding er van.

De communisten zijn uit de door Nederland
bezette gebieden gevlucht eri naar de Republiek
getrokken. Ongerust over de internationale
maatregelen tegen het communisme, zullen de
aanhangers van deze leer tot een wanhoopsdaad,
overgaan. Met ,„cease lire" heeft de verhouding
tussen partijen zich verscherpt.
Wijziging van <}e Amerikaanse opinie?

De „Star Weekly" schrijft, dat de aandacht van
Amerika getrokken is door de communistische
invloed in het republikeinse gebied. („Eindelijk"
zouden we zeggen. Red,)'

. Met interesse wordt het verloop van het proces
tegen Tan Malaka, Yamin c.s. gadegeslagen. Uit
het onderzoek zou o,a. zijn gebleken, dat dé hou-
ding van generaal Soedirman t.aiv. de commu-
nisten op zijn minst als verdacht kan worden
beschouwd, '

We vragen ons af, of inderdaad Amerika en
Engeland eindelij"k door dé nevelen heen, die de
republikeinse machthebbers om de Republiek
hebben gevormd, dé juiste stand van zaken heb-
ben opgemerkt. En stellen deze vraag tevens
t.a.v. onze eigen Regering.

De „Qbserver" en de „Economist", bekende
Engelse weekbladen, schenken in lange artikelen
de nodige aandacht aan deze gebeurtenissen; ook
de „New Statesman", een Voorstander van de
Z.O. Azië-beweging, levert hierover beschouwin-
r evenals de „Tiraes".

... a overtuiging wint veld — en niet alleen by
de conservatieven — dat Nederland Indonesië
niet mag verliezen en dat Frankrijk in Indo-
•Ghlna- meet—blij ven. Ee-^rfTtoiies^HSppert^^eUfl^-dë^
idee, dat Engeland en Amerika meer steun zullen
geven1 aan de pogingen dezer landen om in Indo-
r""ië en Indo-China de rust te herstellen.

Wetenswaardigheden ,
. Particuliere werknemers.

Men bericht ons, dat het ïn de bedoeling ligt de '
beoordeling van de vorderingen op een werk-
gever t.a.v. de initiële rehabilitatie-uitkeringen
op te dragen aan de Commissie voor Arbeids-
aangelegenheden (C.V.A.).

W.erknemers, die bij de betrokken werkgevers
reeds voor bedoelde uitkering moeite, hebben ge-
daan, zonder 'succes, kunnen zich thans tot de
Vertegenwoordiger van de C.V.A. (Afd. Sociale
Zaken Minog) wenden, om de betrekkelijke for-
mulieren te1 verkrijgen.

De aandacht zij er op gevestigd, dat boven-
staande Txiet van toepassing is op backpay van
pensioen, waarvoor tussenkomst van de rechter
dient te worden ingeroepen.
Overmaking van,geld naar Iiidïë. *

Het komt nog wel voor, dat personen op aller-
lei slinkse wijzen geld pogen over te maken naai:
Indië, b,v. door verzending per post en daardoor
de deviezen-bepalingen overschrijden. Deze han-
delwijze is geheel overbodig.

De betrokken instanties hebben geen bezwaar
tegen legitieme wijze van overmaking van gelden
naar Indië, a.ls het gaat om kleine, bedragen,
welke dan óók direct aan de belanghebbende
worden uitbetaald.
In Indië Gewortelöen (I.I.O.).

Klachten werden, geuit, dat terugkerende eva-
cué's, I.I.G., voor wie woonruimte in Batavia af
Bandoeng beschikbaar was, toch naar Soerabaia
worden doorgezonden. ' Aanvankelijk werd ge-
dacht, dat dit incidenteel was geschied, doch
thans blijkt zulks als regel te zullen plaats heb-
ben.

Batavia en Bandoeng zijn namelijk zó overvol,
dat door de betrokken dienst het onderdak deug-
delijk wordt gecontroleerd, in afwachting waar-
van de voor die plaatsen bestemde p&ssagiers
(LI.G,) tiaar Soerabaia worden doprgezonden en
daar ondergebracht. Na het onderzoek kunnen
zij naar de plaats van bestemming reizen.

Zij, die geen kans meer hebben op de arbeids-
markt {dat zijn dus invaliden en ouden van da-
gen) gaan voorlopig naar Lawang, waar in de
Europese buurt huizen ter beschikking staan.
Gemeentelijke Spaarbank Soerabaia,

Binnenkort wordt de mogelijkheid geschapen
van uitkering der mleggelden bij bovengenoemde -
Spaarbank, •

Voorschot pensioen.
Herhaaldelijk worden verzoeken gericht tot de

Directie van de Ind. Pensioenfondsen, om voor-
schot op pensioen, voornamelijk door personen,

gdie spoedig naar Indië willen terugkeren.
. Medegedeeld zij, dat geen voorschot kan wor-

den verleend op nog niet vervallen pensioen-
termijnen.

Onderbrenging van evacué's
Stem hi de woestijn.

Reeds eerder deden wij een waarschuwing ho-
ren aan betrokkenen, om niet, zonder meer naar
Nederland te gaan en niet te 'trachten onderdak '
te vinden in het Westen van ons land en vooral
niet in de grote plaatsen' eldaar. Gewezen werd
op ruimere en goedkopere gelegenheid in het
Oosten en Noorden,

Deze waarschuwing werd in „Onze Stem"
overgenomen; het is ons onbekend of zij resul-
taat heeft gehad. Te oordelen naar de zeer velen,
die bij'Nibeg, Pelita en het Afdenigsbestuur om
raad en hulp aankïoppen, zou men geneigd .zijn
het tegendeel te geloven. '
Wederom een raadgeving. ,-

Het is daaro'm goed, dat in „Oost en -West" vap
10 April de indrukken van een bezoek aan de
Indische gerepatrieerden in Frieslaftd werd op-
genomen:

Op een enkele uitzondering na (één gezin van
schoonmoeder en moeder met vief kinderen in
de buurt van Sneek in een aardige villa onder-
gebracht, die met alle geweld naaf een grote
stad in het Westen wil) zijn de bezochte'families
zeer in haar schik.

Schr, eindigt in bedoeld artikel met: „Lezer, ik
heb "hier maar enkele'impressies gegeven...., die
maar tot ééïï conclusie leiden, n.L tieze, dat zij
het bij de Friezen thuis zonder meer goed
hebben." De Fries schijnt goed met onze mensen
te kunnen opschieten; een boer zeide: „ïk heb nu
van die gerepatrieerden in huis, maar als ze ooit
weggaan, kunnen ze mij direct anderen sturen," ,
Ongevraagd advies.

t)e familie .in de omgeving van Sneëk mag zich
wel tweemaal bedenken aleer zij aan haar voor-
'nemens gevolg geeft: Zonder de wetenschap een
behoorlijk onderdak en niet té duur te 'kunhen
verkrijgen, h.v. bij goede'kennissen of familie,
zal dit op een teleurstelling uitlopen. Een familie
met 'nderen.kan slechts zeer -moeilijk een der-
geli^^onderdak vinden en meestal laten onaan-
genaamheden niet op zich wachten, zelfs bij fa-
milie. Indien men niet gedwongen is door onder^
wijs-mogelijkheden te verhuizen, blijve men waar

- men-rwda Mn-goffl icmderdak. heeft gevonden.
Iedere verandering i's nog geen verbetering.

Transmigratie
Naar de Antillen.

In aansluiting op hetgeen in de „Voorpost" van
Mei werd medegedeeld t,a.v. het.streven van de
Emigratie-stichting „Quo Vadis", kan thans meer
worden vermeld. ,Deze vereniging ontving een
rapport over de mogelijkheden in' de Antillen,
van de hand van de heer Roovers, höoldambte-
naar Soc. Zaken in Indië van de Ned,-Indische
Regering.
Verzoek aan de Konïngin,v

Naar aanleiding van dit rapport werd in een
telegram aan de Koningin het verzoek gericht,
om tussenkomst ter bespoediging vari de trans-
migratie" riaar de Antillen. Hierin werd tevens
de mogelijkheid van transmigratie naar Nieuw-
Guinea gereleveerd. „De grijze vaagheid echter
van deze mogelijkheid en het feit, dat nog steeds
omtrent de status van dit land niets bekend is,
doet ons veronderstellen, dat het nog vele jaren
duren zal voor en aleer wij eventueel daar aan
het werk zouden kunnen gaan, nog daargelaten
het feit, dat mogelijk Nieuw-Guinea'zou worden
een deel van de Verenigde Staten van Indonesië,
waardoor wij immers toch in Indonesië zouden
blijven."

Rehabilitatie
Tegenstelling.

In „Onze Stem" van 29 -Februari klaagt „Vrïj-
gebleve" waarom in de rehabilitatie-regeling on-
derscheid wordt gemaakt tussen geïnterneerde
en niet-geïnterneerde ambtenaren. Dit onder-
scheid kwam sterk tot uiting bij de inpassing na
de oorlog; de geïnterneerde werd ongeacht de
duur der internering zonder meer met ingang
van l Augustus 1945 ingepast; de vrijgeblevene
diende zich eerst te melden en werd ingepast
met ingang van de maand, voorafgaand aan de
melding.

Een vrijgeblevene ontvangt geen rehabilitatie-
uitkering.

Men schijnt er van uit te gaan, dat een Vrij-
geblevene en m het algemeen allen, die buiten
de kampen zijn, gebleven, een leven hadden van
een prins. Hij bestrijdt deze opvatting, wijst Op
het ^enuwsloperïde bestaan, waarbij- veel .moest
worden, verkocht om aan voedsel te komen.

Er waren diensten, waar de Europeaan 100—
125 gld. salaris kreeg van de bezetter, tegen eer-
tijds een 3 maal hoger bedrag; men begrijpt dat



hij hiervan niet kqn leven en dus gedwongen was
zelte kleding te verkopen. Hij vraagt of de uit-
sluiting zijner lotgenoten de beloning is voor'
trouwe diensten na alle ellende, die een onrede-
lijke bezetter hun heeft aangedaan

Terecht zegt hij: „Zijn zij fout geweest (door
dienst te blijven doen); dan men hen straffe!"
Opvatting Departement van Financiën.

Het Departement van Financiën orakelt: „Voed-
sel kleding, medicijnen, huishuur, licht, water-
rekening, alles had gij kunnen betalen van het
één derde deel van het vooroorlogs tractement
en hebt daarmede op redelijke wijze in het on-
derhoud van U en Uw gezin hunnen voorzien. En

• dus voor U geen rehabilitatie-uitkering."
Het H.B. zegt in een noot, dat de Regering

opziet tegen^de geldelijke gevolgen en geeft haar
• de raad ,,,nu eens onverbiddelijk op te treden •

1 "tegen de ambtenaren, die op onoordeelfcundigo
wijze met staatsfondsen omspringen of deze on-
rechtmatig in hun zak steken"; de vrijgekomen
gelden zullen ruimschoots voldoende zijn -om de
berooide ambtenaren ten rechte achadejoos te
stellen. De door het Departement van Financiën
gedecreteenjp. en op niets gebaseerde 1/3' grens
k^n in de ioogste mate onbillijk zijn, zodat het
noodzakelijk is, geval voor geyal na te gaan.

„De gestelde grens is enkel en uitsluitend een
uiting van de zucht om moeilijkheden op te los-
sen via de weg van de minste weerstand."'
Overleg tussen officiële instanties.

We moete» toch veronderstellen, dat tussen/de
departementen van Financiën en van Soc. Zaken
overleg terzake is geweest.

Dit is hoogstwaarschijnlijk ook het geval ge-
weest; althans de R.V.D. van 24 Januari vermeldt .
het verzoek van de Dir. van Soc. Zaken om pu>-
talicatie van een circulaire, waarin deze kwestie
ter sprake komt en geeft aan, dat de door het
Departement van Financiën gevolgde richtlijn
„slechts als een voorlopige te beschouwen is en
voor herziening vatbaar". Bovendien zal voor
particulieren geval voor geval door rechter en
commissie voor arbeidsaaïigelegenheden worden
uitgemaakt of er al dan niet van een redelijke
voorziening in levensonderhoud kan worden* ge-
sproken.

Vopr de ambtenaren is bij gebreke van admi-
nistratieve rechtspraak „nu eenmaal aan de ad-
ministratie en in laatste instantie aan de Rege-
ring" de beslissing.

Schrille tegenstelling
Toestand in Nederland en Imiië. (

In het Fin. Dagblad van 20 April is een artikel
opgenomen onder bovenstaande titel, waarin deze
tegenstelling tussen oorlogsschadevergoeding in
Nederland en in Indië wordt belicht d' ~ de
correspondent van het blad in Batavia.

Verschillende stichtingen tot behartiging van
de belangen van oorlogsslachtoffers in Nederland
hebben naar aahleiding van de handelingen ïn
de Tweede,Karner over het Nederlandse wets-
ontwerp op de oorlogsschadevergoeding gewezen
op de vele millioenen, die voor herstel van orde
en welvaart in de Overzeese gebieden gebezigd
worden en tevens er op gewezen, dat ook in
Nederland iets groots moet worden verricht aan
hen, die alles verloren hebben.

Terecht'wordt deze controverse betreurd, aan-
gezien beide delen elkaar nodig hebben en zon-
der elkaar niet kunnen bestaan. In Nederland
heeft men niet alleen recht op schadevergoeding,
maar hebben de betrokkenen reeds lang" een niet
onbelangrijk deel der schadeloosstelling ontvan-
gen. In Indië echter bestaat dit recht niet, wordt
het zelfs betwist, terwijl van een vergoeding nog
geen sprake is.

In Indonesië wordt wel eens beweerd, dat Ne-
derland bij de schadeloosstelling tusseri dit ge-
bied en Japan zich zelf in de eerste plaats zou
trachten te rehabiliteren en pas daarna aan de
belangen van Indonesië denkt.

De Indische regeringsopvatting heeft er toe ge->
leid, dat a!le werkers en gepensiomfterden ta
Indië ƒ 500.,'aan contanten hebben ontvangen en
zijn rehabilitatie daarmede zal moeten bewerk-
stelligen en dat, niettegenstaande 2ij alles hebben
verloren en alles peperduur is.

Een schrille tegenstelling, waar zelfs niet-zit-
tende Kamerleden het zittingsgeld gedurende de
oorlog achteraf uitgekeerd kregen. Twee en een
half jaar na de oorlog wórdt de schadeloosstel-
ling nog bestudeerd en wekken de uitlatingen
van regeringsinstanties slechts geringe hoop op
een bevredigende regeling.
Verbittering.

Begrijpelijk is het, dat «en boven geschetste
schrille tegenstelling de werkers in Indonesië
verbittert en de vraag wordt geopperd, hoeveel
millioenen nu inderdaad als nieuwe kapitalen in
Indonesië worden geïnvesteerd.
Verbittering: In de medische kringen.

Een gelijksoortig geluid beluisteren we in „Me-
disch Contact" van 14 April. De secretaris geeft
commentaar op het artikel „Rehabilitatie", voor-
komende in de Februari-aflevering van dit tijd-
schrift, waarin een gedemobiliseerde arts van
het K.L. de verschillende maatregelen bespreekt
in verband met de rehabilitatie van betrokkenen.
Uit het laatste artikel blijkt, dat er veel voor hen
gedaan wórdt door verschillende medische in-
stanties. „Tevergeefs zocht ik in dit artikel nasr
een woord, van rehabilitatie en/revalidatie (her-
scholing) vari de collega's, die an Indië jaren in

krijgsgèvïmgensciap of burgerinterneririgskamp1

doorbrachten en «leestal geheel berooid in het
vaderland terugkeerden. Of spreekt tnen daar
maar liever niet meer over? Terecht! Want het
is diep beschamend wat niét gedaan werd
Dat hier e» in Azië door Nederlanders voor een-
zelfde cfoel' en tegen eeazelfde vijand geleden en
gestreden werd in één verband, voor één Ko-
ninkrijk, is b'Kjkbaar een" tfpvsttirïg, die alleen bij
de' Indische Nederlanders bestaat."

Deze woorden ' duiden Wel op een schrille
tegenstelling.

Ingezonden
0E MOGELIJKHEID TOT INVOER VAN
VUURWAPENEN EN OF MUNITIE IN

OOST-INDONESIE;
De invoer van vuurwapenen eïï munitie in

Öost-Indonesië is verboden bij de in^oerordon-
nantie 1947 (Staatsblad No. 18).

Nadien is deze ordonnantie gewijzigö en aan-
gevuld, zodat do mogelijk open staat dispensatie
op dit invoerverbod te verkrijgen.

Hiertoe wende men zich met een verzoekschrift
tot de Ltn. G-.G. te Batavia.

In de practijk is gebleken, dat de verleende
dispensaties ongeveer 6 weken na dagttekerïïng
van het verzoekschrift alhier, te Batavia waren
getekend. Wanneer men in het bezit is van be-
doelde dispensatie, staat niets meer in dé weg
en kunt U door tussenkomst van uw wapenhan-
delaar de verdere benodigde papieren bekomen.

Dit wat betreft vuurwapenen. Wat munitie
aangaat zijn er nog andere factoren, te weten •

Wanneer U munitie wenst te vervoeren, moet
deze in de zogenaamde kruitksmer vervoerd
worden, waarvoor de minimum vracht ƒ ,75-Tf-
bedraagt.

Alleen grotere kwantums zullen dus de kasten
lonen, echter kunnen deze niet, in Nederland ge-
kocht, naar Indië uitgevoerd worden; C.D.LU,
zou geen toestemming verlenen, \e enige mogelijkheid, welke ook interessant

is, zou zijn een grotere gezamenlijke aanschaf, te
leveren vanuit België, waarvoor men dan nodig
heeft een deviezenvesgünning van de N.I.D.I. te
Batavia in Belgische Francs.

Levering België, practisch uit voorraad; Enge'
land is zeer onzeker.

GROEP AMSTERDAM •-"
EEN VERGADERING, EEN'AFSCHEID

EN EEN VLAG.
20 Juli j.l. was voor de Afdeling Amsterdam

een heel bijzondere dag. Volgens dé agenda van.
.de maand wu op die datum een iedenvergader-g
worden gehouden. Dit op zich zelf was natuu t
niet'zo belangrijk, evenmin het lelt, dat de Af-
deling toen juist 6 maanden bestond, maar in de
eerste plaats zou de nieuwe Voorzitter, Dr. W.
van Slee, officieel de leiding van de Afdeling,
overnemen, en bovendien was daar de aankon-
diging, dat de heer C. E. Barre, Voorzitter van
de Afdeling Nederland, de leden zou inlichten
omtrent het standpunt van het H,B. in Indië tav
zake de (a.s.) verkiezingen. Het laatste vooral was
voor velen aanleiding naar het clubhuis op te
trekken, waar hen al dadelijk een verrassing
wachtte : behalve de heer Barre waren ook twee
Hoofdbestuursleden aanwezig, de heren C.. A. R.
D. Snel en Ir. J. B. de Vries. Amsterdam „voelde"
zich met zoveel hoge functionnarissen in zijn
midden!

Het ligt niet in de bedoeling hier een, relaas te
geven van het verloop van de buitengewoon, ge-
animeerde vergadering, waarvan de lezing., van
de heer Barre het hoogtepunt vormde, doch één
agendapunt verdient toon zeker speciale vermel-
ding, n.l. het afscheid Van het bestuurslid de. heer
H. J. Hoeksema.

Nu is helaas ook een afscheid in Amsterdam
geen „bijzonderheid". De Afdeling bestaat toch
voor 99 "/» uit evacué's. Maar juist daarom treft
een afscheid des te meer, wordt gevoeld als een
groot verlies, omdat vervanging zo moeilijk is.

De heer Hoeksema was een van de mede-op-
richters van „Amsterdam", heeft veel en goed
werk verricht en de afdeling zal hem missen.
Vergeten zal ze hem nooit, niet alleen om per-
soonlijke redenen, maar Hij liet een geschenk
achter, het mooiste, dat hij geven kon: een vlag,
gemaakt door bescheiden maar vaardige I.E.W
vrouwenhanden, een I.E.V.-vteg, symbool van het
streven en leven van ons Verbond: de Neder-
landse driekleur van rood, wit en blauw, met in
de linkerbovenhoek het wapen van de hoofdstad
en in het midden ons embleem, in zwart uitge-
voerd, gevat in een oranje cirfcel met stralen,
het zonnebeeld.

Uit de gevoelvolle aanbiedingsrede van de heer
Hoeksema nernen wij, verkort, het volgende over:

„De Indo's hebben eeuwenlang geleefd en ge-
werkt .onder het „rood, wit en blauw", dat ze
liefhadden en nog liefhebben, voor wie geen of-
fer hen ooit te zwaar viel. Voor de plaats van
ons embleem werd daarom gekozen het hart van
de driekleur. Het I.E.V. beleeft thans echter heel
donkere dagen. Zal het stamland Nederland ons
loslaten? Onze toekomst is onzeker, zwart is
daarom de kleur die ons nu past. Maar we zijn

. niet zonder hoop: Ons Verbond sta in het brand
punt van de besprekingen Nederland-Indonesië.
Moge straks ook voor ons het zonnetje weer
schijnen, het Oranje-zonnetje! Deze hoop-wordt
uitgedrukt in de cirkel met stralen^

lïet is mogeèijk, dat onze hoop niet wordt ver-
wezenlijkt. Dan zullen de meeste Indo's, de
kleine Boengs, onder een andere. vlag moeten
leven. Dat alsdan de „grote" Boeïïgs, die hier in
Holland zullen blijven en het voorrecht zullen
hebben. Nederlander te zijn, hun broeders aan 3e
„overkant" niet zullen verloochenen, hen zullen
blijven gedenken. Dat deze vlag hen. moge her-
inneren aan bun bestaan!"

Dringend verzoek
De leden worden vriendelijk doch drin-

gend verzocht bun contributie te1 willen
gireren, Hëfs* kwartaalsgewtfze. Zij bespa-
ren daardoor de Penningmeester niet' alleen
onnodig werk, maar veel moeite en. t$fd.

Het gironummer van de Penningmeester
ïs : 319381*

Oorlogsschade irv Indïë
Het Bureau voot Oorlogsschade te Bsfavia

maakt bekend :
Zij, die tijdens de bezetting goederen als hier-

onder sub I tot en.met V vermeld, waarvan, hun
de individuele kenmerken bekend zijn, zijn* kwijt
geraakt en voornemens zijn t.z.t, een verzoek tot
schadeloosstelling bij het Bureau vóór Oorlogs-
schade in te dienen; worden er reeds nu op ge-
wezen, dat de mogelijkheid bestaat dat die goe-
deren zich bevinden bij een der hieronder ver-
melde instanties.

Hun wordt derhalve aangeraden^ om, alvorens
tot indiening van een verzoek tot schadeloosstel-
ling óver te gaan, eerst scfarifteHJk bij de in. aan-
merking komende hieronder vermelde instanties
te informeren of de góéderen zich daar wellicht
bevinden. Een zo nauwkeurig en gedetailleerd
mogelijke beschrijving der goederen moet worden
gegeven, Informaties waarbij geen individuele
kentekenen, zoals nummers enz. wordt opgege-
ven, worden terzijde gelegd. *

ï. Auto's.
Te informeren bij het Hoofdkantoor der M.TJD,,

Tanah Abang West No. 16, Batavia; volledig op
te geven motor- én; chassisnummer, merk,, jaar,
klasse enz.

U. Radfo's, frigidaire» koelinstallaties, vleugels
resp. piano's, filmapparaten, schilderijen van: be-
kende meesters., schrijfmachines, gasfornurzen en
brandkasten.

Te informeren, wanneer het in Batavia kwijt-
geraakte goederen .betreft, bij de H.O.B;,L Van
Heutzplein 12, Bataviat en voor de overige"plaat-
sen bij de Plaatselijke Vertegenwoordigers van
het Nederlands-Indisch Beheersinstituut van de
plaats waar de goederen het laatst zijn aange-
troffen. Op enveloppe dundelijk vermelden! „in-
formatie goederen"!

Plaatselijke Vertegenwoordigers van het Ne-
derlands-Indisch" Beheersinstituut zijn gevestigd
te: Bandoeng, Buitenzorg, Semarang, Soerabaja,
Cheribon, Malang", Djember, Medan,. Padang,
Palembang, Pangkal Finabg, Tandjong: Pinang.
Sabang, Balikpapan, Bandjermasin, Fopttianak:,
Samarinda, Koepang.» Amboina, Morotai^DenPas-
sar, Singaradja, Mataram, Hollandia, Makassar
en Menado.

III, Naaimachine».
Te informeren, bij de Singer Sewing; Machine

Cy., Secretariew,èg No. 2, Batavia-C.
IV' Jachtgeweren en andere vuurwapenen.
Te informeren bij de Centrale Vuurwapen

Commisie, Soehangweg No. 7, 'BatayiB.
V. Boekeryen,
Te informeren bij de Centraler Bibliotheek

Indië, Kebon Sirih 58, Batavia.

Verplichtingen van een goed lid
1. Tgdig en liefst kwartaalsgewrjze zijn con-

tributie per giro betalen aan de Penning-
meester de heer J. A. 1P, E. Jahannes, Riouw-
straat 129, 'Den Haag. Gironummer 319381. t

2, Zieh beschikbaar stellen voor werkzaamhe-
den in commissies, enz.

3- Veelvuldig bezoek aan de Algemene Verga-
deringen.

4., Geregeld bijwonen van de openbare be-
stuursvergaderingen, des Vrijdags om 8 uur
namiddags in het Clubhuis, Thomsonplein 16.

a. Op deze vergaderingen, dan wel schriftelijk
suggesties in het belang van de Afdeling aan.
de hand te doen.

6, Bij verhuizing een verhuiskaart zenden aan
* de Secretaris^ Dr. Lawick van Pabfit, Van

Boetzelaerlaan 135, Den Haag.
7. Het streven van het Clubhuisbestöu-r om.het

Clubhuis aan zyn doel te doen beantwoor-
den, steunen, door druk en regelmatig be-
zoek,

8. Kennissen, leden der Afeding, opwekken
zulks te doen.

9, Kennissen, niet-leden, introduceren.
10. Zoveel mogelijk bekendheid geven van het

bestaan der Afdeling en leden te werven.
H, De namen der gewonnen leden aan de secre-1

taris (zie 6),schriftelijk mededelen,
12. De Redactie-Commissie steunen door stuk-

ken in te zenden ter opname in „De Voor-
post" (liefst getypt op één pagina).
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TA l IIIL betuiging uit l AnlJy

voor het liido-comite „VRIJ INDONESIË"
t' ' r:. L

'- Het Indo-Comité „Vrij Indonesië" ontving
i van den beer Dr. W. Ch. A. Doeve, bekend
< I.E.V. voorman vóór de oorlog, oud-Hoofd-
I bestuurslid van het I.E.V., oud-Volksraads-
lid, de volgende adhaesiebetuiging:

\, 9 Maart 1946

Aan het
(Indo-Comité „Vrij Indonesië".

Naar aanleiding van de oprichting van UW
Comité haast ik mij u mede te delen, dat

-"•, tenvolle kan instemmen met het door u
.stelde doel en dat ik u graag, voor zover

in mjjn vermogen ligt, zal steunen.
; Het is inderdaad dringend nodig, dat wel-
' denkende Indo-Europeanen hun stem ver-
, heffen tegen het geluid, dat sommige Indo's
l onder de vlag van 'het IJE.V. doen horen.
| Zü dreigen de gehele Indo^Europesè bevol-
! kingsgroep te compromitteren in de ogen
van mensen, die hun geluid niet op de juds-

i te waarde weten te schatten. Wanneer men
; eens onderzoekt hoeveel Indo-Europeanen
< deze z.g, I.E.V.-ers vertegenwoordigen, zal
| er denkelijk van hun representatieve rol
' niet veel overblijven. De kan het mij n.l.
; niét voorstellen, dat een Indo, die genoeg
; verstand heeft om artikeltjes in een tijd-
j schrift te schreven, niet reeds lang heeft
ingezien, dat de Indo-Europese bevolkings-
groep, voor r wie Indonesië het vaderland

i is, .tot haar 'landgenoten, de Indonesiërs, in
een loyale verhouding moet komen te ver-
keren, Indo's, die het ontstaan van deze
loyale verhouding tussen Indo-Europeanen
en Indonesiërs bemoeilijken of tegenwerken,
handelen in strijd met de belangen van hun

Volkingsgroep en worden, wanneer zij
. jet gepaald dom zijn, door onzuivere mo-
tieven gedreven evenals dat in de bezet-
tingstijd met een intelligente NJS-B.-er het
geval was.
Het''is té begrijpen, dat tot het jaar 1930,
hei jaar waarin de economische crisis be-
gon, yèel Indo's conservatief waren en van
een revolutionnair Indonesisch nationalisme
niets wilden weten. De Indo werd in som-
mige opzichten wel achtergesteld 'bij den
Totok, maar behoorde toch tot de over-
heersers ' en verkeerde, in vergelijking met
de Indonesiërs, in een bevoorrechte positie.
Gedurende de economische crisis verloor
de Indo hoe langer hoe meer zijn voor-
rechten en het aantal Indo's, dat samen-
werking wenste met de Indonesiërs, zij het
voorlopig alleen op economisch gebied, werd
hoe langer hoe groter. Het sprak echter
wel vanzelf, dat ook toen de meeste Indo's

V

voor een politiek onafhankelijk Indonesië
niet hetzelfde konden voelen als de Indo-
nesiërs, zij het dan ook dat de baatzuchtige
Nederlandse koloniale politiek in die dagen
ook by Indo-tEuropeanen veel verbittering
heeft gewekt. Het idealisme, dat den Indo-
nesiër bezielde, kon den Indo niet anders
dan vreemd zijn. Ook wanneer nu in dit
tijdsgewricht Indo-Europeanen met de In-
donesiërs mee willen streven naar een po-
litiek onafhankelijk Indonesië, zal de Indo
slechts geleid worden door zijn rechtvaar-
digheidsgevoel en zijn gezond verstand. Ook
nu zal de Indo, die deelneemt aan het
streven'naar een politiek onafhankelijk In-
donesië, niet het heilige vuur voelen bran-
den, dat het Indonesisch nationalisme ken-
merkt. Dat alles ligt jn de aard der zaak
en dat kan den Indo niet kwalijk worden
genomen. Zelfs is het nog aannemelijk, dat
Indo's nu liever geen party willen kiezen
en zich buiten de Indonesische politiek
willen houden. Zq voelen zich immers zo-
wel aan de Nederlanders als aan de Indo-
nesiërs verwant en een breuk tussen Ne-
derland en Indonesië kan voor hen slechts
pijnlijk zijn.
Met kracht moeten ' weldenkende Indo-
Europeanen echter opkomen tegen Indo's,
die zich door de koloniale Nederlandse re-
actie laten gebruiken. Zulke typen ver-
knoeien de verhouding tussen Indo's en
Indonesiërs en brengen de Indo-Europese
bevolkingsgroep ook bij weldenkende Ne-
derlanders en andere Europeanen in dis-
crediet. Waf denken deze verzakers van de
belangen van hun bevolkingsgroep eigen-
lijk te bereiken? Voor zich persoonlek zul-
len rij met bun actie misschien wel enig
voordeel weten te behalen. De belangen
van de Indo-Europese bevolkingsgroep kun-
nen er echter ten zeerste door worden ge-
schaad*
Nederland kan nu al heel weinig doen voor
de Indo-Europeanen, die in Indonesië zijn.
Zij worden niet gerepatrieerd, want Neder-
land is niet hun vaderland. Zij bevinden
zich grotendeels in spreken, waar de Ne-
derlanders en de Britten niets te zeggen
hebben, zodat zij van de welwillendheid
der Indonesiërs afhankelijk zijn. De slacht-
offers, die onder hen gevallen zijn, hebben
hun treurig lot hoofdzakelijk te danken aan
het feit, dat zij na de capitulatie der Ja-
panners de realiteit niet dadelijk hebben
begrepen en meenden tegenover de Indo-
nesiërs 'weer als meerderen te kunnen op-
treden. Het lot van vele Indo-iEuropeanen
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in Indonesië zou in deze woelige dagen veel
gunstiger zijn geweest, indien zij vóór de
oorlog in een betefe verhouding tot de In-
donesiërs hadden gestaan. Is het niet mis-
dadig, dat men zelfs nu nog probeert Indo's
en Indonesiërs tegen elkaar ori te hitsen?
Wat wil de koloniale reactie in Nederland
eigenlijk en wat denkt zij te kunnen be-
reiken. Menen zij de wijzers van de klo-k
terug te kunnen zetten? W'Ulen zij als
Don Quiohotte alsmaar tegen windmolens
blijven vechten? Ondanks al het zielig ge-
doe van de koloniale reactie in Nederland
zullen de 'Indonesiërs tenslotte toch wel
'baas in eigen huis worden. Dat ligt nu een-
maal dn de lijn der evolutie. De Indo-Euro-
peaan, die in Indonesië (omdat daar zijn
vaderland is) wil leven en sterven, zal de
nieuwe situatie moeten aanvaarden en zich
moeten aanpassen. Dit dienen de Indo's,
ook ail vinden zij het niet prettig, zo spoe-
dig mogelijk in te zien. Zij moeten loyale
onderdanen worden van de Repoeblik In-
donesia, wanneer zij niet als een onge-
wenste minderheid beschouwd willen wor-
den. Op de hulp van de koloniale Neder-
landse reactie behoeven zq niet te rekenen,
wanneer de Indonesiërs niets meer van hen
willen weten, omdat zij zich door het on-
dernemerskapitaal tegen hun landgenoten
hebben laten uitspelen.
In de hoop, dat u mijn medewerking wilt
aanvaarden, teken ik,

Hoogachtend,
Dr. W. CH. A. DOEVE

De heer Doeve behoort tot de prominente
figuren van de Indo-groep. Hij is geweest:
fractieleider van het I.E.V. in de Gemeen-
teraad van Makassar en loco-burgemeester,
voorzitter en erelid van de afd. Semarang
van het IJE.V., gemeenteraadslid in Sema-
rang, leider van de Kring Midden-Java
en lid van het hoofdbestuur van het I.E.V.,
lid van de Volksraad en voorzitter van de
Kolonisatiecommissie. In tegenstelling tot
enkele Indo's, die hier in 'Nederland zich
als IJ3.V.-ers voor het karretje van de
koloniale reactie laten spannen, laat de
heer Doeve dit geluid horen. We hebben
hieraan niets toe te voegen en Kopen, dat
de Indo-(Europeanen in Nederland dit zul-
ten verstaan en zullen begrepen waar de
belangen van de Indo-groep liggen.

Het secretariaat:
Nieuwe Schoolstraat 115, Den


