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Kort rerslag van de op Donderdag 18 Octooer 1945 o» 20 uur
gehouden vergadering van de S.D.A.P., G-roep I en II Tan.de

^iïi iie* Volks'g&too'uw- .--èfasi'- de
' '

300
@m 20 uur ©pende de voorzitter de vergadering. Hij" wees er op,

dat door vele leden was verzocht o ai voorlichting inzake de
Indonesische kwestie, dat derhalve was beslaten tot het bijeen-
roepen van. deze vergadering en dat door hen als spreker in die
aangelegenheid was aaïigesocht het oud lid van' den Volksraad vaa
ïïederlandsch Oost-Indie J.B. STOKVIS. Vervolgens gaf hij het
woord aan den sprekers

JOZEF 32JAITCJSL .STOKVIS j_ ge toren te * s- Gfravenhage , 23 februari
1875, lid van ïë 'ïfatïonale Adviescommissie en van het Partijbe-
stuur van de 3.D.A.Ï., wonende ,,'aliiootstraat 255 -te ' s-Crravaniiage,
aaide, dat tijdens de bsaattin,^ van ïïedarlaud de verhouding
tusscnen de Nederlanders en- de Indonesiërs aich ten goede had g&-
firi^aigd, doordat ;aen elianaer in.de illegaliteit had leeren ver-
trouwen en waardeeren en was gekomen t«t meer' begrip voor elkaara
moeilijküedan. Vervolgens "behandelde hij de figuur van Soekarno.
Hij kende hem persoonlijk en beschouwde heni als een vurig na-
tionalist, die in de afgeloopen jaren het Hederlan-dsche (ïezag vele
moeilijkheden in den weg had gelegd en die ten koste van alles
de vrijheid en zelfstandigheid van Indonesië wilde verkrijgen.
Persoonlijk is spreker het eens met de Regeering, dat aij niet in
overleg treedt met Soekarno. Hij is er van overtuigd, dat Soekarno,
die met de Japanners heeft samengewerkt, door den Eeiaer van Japan,
Hirohito in audiëntie is ontvangen, thans niet de man is, met
•.Tien men in ©verleg moet treden. Toch schijnt er met hem gespro-
ken te worden, hoewel de Regeering aulks officieel niet weet en
vrel door den Resident van de Mol ukken, den Kolonel "bij de II.I.G.A.
Raden ABD03L KAJ3IR. Overleg moet er komen en het Is niet van be-
lang hoe net gebeurt, als het maar geschiedt. Soekarno is geen
Mussert, die aijii Vaderland heeft verraden, maar hoogstens is hij
ontrouw geworden aan het Moederland, Jaetwelic een .veaenlijk ver»
schil is. Het aftreden v au den Gouverneur- Jeneraa}. besprekende,
verklaarde spreksr hem hoogelijk te waardeeren en groote bevTonde-
ring te hebben voor de plichtsgetrouwe houding van den G-.Gr.
Ook in dit opzicht stond spreker aan de zijde van de Regeering,
die een ander politiek beleid in Indie voorstaat daii de afgetreden
Gr. 3. en dezen derhalve niet als.nrertegenwoordiger van dat beleid
kan accepteeren.

Vervolgens behandelde hij de rede van de Koningin. Hij be-
schouwde deze als een staatsstuk, daar zij is uitgesproken door
een Oonstitutioneele Vorstin en de Ministers derhalve kennis
droegen van de rede en ermee in stemden. Desse rede vrordt thans
op verschillende wijzen .geïnterpreteerd. Spreker sprak nogmaals
zijn rer trouwen ui c, ia. de Rs^earing en apeoiaal in het belsid
van ïüiiistsr Lô ê an. Hij zeide te gelooven,, dat alles nog v?el
goed zou koaen. Aan ïïederlandsche zijde is de -VTÜ om saiaen te
merken aanwezig.

Ha de pauze was er gelegenheid om vragen te stallen, waarvan
door tien personen gebruik werd gemaakt. In deze vragen kwam de
vrees tot uiting, dat de Inlaaders nog nis t rijp zouden sijn voor
zelfbestuur en geen politiek inzicnt üOudJtn hebben. Spreker deelde
die meenin^ niet en zeide, dat de Inlandars over het algemeen een
gezond verstand hebben en vooral als het onderwijs verbeterd vrardt,
in staat zullen zi$n zich goede leiders te kiezen.

Tot slot van.de vergadering bedankte de voorzitter den heer
Stokvis voor zijn rade en vrenschte hem, in verband mat zijn
aanstaand vertrek naar Engeland, alwaar hij als gedelegeerde van

z.o.z.
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