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Op 11 December 1946, te 14,30 uur, is er in de stad;
gehoorzaal te Leiden, een openbare vergadering gehouden
welke belegd was doorheen Leidsch Studenten-CQ.Kiité^

Als sprekers traden op N.W.VAN HARTIMGSVELDT, s \N en V/,K.,H.gËUrt.TlTEAÜDS BRUIJN. '.

Het doel van deze bijeenkomst was de studenten van
voorlichting te dienen inzake de overeenkomst van
Linggadjati,

Aanwezig waren ongeveer 3̂ 0 personen, bijna allen
studenten, waaronder een groot aantal dames-studenten.

Deze vergadering, welke een ordelijk verloop had,
werd te 18 uur gesloten met het gemeenschappelijk zin-
gen van het Wilhelmus.

Ben verslag van deze bijeenkomst, voorkomende in
het Leidsch Dagblad van 12 December 1946, wordt hierbij
gevoegd Jj-j

Teamvergadering werd door laatst genoemden spreker
medegedeeld, dat oud-Minister LOCGEMAETvoor dien middag
was uitgenoodigd, doch dat deze had medegedeeld, wegens
ambtsbezigheden, geen gevolg te kunnen geven aan deze
Liitnoodiging.

Bij de uitgang was er gelegenheid voor cle bezoekers
*elfe'è tegéöstanders izij-n • van de overeenkomst vsn Ling-
gadjati, hun handteekening te plaatsen en er werd hier-
van een druk gebruik gemaakt.

AAN het Hoofd van den Gentrei
Javastraat 68 te
*s-G R A V E N H A G E.

10.000 - 3 - '41
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Bericht op missive

TILBURG,
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Ik heb de eer UEdelG-estrenge hier-

bij beleefd te doen toekomen een onder n2 32

aan mij uitgebracht rapport betreffende een op

„23 December 1946 in den Metropole Schouwburg

alhier gehouden vergadering van het Tilburgsch

Comité Handhaving Rijkseenheid.

De Commissaris van Politie,

Cü.l-IAU B

Aan den Heer Hoofd van den
Centralen Veiligheidsdienst

Javastraat 68

'a-GRAVENHAGE.



/ P O L I T I E if V

T I L B U R G .

Onderwerp: Voorlichting UÊmité
Hed.Oost Indie

Volgno.

^ -MIK.
ACO/~

R A P P O R T .

Op 23 December 1.946, hebben wij WILLEM HE VB en PETRUS ANTOHIUS dé
ZWART .reffeTTOfeïf jlTAd judant en Agent van politie te Tilburg bij~d"e
Af d . Vreemdelingendie nst een openbare vergadering bijgewoond, in de Me-
tropole Schouwburg aan den Heuvel alhier en hebben wij de eer UEdelGe-
strenge het navolgende te rapporte eren : <

In de benedenzaal van den Metropole Schouwburg gehouden vergade-
/ .ring van het Tilbuirgsch Comité ...... Handhaving Ri jkseenheid . sprak Dr s .W.

2/6 *•-/-/» THIBSSEIT /uit Bandoeng over : '" ..... ÖaT^ê '̂rël!wS1'ïspW(̂ lnsfr De Heer G.COQ-
MANS opende vergadering die o, m. werd bijgewoond door den Heer L.Vll.

>-VEREEULEH uit den Haag, vertegenwoordiger van het nationaal comi-6e,met
' een opwekking om de actie voor het behoud van Indie niet te laten ver-

slappen.
De spreker Drs.THIESSES, die pas uit Indie is terug gekeerd,consta-

, teerde dat de voorlichting inzake Indie niet alleen onvolledig maar ,
valsch is geweest. Weet men hier dat H dagen geleden 300 Chineezen ver-
moord zijn in Bantam en dat Pastoor SGHMEIDER is onge bracht?

Dat onze jongens bij de overname van de bewaking van de Engelsohen
hebben moeten vechten, ook tegen de Britten? Zoo is er nog meer, wat wij
hier niet mogen weten.

En van Nederland zagen we niets dan een Commissie. De Politiek van
Engeland is er op gericht, de terugkeer van het Neder landsche gezag in
de Pacific zooveel mogelijk tegen te houden.

Spr. deelde krasse staaltjes mee van de onveiligheid op Java onde*
het Britsoh bewind.

De conferentie van Malino bracht nog grootere verwarring en die
Pankalpinang heeft ons prestige nog meer omlaag gehaald. En nu:er mag s
niet gesproken worden over 30 000 Europeanen die nog in de concentra-
tiekampen lijden.

Spr.critiseert de houding van de Commissie Generaal en van den Lui-
tenant Gouverneur Generaal die het Nederlandsch Gezag niet hebben hoog
gehouden. En de basisovereenkomst van Linggad jat i, zooals die , gecommen-
tarieerd door Min.JONKMAïï en de. Heer ROIfflE.door de Bamer is aangenomen,
wordt zegt spr. nooit door de Republiek geweekend.

Een feit is dat SOEKARHO Uederland noodig heeft om in het zadel te
blijven, maar de Indonesiërs willen SOEKARNO niet, wie n ze niet vergeven
dat hij duizendé , landgenoten in den^dood heeft gejaagd.

Spr. is van meening dat -de uitspraak van de Kamer niet de uitspraak
is van h«t ïfederlandsche volk. 75 % van het Nederlandsche volk is te-
gen Linggad jati en eischt eerst gezag en orde en daarna praten.
Aan -De-

den Heer Commissaris van Politie

te
ï I L B U R G.



-2-

* Be Europeanen in de kampen hebben het op het oogenblik nog veel
;•" slechter' dan de Japannees.En met deze menschen gaat men hier onder
• handelen"in plaats van te zeggen:" laat ze onmiddellijk'uit de kam

pen,anders halen we ze er uit." (applaus).
Hij veifEognt ffan e enige lugubure afbeeldingen van door de benden
vermoordde Europeanen en tenslotte een tweetal kleurenfilmpjes,één
van een parade in Bandoeng en één van Sumatra.
Besloten werd het volgend telegram te zenden aan de K.V.p.fractie
der 1e. Kamer.
Benige honderde inwoners van Tilburg in vergadering bijeen Betreu
rende de houding van de Tweede Kamer, dringen met klem aan op een
spoedige bijeen-roeping van de Rijksconferentie,waar alle goedwil-
lende bevolkingsgroepen vertegenwoordigd zijn.
Zij vetrouwen dat de B.K.Eerste Kamerfractie verbreking van de
Rijksèénhëdd za l weten te voorkomen." < , .
Hierna werd de vergadering die een rustig verloop had te omstreeks"
11.15 uur ge sloten, waarna de aanwezige rustig uiteen gingen.

Tilburg,24 December 1946.
De Adjudant en Agent van Politie, ^



Br. no./4? l Februari 1947

Onderwerp: Indië-avond onder
auspiciën van het comité
"Almelo Handhaving Rijkseenheid".

H a p p o r t

Hiermede heb ik de eer UWelEdelGestrenge
beleefd het volgende te rapporteeren.

Op Vrijdag 31 Januari 194-7, des avonds te
plm. 8.00 uur is in de Schouwburgzaal van "Het Grroenendal",
gelegen aan de Willem de Clerqstraat te Almelo een Indië-avond
gehouden onder auspiciën van het comité "Almelo Handhaving
SUkseenheid". Na ruwe telling bleken plau y<±^ tot; ̂ 50 per-
sonen aanwezig te zijn, terwijl deze zaal plaats biedt aan
plm. 600 personen. Als spreker fungeerde de heer W. Be_lon.1 e.-̂
woonachtig te Bussum, Floralaan, oud-hoofdredacteur van het
"Nieuws van den Dag" in Indie met als onderwerp: "De Waarheid

s . over Indië". Het podium was verzorgd met groen, oranje vlaggen
V en de Rood-Wit-Blauwe vlag.

De bijeenkomst werd geopend door den heer
-g. yan Stê ergja, namens het comité "Almelo Handhaving Rijks-
eenheid'T 5e Ünleider zeide, dat de aanwezigen de bedoeling
van dezen avond reeds in de dagbladen hadden kunnen lezen, nl.
voorlichting te geven over het probleem Indonesië. Vooral aan
voorlichting omtrent de toekomstige houding van Holland-Indië
heeft veel ontbroken, hoewel reeds een kentering ten goede
is op te merken en een betere voorlichting is ontstaan. Velen
uit het volk, aldus spr. kunnen zich geen juist oordeel vormen
over de overeenkomst van Linggadjati. Daarom zullen wij blij-
ven doorhameren op voorlichting, voorlichting en nog eens
voorlichting.

Na de verjaardag van Princes Beatrix gememo-
reerdvte hebben, nodigde deze de aanwezigen uit te harer ere
het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus te zingen, om
onvergankelijke trouw aan het Vorstenhuis te betuigen, waaraan
staande werd voldaan. Vervolgens werd het woord verleend aan

-den heer W. Belonje.
v Spreker behandelde in den aanvang van zijn

betoog, de kentering in de K.V.P. in verband met de gevoerde
politiek in Indië en hekelde daarbij fel de houding van den
Heer Romme, die - aldus spr. - in volle wapenuitrusting en ge-
tooid met allerlei slag- steek* en schietwapens tegen de over-
eenkomst van Linggadjati te velde begon te trekken en daarna
steeds minder krijgshaftig terugtrok en bijdraaide. De poli-
tiek van Schermerhorn, de Logemans en Jonkmans kenmerkt zich
door groote onwaarachtigheid. Ha voorlezing van eenige passages
der geheime notulen van de vergaderingen der Commissie-Gene-
raal, voorkomende in het weekblad "Elsevier", vervolgde spr.
dat hieruit blijkt dat de Koningin door de Commissie-Generaal
opzij wordt geset. Hierop hebben wij slecht één antwoord
"Dat nooit". Bij de huidige politiek is de Kroon slechts een.
bijkomstigheid. In schandelijke termen wordt met de Indonesiërs
gehandeld en spr. noemde dit onoprechtheid, nog beter mislei-
ding.

Min. Jonkmans



Min. Jonkmanŝ  doet er nog een schepje boven op
door te verklaren, dat de Ned. Regeering naar de inzichten van
het buitenland rekening dient te houden. De Commissie-Generaal
mag hierin niet alleen de beslissing nemen, doch de Rijkscon-
ferenties zullen te adviseeren hebben. Alles zou even operette-
acht ig genoemd kunnen worden, aldus spr. wanneer het niet zoo
misdadig was.

Vele Indonesiërs hebben tijdens de Japansche bezet-
ting getoond het Koninkrijk trouw te blijven en hebben hun
leven hiervoor gegeven, terwijl zij» die voor Nederland de
overeenkomst van Linggadjati onderteekenden daarmee/ een stand-
beeld hebben opgericht voor den Jappenfcaacht Soekarao. (appl.)
De Regeering draagft voor van Mook1s wanbeleid mede de verant-
woordelijkheid. Waarom blijft deze dan gehandhaafd, roept spr.
met stemverheffing uit.

Vervolgens wordt door spr. een brief van een Ned.
militair uit Indie voorgelezen, waarin vermeld wordt, dat'
terwille van een hechten band een voetbalwedstrijd gespeeld
werd met leden van de T.R.I. De Ned. militairen weigerden en
blok, doch toen werd er dienst van gemaakt. De wedstrijd werd
volgens plan met 5-2- door de Fed. Militairen verloren (hilari-
teit). Van Mook, zeide spr. strooit allerwege met onafhanke-
lijkheid en terwille van de goede verstandhouding is hij bereid
een geheil Koninkrijk op te offeren. Wie staat hier schuldig?
Niet in de eerste plaats de republiek, maar van Mook.

De groote meerderheid van het Indische volk wenscht
geen oorlog. De Jappen traden op als de promotors van de Indi-
sche revolutie en van Mook gedraagt zich als haar protector.
Slechts een doortastend gebruik van de wapenen zal de orde in
Indi'è kunnen herstellen en de anarchie der revolutie kunnen ver-
nietigen. Hier was een figuur van Starkenborg van Stachhouwer op
zijn plaats en ere zijn naam.

Onoprecht was ook Min. Jonkman, toen hij zeide,
dat de Nederlandsche politiek beheerscht wordt door de grondge-
dachte de vijanden weer tot vrienden te maken. Na de bevrijding
waren van de 80.000.000 Indonesiërs er 79.000.000 vrienden van
Nederland. Was het maar waar dat de regeering de Indonesiërs
tot vrienden maakt. Bij de huidige gevoerde politiek lopen
wij gevaar de vriendschap der Indonesiërs te verliezen.

Met stemverheffing zeide spr. dat het onderhandelen
van de Commissie-Generaal met Soekarno, al wat in Nederland na
de bevrijding gebeurde met de N.S.B, en N.S.B.'ers, een ander
aanzien geeft, waarbij de dood van Mussert alle moreelen recht-
vaardiging verliest. De hedendaagsche gevoerde slag-om-de-arm-
politiek, brengt haar in geding. De conclusie is, dat van deze
regeering geen keer ten goede te verwachten is. Wij zullen de
.rampen, die in aantocht zijn, moeten trachten te verhoeden en
J-t hans nog doen wat mogelijk is en haar een gevoelige nederlaag
{toebrengen. Spr. deed een beroep op de aanwezigen, om niet bij
de eerste verloren ronde stil te ziften. De tweede ronde is
voor ons, aldus spr. De P.v.d.A en de K.V.P. hebben van de
kwestie Indonesië een partij-zaak gemaakt. Wij zullen blijven
spreken en getuigen (niet om het de regeering lastig te maken)
voor het te laat is. Wij dienen het roer om te gooien, daar een
andere geest in ons volk moet komen. Het vertrouwen vande
Indonesiërs zal niet terugkeeren, zoolang als van Mook en Scher-
merhorn zegevieren.

Spreker herinnerde aan het jaar 1672, toen Engeland
en een groot deel van Europa tegenover ons stonden. Ook toen
trok er een commissie op uit onder leiding van de Groot, een
even slappe figuur als Schermerhorn. Deze commissie meende even-
eens tegen de overmacht te moeten berusten, doch Amsterdam zeide
"Dat nooit"

En Oranje



Eu Oranje zei: "Liever ons aan stukken houwen,
dan de voorwaarde te aanvaarden". Na de opwekking ons krach-
tig te verzetten tegen wat thans in Indië gebeurt en daarvoor
het respect van het buitenland opnieuw af te dwingen sloot
spr. zijn betoog.

Bij de beantwoording van de gestelde vragen,
betoogde spr. dat de verrichtingen van de Commissie-Generaal
geheim gehouden worden en niet in^de pers worden geplaatst.
Omtrent de Engelsche druk in Indië, zeide spr. dat de Commissie
Generaal hiertegen te slap optreedt. Is het niet typisch, dat
de Engelschen onze schepen hebben gebruikt om hun landgenooten
weg te halen uit Indië, terwijl de Nederlanders in de kampen
moesten blijven. Onze politiek moet los van het buitenland
staan en we kunnen alleen door het consequent doorvoeren
daarvan, het respect van het buitenland afdwingen.

In de pauze gaven zich plm. 60 personen op
als lid der "Almelo Handhaving Rijkseenheid". Ben na afloop
gehouden collecte voor de "Almelo-Indie-Actie" bracht ruim
f1.200.— op

Er werden vlugschriften en pamfletten gratis
aan de bezoekers uitgedeeld, welke aan dit rapport zijn toe-

,-• gevoegd.
* Er hebben zich geen incidenten voor of tijdens

deze bijeenkomst voorgedaan.



Plaatselijke Inlichtingendienst
A l m e l o.-

Almelo, 6 Februari 194-7.
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.et Hoofd van den Gentralen
Veiligheidsdienst,

Javastraat 68.,

's-Gr a v e n h a g e.-

Volgno. l
— _. L B

-ffii^M
Ingesloten heb ik de eer U 1?e doen

toekomen een rapport van den op Jl Januari 194-7 gehouden
Indië-avond onder auspiciën van het comité "Almelo Hand-
having Eijkseenheid", alsmede een Algemeen Overzicht.

Het Hoofd van den
Plaatselijken Inlichtingendienst,
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Blijkens een annonce in het "Dagblad van het
Oosten" van Donderdag 23 Januari 194-7, is te Almelo opge-
richt - uit vertegenwoordigers van verschillende politieke
richtingen - een plaatselijk comité "Handhaving Rijkseenheid".

De actie van het comité heeft tot doel, om
voor Almelo en omstreken een principieele voorlichting te
geven over de Indie-kwestie in Rijksverband en alle andere
vraagstukken, hieraan nauw verbonden.
Het comité bestaat voorloopig uit de heeren:
F. van Steger en, Hofkampstraat 4-6;
J. van Baaren, Brederostraat 8;
W.J. Netelenbos, Hofkampstraat 65;
B.J.M. Yeth, Grootestraat 164-;
L.J. Sloet, Ootmarsumschestraat 17;
B. ten Kate, Grootestraat 2; Allen te Almelo.

Hïi deze annonce wordt verder medegedeeld, dat
ieder die deze actie wenscht te steunen, zich voor verdere
inlichtingen wenden kan, tot de leden van het comité. Inlich-
tingen over eventueele buiten Almelo te voeren Indie-acties
worden verstrekt door de heeren B.J.M. Yeth (tel.K,5490-3052)
en W.J. Netelenbos (tel.K.54-90-3401).

PERSONALIA;

i-l. Frederik van Stegeren, van beroep correspondent text.fabr,
geboren te Stad Almelo 9 Augustus 1886, wonende te Almelo,
Hofkampstraat 4-6. Kerk.Gez. Ger.

k 2. Jan van Baaren, van beroep katoenwever, geboren te Ambt
Almelo, 3 Maart 1889» wonende te Almelo, Brederostraat 8,
Kerk.Geze. Ger.

L 3» Willem Johannes Netelenbos, van beroep bedrijfsleider weve-
rij, geboren te Almelo 22-1-1915, wonende te Almelo, Hof-
kampstraat 65» Kerk.Gez. Ger.

l- 4-. Bastiaan Johannes Martinus Yeth, van beroep hoofdambtenaar
Gem. Waterleiding, geboren te Arnhem 31 Augustus 1902,
wonende te Almelo, Grootestraat 164-. Kerk.Gez. Ned.Herv.

L 5. Lambertus Johannes Sloet, van beroep tuin-architect, gebo-
ren te Stad-Almelo, 5 November 1910, wonende te Almelo,
Ootmarsumschestraat 17. Kerk.Gez. Ned. Herv.

u 6. Albertus ten Kate, van beroep brood-banketbakker, geboren
te Almelo 19 Augustus 1918, wonende te Almelo, Grootestraat
2. Kerk.Gez, Ned. Herv.

In dit comité



In dit comité heeft W»J,. Netelenbos fno.3}
de voorloopige functie van Secretaris en B.J.M. Veth (no.4)
de voorloopige functie van penningmeester.

Volgens vertrouwelijke mededeelingen zou
door het comité aangezocht worden om als voorzitter te fun-
geeren:
Joseph Pierre Aimable Ie Roy, Emeritus-Predikant, geboren te
Ajnsterdam 12 Januari 1877, wonende te Almelo, Ootmarsuraschestr-
122. Kerk. Gez. Hed. Herv.

Het Hoofd van den Plaatselijken
Inlichtingendienst,

C
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G; a H _E _I M,_

Verslag van de op Zaterdag, 8...Februari 1947* in k"3 "t ge-
bouw voor Kunsten en 7fetenscliappeH~'£e 'rs-,gTavgnhage, gehou-
den openbare vergadering van het Haagsĉ 'c'olS'W ""SSPtahaving
Rijkseenheid", . • • '•

Het gebouw was volledig bezet, zoodat ongeveer 2000 be-
zoekers aanwezig-waren, waarbij Luitenant Admiraal KilïTilGH
generaal J3POOR, JKt̂ T̂.HEJxBB. Ĥ Î BŴ a»aT ~~ " ' —-—

""Op* het podium waren de. -rood-wit-blauwe-vlag, een oranje-
groen -do-ek en verschillende. le'Uzen: tils "In-die .verloren,
rampspoed geboren", "Nederland~Indie-'één" 'aangebracht. '

In de zaal werden oranje-grcr©nè spsldjea verkocht»
Omstreeks 20.15 uur v/erd de vergadering geopend dbo'r -het

oud-lid der -Tweede Kamer: .
Max ,Ij.qui_g ffranj^ MJBTgQt geb'ören te ItrvC'o'rn-slis, 22 l-o r il

1881, •gepensionneerd It»(Jen«.Ned*Ind,leger, wonande.Groot"
Hertoginneiaan.48 te f s-G-ravenhage, die betoogde,:'dat de 11:00-
ning van de leden van de Katholieke Volk-sp'artij, 'als zou
het accoord van Linggadjati het beh«ud van de Rijkseenheid
beteekenen, onjuist v/as,

"ROMS enz. eischen thans garanties, doch al zou daaraan
worden voldaan, wat zou dat in de toekomst opleveren.
Dit heeft het verleden wel reeds bewezen* De unie zal geen
stand kunnen houden, ondanks de garanties.j indien niet van
beide zijde het verlangen daartoe'bestaat. ITu ie Nederland
nog aouvorcin, doch of dit over 5 of 10 j ar on nog -zo sal
zijn, meen ik te mogen betwijfelen»

Daarom is het noodzakelijk, dat de actie tot Rijksoonhoid
krachtig wordt gesteund", . •

Vervolgens werd het woord verleend aan Oud-Ministor-
Prcsidont Prof» Mr.Piotor S»£ERBR41IDY, geboren te Wijmbritse-
radoel, 13 April 1385", "wonende Kanaalweg 113e, te ' s-G-ravcn-
hage, die door do aanwezigen met een hartelijk applaus werd
begroot-, - "

Bij sprak over het onderwerpt- "De Japanscho Tijdbom",
Deze spreker verklaarde, dat do Republiek Indonosia ge-

sticht ?;crcl met medewerking van d.e Japanners,
jïa de capitulatie gaven do Japans-ohe Generaals- nóg 'den

z»g,« zegen aan do leiders van de Republiek, terwijl tevens
Japanschc Officieren optraden als instructeurs van do rcpu-
blikeinschp. soldaten. • , . ' . . . .

Do opzet van Japan was 061 Npd.Indic, Birma, Indo-china
enz. tot z,g, -satollietlc,ndcö. to maken, "

Onder leiding van Japanners werd een soort 'Hitlerjug'cnd
gevormd, • •' ' -. • •

Do Japanners wisten 'hun instrumenten' goed to kioeeh.
Het was dan ook geen toeval, dat _SOJ3EARHX)\TOrd gekozen.

Spreker haalde hierbij oen rapport aan;, do'or
gericht aan Lord l̂ TOB;i.TjDON op 3 September 1945,""waarin wor
medegedeeld/' dat SoGl£a"fn<T"Ead aangeboden om de geheimen van
de nationaliëtcn te verraden, toon hij voor den oorlog door
hc't Gouvernement'was-'gearrcs.teGrd» : • ' ' ' w- + .

• ' - . . • f • . . . ' ' il o w



- a - ,de
Hot rapport "besloot mot do modooling, dat Sockarno een

ochto QUISLIITG v/as.
«gookarno, zoo vervolgde do spreker, is 'modo' vorantv/oor-

delijk voor den dood van 2 millioen arbeidsslaven, die door
Japan \7aren op^eoischt»

Sookarno hooft gezegd, dat hij do onaffrankGlijkfreid ZQU
ontvangen, al was het uit handen van den'duivel*

Ten betere zaakwaarnemer konden de Japanners niet venschen.
F-ét'medewerking 'van'de Japanners is thans in Néd.Indie een

tijdbom gelegd en worden er krachten opgewekt-om in de kerende
20 jaren de Angel-Saksische macht te verslaan*

T"at doet men els een ti idbom wordt ontde-ktt Petüonstre.e. ren .
-natuurlijki'Niet alzoo echter onze Regeering, die'zegt: "laat
maar werkeni misschien komt er nog iets goeds uit de ontplof-
fing* .

Er werken echter in Indie nog andere krachten, n»l. de
Amboneezen, Timoreezen, Soedaneezen enz.

Deze menschen kennen maar een vlag, n.l. rocd--7dt-blauv.
Voorts kan ik U verzekeren, dafe de communisten in Ind.. e--

zeer.actief zijn. T"at zal er gebeuren, als de Regeering n; ?. t
snel het roer omgooit?

Onze prestaties in Indie hebben de bewondering gewekt van
het buitenland.

Thans is -daar de z.g. Republiek en zijn er stilstaande fa-
brieken, hongersnood en rechteloosheid.

De nijvere boeren worden door de T.R.I. beroofd en doodge-
schoten. De wreedheden in de kampen overtreffen die van Bergen-
Bclsen. Het goc-de van de laatste eeuw verdwijnt thans in een
bodemlooze put.

Zijn zij, die thans regcoren en besturen blind en doof?
De Fngelschen en Amerikanen, die de realiteit kennen, ver-

achten ons.
Alle richtingen hebben aan dm opbouw- vsn Indie meegewerkt,

daarom gaat het niet aan, dat thans de structuur ^an Indie
door een richting wordt veranderd.

Daarom is het door Yan R'ook gestichte zulk een gruwel.
Hoe duur zullen wij hebben te betalen voor de Japsnsche

"tijdbom".
Fe t de verantwoordelijkheid op te. rocken van de leidende '

personen om te waken voor de belangen van Nederland en Indie,
besloot de snreker zijn rede.

Va d' hierna gchoudc-n pauze werd het woord verleend aan
Oud-Minister Charles^ Joseph 'Ignace Marie -'TLTFR, geboren te
' s-Gravenhage, 6 ".April 1880, wonende Van Beuningenstreat 25
te ' s-0-revenhage, die sprak over het onderwerp: "Aan de vruch-
ten zult gij den boom kennen".

Spreker betoogde, dat in Indie een toenemende- chaos heerscht.
."Foord en plundering is san de orde van den dag. Noch in Indie,
noch in Nederland is f,r echtor een autoriteit, die er zich
iets van aantrekt. De Regrering is hier verantwoordelijk, doch
het parlement zwijgt als een mof.

Alleen onze soldaten, die trekken het zich wel aan. Hun
brieven vertellen van wee en ellende. In breeden kring zegt
men thans, dat het zoo niet langer kan doorgaan en toch gaat
het door. Ons volk gevoelt zich onbehaaglijk.

Onze



Onze Regeering schiet te kort. Het parlement zwijgt echter.
Op dit oogonblik sterven de inheemscn^n van honger.

De Regeerinps Voprlichtirigs Dienst houdt deze gruwelen
voor TT we g * Dat spreekt vanzelf. Doch de Regeering en hrt
parlement zwijgen ook en dat spreekt niet vanzelf.

Het communisme- verspreidt zich snel. De cursussen ven
2 o 5 maanden wórden een aantal personen in Indie tot tiropn^n-
disten opgeleid.

Dit is voor het Nede-rlandsche volk en mei name- voor de
K.V,P. van belang.

Dergelijk nieuws wordt IT echter onthouden,
Von de Japansche capitulatie of is U opzettelijk onkundig

ge-latfn door de macht ven bepaalde politieke ideologieën. Dfze
ideologieën moeten, koste wat fceöt. .verwezeh-li j;kt worden.

Zij, die in Indie deskundig zijn ;en..bij herhaling de Refr.cc -
ring smeekten-om Viet roer té wenden, 'werden.ge'ol&sslficc erd tls
reactionnairen. Niet een van he.n werd geraadpleegd in de- moei-
lijke positie van Indie.

Fe t nerveuse haast stapelde de Regèering de eene hervorm: r g
na de andere op en dit alles buiten het parlement om.

De minister van Overzee ach e G-ebiedsdeelen heeft meernelvn
critiek geleverd op 2ijn voorgangers. Zij zouden nu eens laten
zien, wat progressieve politiek beteekent. Nu, wij hebben het
gezien. Ik wilde tenminste-,. dat binnenkort eens nieuwe vrrkle-
zingen werden gehouden. De. Regèering hcd haast, groote ha^s",
De ste,mming ondc'r het ^rderlandsche Volk mocht eens ve-rand'ron.
Dan zouden ze hun goede geven niet meer kunnen tentoonstellen,

Het voorstel vsn de A.R.-partij, tot schriftelijke behande-
ling van de overeenkomst van Linggadjati in het parlement,
werd afgestemd.

Fon had ha6at. Nu, na 7 weken, is nog geen goedkeuring een
de overeenkomst ge-hecht door de Republiek Indonesia.

Aan de perste Famer komt lof toe. Deze heeft dt democratisch:•'.
rechten verdedigd. Ik beveel het lezen van de betreffende han-
delingen ten zeerste aan.

V'3n Fook is te beschouwen als een satrapp. Hij neemt de ver-
schillende deelen von Indie in zijn hoe.d, schudt even en de
stoten ven Indonesio komen er uit. Hij zegt: "Ik doe dit uit
hoofde van mijn maoht, die mij niet wordt betwist".

H! ,1 schijnt thans een zachte wenk te hebben gekregen om te
verdwijnen, doch zal dit wel niet doen, deer hij eerst Borne-o
nog wel bot een nifuwen ataet zal willen maken.

Er bestaat ten opzichte van Indie een eenzijdige voorlichting,
ce-nsuur, ontslag, ambtenarij enz, Toch is er eetj kentering te
bespeuren, welke voor een deel te donken is aan de voorlichting
van Nederland door brieven van onze soldaten in Indie.

Zij zien daar ellende en ook dat de Nederlandsche vlag orde,
rust en veiligheid beteekent,

Zij schrijven naar-huis, clat'- zij deer de redders en bevei-
ligers zijn en het volk gaat denken: "Fat gebeurt daar toch.
Hoe is het mogelijk, dat honger wordt geleden, terwijl rijst
wordt uitgevoerd?"

Er,
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vï iö het we-oenstilstnndsvrrdr-jg, doch het volk zift

onze jongens dagelijks wegschirten; Men hoort ven wonen-
smokkelprij bij de Republikeinen en voorts, dat d?ze
Ame-riknonsche vliegtuigen zouden koopen.

"Hen hebben wij het eccoord Linggadjati. De notulen
waren geheim, doch b.'indc?nd. Later weer niet bindend, Si-
wordt donrbij gesproken von toelichtingen en toelichtingen
op deze toelichtingen.

T1Iij hebben door dit alles een ketterig.gevoel en geloof
mij, de Rcgeering ook'.

T"pt is toch de.boom, .die deze. vruchten voortbrengt? •
•'Hr t" "brTe'ïd in ïndle is' stap voor' stap fout ge-v/eosT;.
Fr zijn»doornen en distels grz^cid on deze, zijn over-

vloedig opgekomen.
Fr moot een nieuwe koers worden ingeslagen, vl j moeten

terugkecren tot beproefde politiek in overeenstemming v.c ':.
onze trodities.

T'Tij zijn suf gebeukt door de voorlichving met minister
als SJAHRIR, dot wij bijna zouden vergeten, dat er nog
70.000.000 Indonesiërs zijn, on wie toch eigenlijk o] lts
goat.

"Tie gelooft, dst Sjohrir enz» .de kennis en het preït-Uy,;
hebben om Indie te besturen? Dit zijn er slechts we-lni^-u.

Indie hrc.f.t nog niet .voldoende .kennis en prestige voor
volledige zelfbestuur en Z'-lfbeheevr.

Velen eischcn thnns hondho'ving .vfi.n de Ri jkseenht ld,
Losmoking vsn-den bsnö betee^kent vermindering en op .̂ .en

duur uitschnkeling vrn cn7,en cultureelm 'invloed.
irij moeten door woord en geschrift van onze zif n.sv«ó .l.ie

doen blijken, "en ov die manier invloed uitoefenen op h-:4-,
D0rlrment'T. .

Te omstreeks 22,45 uur werd de vergodering met het
zingen! van de eerste twee coupletten vnn het ^Ühelrius '",>'-
sloten.
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VHS1A& van de op Zaterdag,

gebouw voor Kunsten en Wetenschappen- ouden open-
bar e vergadering van het laagsch Comité "Handhaving Bijks-
een&eid1'»

Het gebouw was volledig bezet, zoedat ongeveer 2000
bezoekers aanwezig wacemK^ waarbij ttuj-tengyat Admiraal HBIi-

Scet' podium waren de ?&^d—wM—%lAawe vlag, een
oranje^groen doek en verschillende leuzen als "India1 ver-
loren, rampspoed geboren",.wHederland-IndtSêSnM aangebracht,

In de zaal werden sranje-groene speldjes verkocht*
Omstreeks 20.15 uur. werd de vergadering geopend door

het oud-lid der ïweede Kamer:
ouis ffrana MJ1̂ BI« geboren te Mr*Gornelis, 22

*Iö,d.legeï, wonende
dat de mee-

April"
(JrOöt KHSJL"\iM>fé j-ziiie ̂ .aeiii t a iai.ug.ujL; tr o J. TI uo t> wv^vA«3:y uci u ua luaa
ning van de leden van de katholieke Volkspartij» als zou
hef asooerd van linggadjati het behoud vam de Eijfcseènheid
beteekeneB» onjuist was*

/ E<pTO enz. eischen thans garanties, dook al zou daar-
aan w¥*den voldaan» wat zou dat in de t©efeemst opleveren*
Dit heeft het verleden wel reeds bewezen» De ¥nie zal geen
stamd kunnen houde*, ondanks de garanti;ee,* iadiea. niet vaa
bëite zifde het veïiangén daaïtoë bestaaf* Hu is Nederland
heg souderein, doch ©f dit ever 5 of l© JareA nog aoo aal
zijn, meeÉ ik te mogen betwijfelen-*

DaaroM is het noodzakelijk» dat de aetie tot. Eijkseen-
heid krachtig wordt gesteund.77

feïvolgens werd het woord verleend aan ©ad-Minister-
Bresident grof*Mr.Pleter Ŝ jJiEMAilÎ  geboren
seradeel, 13 April 1885» wonende
door de aanwezigen met een hartelijk apglaus werd begr öet»

Hij sprak over het onderwerp: "De Ja;paEis@he 5?!1 jlböiÉ1* »
Deze spreker verklaarde, dat de Ie ptilMek Indones ia

gesticht werd met medewerking van de Japaniiairs»
Fa de capitulatie gaven de Japansehe G-eaeraals nog

den a. g. zegen aan de leiders van dé Bepublit^ .terwijl
tevens Japanscheji Officieren optraden als instrcleurs van
de republiSeinsche soldaten.

De opzet van Japan was om Ked.Indift, Birma, Indo-China
enz. tot 2. g. satellietlanden te maken.

0adér leiding van Ja planner s werd etó soèrt Hitlepju-
gend gevormd*

De tTapaiüiers wiöteö: hun iiistrumenteïi goed te
Het was dan ook geen fèöyai, dat S.QBK&EffQ werd

Spreker haalde, hierlsij een rapport aan, door
gericht aaa l » d M̂ MSEBAgüQS op 3 Septeaber 1945» waar

èkarnö had aangebeden om de e-
en

_ dèt S
heimen vaa de nati®a»|,|«**l| te verraden., toen hij voor
oorlog door het Gouvernement was gearresteerd*

Set rapp@rt besloot met de madedeeliag, dat Soekara©
LIĤ  was*
*»* vervoJL^de- de spreker , is mede verant-

woèrdell|ll *©(&r dënc~3oM van 2 millioen arbeidsslaven, die
dóê* ̂ apü warea opgeSischt.

-Soekarae-



Soekarno heeft gezegd, dat hij de onafhankelijkheid
zou ontvangen, al was het uit handen van den dj&vel,

Een betere ^aakwaaragmer konden de Japanners niet
wenschen,

Met medewerking van de Japanners is thans in Ned.In—
die een tijdbom gelegd en worden er krachten opgewekt om
in de komende 20 jaren de Angel-Saksische macht te ver-
slaan.

Wat doet men, als een tijdbom wordt ontdekt. Demon-
teeren natuurlijk. KIet alaoo echter onze eegeering, die
zegt: "Laat maar werken, misschien komt er nog iets goeds
uit de ontploffing.

Er werken echter in Indië nog andere krachten, n.l, de
j^aboneezen, Timoreezen, Soedaneezen enz.

Deze menschen ktonen maar één vlag, n.l, rood-wit-
blauw.

Toorts kan ik U verzekeren, dat de communisten, in In-
dia zeer actief zijn* Wat zal er gebeuren, als de «egeering;
niet snel het roer omgooit?

Onze prestaties in Indië hebben de bewondering gewekt
van het buitenland»

Ehaas is daar de z.g» Republiek en zijn er stilstaan—
'de fabriekea, hongersnood en rechteloosheid»

De nijvere boeren worden door de T,E.I. beroofd em
doodgeschoten, De wreedheden in de kampen overtreffen die
van Bergen-Belsen. Het goede van de laatste eeuw verdwijnt
thans in een bodemlooze put.

Zijn zij, die thans regeeren en bestarea blind en
doof?

De Bngelschen en Amerikanen, die de realiteit kennen,
verachten ons.

Alle richtiagem-' hebben aan den opbouw van IndiS mee-
gewerkt, daarom gaat het niet aan, dat thans de structuur
van Indiö door één richting wordt veranderd.

Daarom is het door Van Mook gesAiohte zulk een gru-
wel.

Hoe duur zullen wij hebben te betalen voor de Japaa-
sche"tijdbom.M*

Met de verantwoordelijkheid op te roepen van de leiden'
de personen om te waken, voor de bilangen van Nederland ea
Indië, besloot de spreker zijn rede.

fta de hierna gehouden pauze werd het woord verleend
aan Oud-Minister Charles Joseph Ignace Marie WKLTEE. gebo-
ren Tie 'g-aravéahagê S. April 1880. woaende van Beuningen-
straat 25 ̂ flhitpVniie' Sprak over het onderwerp: "Aan de
vruchten zult gij den boom kennen".

Spreker betoogde, dat in Indië een toenemende ohaos
heerscht."Moord en plundering is aan de orde van den dag,
Noch in Indiö, noch in Hederlaad is er echter een autori-
teit, die er zich iets van aantrekt. De ̂ egeering is hier
verantwoordelijk, doch het parlement zwijgt als een mof»

Alleen onze soldaten, die trekken het zich wel aan.
Hun brieven vertellen van wee ea ellende. In br/eedea kring
zegt mea thans, dat het zoo niet langer, kan doorgaan en
toch gaat het door. Ons volk gevoelt aéch onbehaaglijk.
Onze ffegeering schiet te kort. Het parlement zwijgt echter.
0p dit oagenblik sterven de inheemechen van honger.

De öfegeer ingsTô licJiJLiags Dienst houdt deze gruwe-
len voor ïï weg. Daf"~spreekt vanzelf. Doch de /cégeering en
het parlement zwijgea ook en dat spreekt niet vanzelf.

-Het-



Het communisme verspreidt zich snel. In cursussen van
2 ei 3 maanden worden een aantal personen in Indië tot pro-
pagandisten opgeleid.

Dit is voor het Nederlandsche volk en met name voor de
K.T.P. van belang»

Dergelijk nieuws wordt U echter onthouden*
Van de Japansche capitulatie af is U opzettelijk onkun^

dig gelaten door de macht vanüapaalde politieke ideolo-
gJ»Bn. Deze ideologieën moeten koste wat kost verwezenlijkt
worden,
« Zij, die in Indië deskundig zijn en "bij herhaling de
ffegeering smeekten om het roe^ te wenden, werden geclassi-
ficeerd als reactionnairen. Niet een van hen werd geraad-
pleegd in de moeilijke positie van Indiö.

Met nerveuse haast stapelde de /regeering de eene her-
vorming na de andere op en dit alles buiten het parlement
om.

De minister van Overzeesohe Gebiedsdeelen heeft meer-
malen oritiek geleverd op zijn voorgangers. Zij zouden nu
eens laten zien, wat progressieve politiek beteekent. Nu,
wij hebben het gezien. Ik wilde tenminste, dat binnenkort
eens nieuwe verkiezingen werden gehouden. Be ̂ egeering had
haast, groote haast. De stemming onder het Nederlandschè
Volk mocht eens veranderen* Dan zouden ze hun goede gaven
niet meer kunnen tentoonstellen»

Het voorstel van de A.R.-Partij, tot schriftelijke be-
handeling van de overeenkomst van Linggadjati in het par-
lement, werd afgestemd.

Men had haast, ïu, na 7 weken, is nog geen goedkeuring
aan de overeenkomst gehecht door de Republiek Indonesia.

Aan de Eerste Kamer komt lof toe. Deze heeft de demo-
cratische rechten verdedigd. Ik beveel het lezen van de
betreffende handelingen ten zeerste aan.

Van Mook is te beschouwen als een satraap. Hij neemt
de verschillende deelen van Indië in zijn hoed, schudt even
en de staten van Indonesia komen er uit. Hij aegtJ "Ik doe
dit uit hoofde van mijn macht, die «ij niet wordt betwist."

Hij schijnt thans een zachte wenk te hebben gekregen
om te verdwijnen, doch zal dit wel niet doen, daar hij
eerst Borneo nog wel tot een nieuwe/nstaat zal willen maken.

Er bestaat ten opzichte van Indië een eenzijdige-
voorliohting, censuur, ontslag, ambtenarij enz* ïoch is er
een kentering te bespeuren, welke voor een *el te danken
is aan de voorlichting van Nederland door brieven van onze
soldaten in Indië»

Zij zien daar de ellende en ook dat de Nederlandsche
vlag orde, rust en veiligheid beteekent.

Zij schrijven naar huis, dat zij daar de redders en
beveiligers zijn en het volk gaat denken» "Wat gebeurt daar
toch. Hoe is het mogelijk, dat honger wordt geleden, ter-
wijl rijst wordt uitgevoerd?"

Er is het wapenstilstandsverdrag, doch het volk ziet
onze jongens dagelijks wegschieten. Men hoort van wapen-
smokkelarij bij de Eepublikeinen en voorts, dat deze Ame-
rikaansche vliegtuigen zouden koopen.

Dan hebben wij het acooord linggadjati. De notulen
waren geheim, doch bindend, later weer niet bindend. Er
wordt daarbij geaĵ rjikBn—v-aa-Hrüelichtingen en toelichtingen
op deze toelichtingen.

Wij hebben door dit alles een katterig gevoel en ge-
-loaf-



loof mij, de wegeering ook !
Wat is toch de boom, die deze vruchten voorbrengt?
Het beleid in Indiö is stap voor stap fout geweest.
Ey zijn doornen en distels gezaaid en deze zijn over-

vloedig opgekomen.
ïïr moet een nieuwe koers worden ingeslagen. Wij moe-

ten ierugkeeren tot beproefde politiek in overeenstemming
met onze tradities.

Wij zijn suf gebeukt door de voorlichting met ministers
als SJAHRIB. dat wij bijna aouden vergeten, dat er nog
70.000.000 Indonesiërs zijn, om wie toch eigenlijk alles
gaat.

Wie gelooft, dat Sjahrir enz. de kennis en het pres
tige hebben om Indië te besturen? Dit zijn er slechts
nigen,

Indië heeft nog niet voldoende kennis en prestige voor
volledig zelfbestuur en zelfbeheer,

Velen eischen thans handhaving van de Rijkseenheid.
Losmaking van den band beteekent vermindering en op

deïi duur uitschakeling van onzen cultureelen invloed.
Wij moeten door woord en gesührift. van onze zienswijze

doen blijken," en op die manier invloed uitoefenen op het
parlement f

fe omstreeks 22.45 uur werd de vergadering met het
zingen van de eerste twee coupletten van het Wilhelmus be-
sloten.
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Verslag van een op 12 februari 1947 te 20iOO uur-
in het Concertgebouw te Agfgfagyig&tf£i''''mgt «Nationaal
Comité handhaving Ri^l^l*eTÏ!!t!Tïrwi-g£houd6n vergadering,De-
ze vergadering .was tevoren aangekondigd in de ..dagbladen
6. a. in "Trouwden in"de Volkskrant".
In de groote zaal van het Concertgebouw waren schilden
omgehangen, mpt prop^tganda-leuzen voor het dagblad
"Trouw". ... . . : . '
Bij den ingang van de zaól werden; oran.je speldjes te
ko.op aangeboden*. . .• . .
De vergadering werd. ..bijgewoond door ongeveer 350 persor.i-r^
onder v?ie ongeveer 1.00 vrouwspersonen, allen ui t . den ge -
goeden stand,De a&nwetó. g:.:n. ""/aren óver het alge m?-s n bove r.
den leef t i jd van 30 jaar. Bij het begin de'r vergadering
hadden jich e^nige opgeschoten jongelui voorzien van
ee.nige tientallen exemplaren van de bladen "Indoflcsiö" -.;.
r tpp Mars", afgezonderd van de rest der bezoekers en ze-
telden zich achter in ds zaal, vanwaar zij verschil lener
malen de sprekers interrumpeerden met korte p ro tes tk rc t :/.
als; "Ja", "Nee" en "Wij." '
Te 20.10 uur werd de vergadering g e o p e n d met het zingo.-.
van "^ien Nederlandsch Bloed", wa^rne. G.A.den Hertog,
Nederlandsch nervormd Predikant, wonende Koninginneweg
186 te Amsterdam, een korte gloedvolle rede hield.
Na allen namens het C o.mi ie van harte v.-elkooi te h e b b e n ge-
hecten, zette hij de doelstellingen van het Comité uit -
een, zooals i ; „ .
"Iedere wijziging in de grondwettel i jke s t ructuur van
"het Koninkri jk moe-1 geschieden op ds,, «ïianier en langs d in
"weg, ris ih de grondwet staat aangegeven.
"De .hendh^-ing van de R i j k s e s n h c i d jaoet ook tot uitdruk-
"king komen in het g-e zeg van de Kroon.
"Door hit Comité worden beginsele/i vastgesteld, aio er -
"toe moeten leiden, om de s tructuur van het Koninkr i jk t:
"behouden,en richtlijnen gsgevsn» 'die gevolg- m o e t e n v:or-
"den, in dien in die structuur iets behoort te v/orden
"veranderd,

4

Voorts wekte spreker c.e a^nv. :-zigin op-, -om zich in de t tu-
ze als medewerker ve.n het Comité op te g^ven.
Hij vervolgde z i jn rede m;.t i e a .'r:oord ;van hulde aan "de
jongens , in IndiS, die soms zoo gauw vergeten -Borden".
G.-A.den H-erto^wees de vergadering ;vrop , dat er juist de
vorige week een £-.cjital militai'ren uit Indie v;r. s terugge-
keerd. 'Tij hebben de plicht hem te laten voelen, dat v ij
met hem meeleven. Dcror het Comité zel binnenkort een vel'
dig uitgerukte cantine-wagen c.Sn da jongens in Inditf wor-
den acggebodon". Spreke.r ma. kte voorts' me-14 In g van hot
feit, dat er plannen be'st&^n, om 4e "Z'even Procincien -
straat" om te doopsn ia de "Karel Doorman s trrat r t»
Na dit algemeen xvoord wenschte sprs'ker"'ook nog een persoo
li jk woord uit te spreken,
Hij ze. io.a. j .

- 2 -
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"Ik ben g e _ n politiek 'men* Ik houd me niet bezig met
I.oXtiek, Daarom acht ik het ja ie t e e n ramp voor In-
die, dat de2e kwestie een politieke kwes'tie gs- gewor-r
den. ' . - , ' . , -
-';7at hoort men tegenwoordig meerdere malen verkondigen?
Als men tegen Linggadjat.i, is, is m:.n re.actionnair.
Als men tegen Linggadjatr is, ie men „ e : j n 'kepitalist.
Ik hè u nooit geweten dat ik een kapitalis:t "was *
Ik "snap dit allee "niet, ' . .,
Waarom z i jn we na hier gekomen? .Om oris, eens uit te
spreken, lic zit boordevol me t „heiige;; n ik zou villen
zeggen, doch»ik moet«kor t z.ij'n, v ;ant 'e r komen twee
sprekers, die Iri'die b'eter krennen d'pn ik.
Onze tegenparti j : in het algemeen h e e f t van het recht ,
om zich ui: te epreken, ' ' füimscho'otë '.gebruik .gemaakt.
rfij moeten niet verg-eten» dat hier de positie v,n "ïar-c
l^Jeje-stgit de Koningin-" in het geding is. 'Vij moeten
c'onstateeren, dat de voorlichting van ond Volk over
Indlë diep en üiej, onbevredigd is g e w e e s t »
Laten v; i j de 2Gf-k ob jec t ie f beschouwen.
Oï ds-eerste plaats .dans Het Indonesische Volk is g e _ n
volk. Het z i jn me;-rdi-re volken, gehetl v; n elkaar ver-*
schillend. • Op de tweede plr o ts : Er. is daar g e ^ n R e ^ _ .•»•
•ring*;':Vamvaar is zij gekomen? Zij di^nt door ons niet
te v;orden erkend.' Ot de derde plaats: Laten wij aan-
nemen} dat er een regeer ing ie, dus dat v;ij Soekarno
zouden e rkennen , dan nog is deze rsgeer ing niet in
staat na te korten, he tgeen z i j belo f d. h e e f t .

f .J.Leendertse uit Arnhem hield daarop een gloedvolle
edevoering welek verschillende malen door daverend

aptlaue v;erd onderbroken.
Spreser gaf alle?eerst e e n chronologisch overzicht van
ontwi....-eling van den huldigen toestandin Indiff sinds
1940, schilderde vervolgens de reactie en houding van
de Nederlandsche Regeer ing na d; bevrijding.
Hij deelde mede, dat r ee ds 'in 1940 dor den toenmalige^
Gouverneur-Generaal, y/i^ne ha; m hij slechts met e:r -
bied kon noemen, e :n commiss i e v;as beno.emd, om de
grondslagen te leggen voor e e n stf , ' tkundige hervorming
in Indiö. In 1942 werd dit w t rk door deze commissie
beslndigd.
Spreker toonde a;-.n, dat Necerl. nd in 1886 definitief
het koloniale bestuur vaarv;el -had gezegd. (fWat Neder-
land " in Indiö presteerde was .zelfs, in het buitenland
wijd en zijd bekend en oogstte overal bijval en lof,
aldus epreker,
Indi? met ai j n ruim 60 m-illioen zielen kende voor d-n
oorlog ge;n hongersnood.
Vooraanstaande buitenlandsche gezagsdragers bezochten
Indiê, Zj.j stonden verbr-,sd,' \«er,t 'Neder land daar ver -
meent. Een Japansch Generaal verklaarde- officieel, in
1943» dat Indig zoowel .economisch, als :s'ociaal, ale
cultureel, een paradijs was.

-.3 -
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De Japanners veranderden dit paradijs in een hel en
wat erger was, zij vergif t igden den ge e e t »
Tj/r.t gebeurde- er n mel i jk na de capitulatie ven Japan
op 15 Augustus 1945?
Er ontstond een vacuüm vr.n gezag.
De Ne de r l,-; rider s in de k^rnpen 'Vfc j rden nic-t v r i j _ e l a t e n .
Soekarno, die zich evenrls Mus e er-t in Mei 1940, ver -
scholen had gehouden in desea'-s en r ie tvelden, str.k het
hoofd op en riep set e enige h.e.. ^hoofden de I nel ones i -
s.che Re-publiek uit. Overal werden door hen gruwelen
"bedreven, zoowel tegen, Neder landers rle t egen de In -
dische bevolking ze l f» * '• •
•yie droeg hiervoor de verantwoordel i jkh. id?
Op de ;erste pïcats: Engeland.!
Op grond vm de bijdragen van Nederland al E "bondgenoot
konden wij r ech t en doen g a l d e n op ons eouver-eine ge -
zag in IndiS. Deze rech ten z i jn echter niet e rkend en
in den modder getrapt. Be lof ten van Be vin en generaal
Christ i=on werden nimmer vervuld. •
De Engelschen lev. rden wapenen en Icgeru i t rus t ing^n
aan het republik._insche leger .n zij haalden de li tete
resten van het Ncderlandeche b^ait v/e ge
De hoofdschuldige echter ie de Nederl-ndsche Regeerir.g
en de Nederl: ndsche Rege^r ing in IndiiP, ve»ral Dr.v n
Mook. Het was voor de Neder l . Qd?che' .Regec,ring niet on-
mogeli jk ge v/e .-'e t, om '• t e rs tond na de capitulatie orde
te schapen en het l.'ederl. ndeche g e z a g ' t e herstel len.
Zij hsef t "ech te r l i jde l i jk t o e g e z i e n , e n niets ge d. ..-n.
Indien de 5000 'mil i ta i ren, die zich in de k .apen be-
vonden, waren v r i j ge l a t en en opnie-uv/ v:are:n "bewapend,
hadden deze Nederl - ndscte militairen zonder -e enige n
noemensv/a rdi^en t egens tand cle chaos k u n n e n voorkoiun*
De N e d e r l r n d ^ r s werden echter "geevacuceird", weg van
den bodem waar hun doode.n b e g r a v e n liggen, wa-.,r hun
huis eh h,a ra is, wa r hun familie .teeft. Dit was e „n
grove berecüiging voor de Neder l ndere." -
Spreker besloot z i jn toespraak oiet. op te .merk.n, dat
het nog niet te la t was, en ."„lies. noa t e n goede wor-
den ge-keerd.
Hij eiechte- t e n s l o t t e , , dat Dr.van Mook zou v e r d w i j n e n .

Het publiek beantwoordde deze rede met een daverend
apjla us . Hierna werd d e n oog_ nbl ik ' .gepauzeerd, w ' rin
men de gelegenheid kreeg, .om ztch als m e d e w e r k e r v:.n
het "Nationa ,1 Comité handhaving rijkse..nhvid"op te
geven» , . -

Te omstreeks 21.45 -ur ving de derde spreker, Z.E.Oud
Minieter Charlee Joêeph Ignace Marie Wel ter , geb.te
'e-G-ravenhage 6-4-1SSO, wonende te : 's-Graveneage, z i jn
rede .n,
D: r de zaal slechts voor „en zeer klein gedeelte ge -
vuld 7;as en spreker zeer onduidelijk sprak, was van
deze rede zeer weinig te verstaan.
Verschillende personen zoowel in de zaal als op h^t po-



o'
O

ci
P

- 
;S

c—
 '-

'b
f,

, 
p

.
' 

ro
t
3
^

t^
r^

0
 

-2
J

ti
 P

-
ra 

-c
«H

- 
M

* r^
b PJ

tij £ 
^

4
 

r
B

 H
i'1

 M
b

 
fi

.
* 

< D P
J

C
,

N P
-

1 
!-

D ;.-t r. h
 
''

rn ^
ï i 4

1 
f^ b C*
? £2 p.
.

T
)

N fT
)

U m • cp> • t 
•

v
* O

j
r .

:
[3 a r.

'
H

|

c
+

O Jt
J r/
l

H O v j e
+ b- p- r.i 4 b p
j

r. <j r,- 4 O
ri ij
,

rn 4 P
-

b 7:j
!

* ö r- o 4 •1

M i.
1 b r̂, 4 p
i

B f 00 .f' N 0 b CD r:
i b *

N
 

P
J

 C
xi

rr>
 

;-j
 

ra
ra 

<;
 

r .
 •

P
J 

r.-
i 

4
r.
i 

4 ru
 
<
|

O
 
b
 
rn

O
 

P
J
 M

p
 

u
i

tr
i 

D
M

W
ft;

 *
t7

 
'

f*-
 p

-1 
b

f3
 

E
i

<
 c

 o
P

 
rn

 N
b
 ^

 P
-

|3
J
 

: 
fi
'

fi
) 

b
er

t- 
4 b 

o"*
• 

^ .
 /.

-i
L
jl
.

'M
 r-

 
b

b"
 r

-; 
ert-

f 
i f
 

^

M
 b

' O
P
 
' 

o
P

 
< 

4
,'.
'' 

H
 

O
j

•S 
"j

P
- 

-=
} 

f.
)

b
 

r:-
 

t3
IS

 
M

r:
 

H
- 

P
J

er
t- 

r.
: 

6'
,

H
- 

4
 
N

O
 

J
-
y
T

)

^
 

D c+
4

: i
 
p
/ 

P
J

tr
t-
 f

;;
 (

D
1-

j,
r "

• f
n 

B
J 

er
t- 

rt'
i

O
 

fD
 

er
t-

4
r,

 
r;

b
 
'

i-
1
 

b
f

ö- o P̂J rl
i b r. 
i

D P
J

r ÏÜ P
-

t —
 i.

js
f

ri f- f;
: b b^ r,
i

P
-

P
J

(V
 0

0
1

r 
' 

O
 >

ti
•b

 
B

 
4

p
j 

|3
 

,-;:
«

 
p
- 

K
'

b 
-'o

 
r,,'

.
 

rï
l 

t-
i

P
'

K
 r

; 
p
r

P
- 

i 
S

i
i —

 i.
 s

^J
 

,3
rii
 
H

o
' b

 P
'

(T
i 

(\i
m

 
4

 
H

-
M

 
•" 

:• 
O

o
 
, 

r.
 i

0
 
M

 '
c-

t- 
4

•p
 

P
J

e
i. 

M
 f

'-
fii

 
fr>

<
rr
 

p

p 
<"•

P
J

 
1
1
:

r 
• 

£3
 

cr
f-

rr>
 

r
M

 
0

 
(V

-'l
ro

 
b

1
 f-

j

P
 °

 b
N

 b
 •

'.
r,

 •
» 

o
••

 
u

P
-; 

4
• 

!̂ 
J-

J»
 

""
 :

P1
- 

r,
 

p
-

l-
J
.
 

g
q

H
 

r>
--

* 
b

p-
 r 

j M
.-.

j p
- 

m
:-

J
 r

=
 P

J
r 

> 
r -•

•
b

 
c-

t-
 
b

r>
D

H
 

*3
o
 -

i 
. '

i
-
r
 

£
-

 P
-

' 
ÏTÏ

 
i -

'
b

 
p
- 

r,-
i- 

! 
r -

er
h

rii f' ö 4 f f:
) b 0*
3 (1
: hi o W r • b 9

W
 N

P
- 

P
-

tX
J
. 

c
-t
-

fs
" 

---i
-

'i 
m

o
 b

o
 •

•
^5 H

, 
O

<"
i 

B
K l

i 
t.
-

b
 

r
C

"t-
 

JZ
>

P
-

ff
) 

.|3 f.
j.

P
.J
 r

P
- 

<J
r. 

.<
!

b
 
r!

H
-

m
N

 
<H

-
O

 
4

O
 

C b
ro

 
e

-̂
W

 
S-

J
O

 
'11

r 
t-^

p 
j

P
- 

<H
-

0-
' 
^

a
 o

O
 
p

(K
3 

<
*

M
 r

 '
P

- 
4

< 
i. 

t^
J

fT
1 °
b

CT
1 

•
P

- .̂
 ü

r. 
r,

i-
.

P
J 

r j
ru

 
H

- b
O

' 
P

J
m

 m
ra tr
i-

 I
SJ

(
V
 

J
"l H

t£
|

(T
, 

ig
{"
!.
! 
"
i

r.
, 

y
^

4
 

c,
i

M
b

L"-̂
 
'

r-
j b

r,-,
.

4
 
N

ra
 

. 
-

1 —
 *

r: b
 

c^ tl
,

P
- 

:--
b 

(•••
M

 H
- 

' 
Pï

4
f~5

 
ro

P
I 

c
+

< 
i 

ri)
4
 
i —

 '
rn

 
i—

 i
P

-
o 

G-J
d

 
r- b

r.
Q

J
c+

 T
''

."
! 

c
+

P
o

r-
' 

ö
M

 
'•

' b

, ̂
 

hj
-' 

(•'
C

"T
" 

c~
t-

b1
 B

 =
fi
>

 o
 f

e
l

er
l- 

f 
• 

f'
l

4
M

 
P

.":
 

ro
 
{H

4
 

P
*

M
 5

1
 b

r,-'
 

H
-r

iij
13

 i
_

 j.g
q

ru
 

','?
b
 

w
 P

-
•e

rt-
 
p
.t
-J

.
i —

 i- 
p

. 
-J 

b
 

c"
t*

P
'

i-
J
 

0
 

-! n
 ; 

H
-

P
J
 4

 
rn

f i
, 

p
b 

' 
PJ

i-T
 t
:

b 
- 

P-.
o 

<
f
: 

H
 
M

P
' 

P
ï'
 
P

'

C
5"
 

-

M
 ;

 • 
[*

r
O

 
r.-

f"
 

b
 O

r>
t —

 ' 
ra

 
f ̂

O
 
.-

<^ 
b*

 o
1
 

1-̂

b 
f--- 

r.'
b

 
r.)

«H
- 

- 
b

b'
 P

-»
-"

• 
rV

b
 

P
'

ro
 
^

 ^
3

O 
•

ra
 
o

 
5j

*ö
 h

^ 
r i

0
 "

 
M

i'.
i 

p
r1

P
-1

 P
J

P
- 

P
 

'
C-

-::
 

c+
 -

ld
 t

-'
(:

. 
r:
l

p
j

tf
 

':-
'

r. 
1-

1
P

'
H

 i
_j

.
f*

i
-*-

-* 
'

r? i —
 ' 

<J
er

l- 
f.

i
r,.

. 
H

;
4

 
:'1 b

<
 

<
rf

f 
~r

!
4

 
t>

<
 

•-.
-

O
 

4
i 

i 
f~

\ -3
 

f"

P
. 
M

fi
i 

H
-

»
o

 
v 

1
,

^
 - b' f 
- P' PJ •

* •
 -

s

=
 

O
 C

Q
 
M

 
<J

 
ra

 
<1

 <
J
 |
3
 

n
 

c
^
 C

O
 H

 
m

 
P

J
 
S

 r
r;

 
c+

- 
O

 
=

 b
 

P
J

-4
 
g

 W
 T

, 
4

 
f.

- 
M

 r
 •
 O

 
P

- 
b

 
M

fC
<
 
b

 
O

 
P

' 
P

J
 M

 f
.' 

P
 ö

 
c
' 

H
-

!-
- 

O
 

4
 

O
 
4
 

[1
 
4
 

O
 

<"
» 

P
- 

4
 

P
J
 M

'r
>
i 

r;
 
n

 
p
j 

C
'; 

D
 
P

"—
 '• 

O
 

?*
 

f"
 
K

 
p
^
fj
q
 

r<
 4

 
c
+
 B

 
K

* Y
l !
 

O
 
P

J
 

O
 
IS

 
| 

(3
fj
^

 
(.

• 
p

?
 C

i 
p
- 

P
- 

c-
l- 

ris
 

r.
: 
^

 b
 

<J
 

f^
1 

W
 
b
' 

r'
 
S

 '̂
 
<

 »
;
j 

p
1

 r>
 

m
 

f 
<
j 

r.
: 

ro
 c

>! 
c

+
P

-r
. 

rr
; 

c-
f- 

4
 

r»
 

c+
O

Q
 

P
- 
'i

 •'
-

b
 

c+
 p

^ 
4

 f
f>

 t
g

 ;
•; 

Cs
l 

o
 

b
 

4
 

rn
 n

i 
Qo

. 
[--

, 
0
 
; 

4
 

b^
,,.

 
r.,

 
r.>

 
p
- 

p
- 
b

 
P

- 
ö

 
P

 
H>

 f
^ 

" 
P

- 
b

 
p

T
fi

-O
Q

 
r,,

 
p
- 

4
 

'"o
 

p
-

c+
 b

 
''0

 
<1

 b
 

b
 

r:,
 

o
 

O
 
r/
i 

ns
 

c.-
, 

ir,
 

"3
 «

3 
ro

 j
y

 c
+

 f
;>

P
J 

O
 

P
-C

-' 
P

-O
Q

 
4
 

P
J
 i+

 &
 O

 
H

 
N

 -
n-

 
4
 

' 
»

 
cH

- 
' 
• 

..7
 

M
b

 
" 

('^
 •

&
 

c+
 r

o
 r

:, 
rn

 f
sf

 p
 

o
 

^
 fQ

 
P

- 
4

 
P

>
V

*-
 

r 
, 

P
- 

P
i

: 
• 

p
. 

r,
 

t-
j 
N

 b
 

=+
 -

4
 
-

 e
r1
 P

- 
•-

 c
-t.

 r
o
 b

 >
• 

P
J
 4

 
p
. 
b

 
f:
'

ei
- 

b
 
tö

 <
"• 

P
- 

f- 
• 

r 
. 

r,:
 

«d
 

ro
 

<?
• 

M
 

b
 

0
 

(T
Q 

0
 

~
 

b
r.
' 

Cs
l 

f D
' 

er
r-
 p

 
O

Q
 "

' 
ff

; 
Tf

) 
p
i 

H
f 

r,
 i 

c+
 C

T1
 

^
'

4 
P-

CO
 b

'*
 

ra
 

<H
 

f-
 b

1
 b

 
r"

 c
+ 

r"
 

cj1
 =

+ 
<rt

- b
 

'•>
 N

 b
 

P»
^

 
r.

; 
(f

i 
H

- 
r,
, 
y

 P
- 

• 
•=

+ 
P

 
4

 
r:

 
•«
 

4
 

b
" 

H
- 

O
 

f;
G

') 
D
 
' 

f'-
 

ro
 N

 
K

 
O

 c
-J

- 
M

 
; 
' 

P
 

P
J 

(J
q 

r.
, 

£
f 

f!
) 

r.
, 

o
 

ts
i

4
 

4
 

eH
- 

O
 

f,
^ 

P
 

r"
! 

<
! 

4
 

fi
' 

"•
 

SS
 

r^
 '
'J
' 

e
t-
 4

 
b
^

 <
 '
 
b
^

ö
 

<
! 

P
- 

b
 

<"
•' 

P
 
P

' 
P

J
 O

 
H

- 
fi
, 

• 
n

 
r,

: 
«
rf
i-
i.
 

c
+

 p
J
 M

<H
- 

"i
 
b

 
P

 
Ö

 
' 
• 

r
- 

'T
* 

f"
 

b
 

P
' 

H
- 

O
 ̂

 f
- 

H
i 
D

b
 

0
0

 
er

t- 
b
"1
 f

 •- 
b

 
**
 

b
 
•
 
K

 f
, 

JB
 
b
 
^

 
"̂

1 
*""

" 
O

 b
 
^

 P
J

p-
, 

r 
. 

H
- 
p
. 

" 
-« 

P
- 

b
 

°
 'P

' 
H

- 
r;

 
£>

r 
H

 
n.>

 
r 

£
d
<

y.
 b

 
N

 P
J
 b

j 
i-
rj
i_

j. 
c+

(J
q 

O
 
4
 
b
' 

P
J
 P

 P
J

D
 

b
 

b
 

H
- 

0*
3 

O
 •

'-
' P

' 
O

 
rt
- 

- 
b

1
 <

 
r,
, 

( 
- 
';

 
C,

, 
^

ar
' 

P
J
 

c
-
'-

.S
ii

'p
e

.v
r
.,

 
c
+

fs
^
O

 
b

"
O

 
O

e
+

D
 

"̂
f 
• 

P
- 

P
- 

H
- 

fy
 P

' 
b

 
P<

 
:
 b

 
O

 '
O

 r
 ' 

rr
i 

ph
 <

 p
j 

4
 

<
j

IT
Ï 

ra
 p

 
p
. 

rn
 M

 
r 

p.
 •
 

-
 b

 
'-T

- 
<ri

- 
•• 

go
 o

 
b"

 
«'•

 b
J

4
 

.-. 
fD

 M
 b

 
b
 

b
 

r^
 

• 
er

t- 
b
 

b
 

P
J 

O
 

O
 

r.»
 

4
 

r. 
s

O
 

N
 

t_
y 

b
 

r:l
 

r.
- 

p
- 

P
' 

~
 

P
J

 "
' 

M
 P

- 
ru

 f
jq

 
o

 
f-

' 
i"

 
trt

-
r;

 
O

 r
;i 

er
r 

b
 

b
 

f 
' 

^
 

P
- 

f' 
b
 

O
 
--
 
p
, 
..

 
c 

, 
HJ
 
3

 
M

hh
 P

 
c-

t- 
• 

b
" 

c+
- 

O
 

r,
 

p
' 

M
 

P
- 

c+
 e

rt-
 r

, 
p

 
f;>

 
3 

o
p.

. 
P

J 
i—

 i 
r>
 
<

 
4

 
ES

 
p
- 

r,,
 

rn
 

er
1 

b
 
*ö

 C
fö 

Q
^ 

r,
 
O
' 

H
- 

O
 

t-j
 

P
J
 

' 
P

' 
<!

 
O

 
M

«
 

M
O

V
! 

™
b

 
P

- 
=

 P
' 

<"•
• 

O
 

'-
r.

- 
c+

 D
 

: 
b
 

P
' 

' 
r.
 »

fr
-(

 
C

_
l. 

[J
sj
 »

 
p
 

p
. 

b
 

4
 

b
1
 O

 
S

 
- 

'-'
 

c-
t-
 

p
?
 O

J
 

: 
<
!

0
 
b

j M
 P

 
s

 f
 -' 

«
 

P
- 

r 
. 

H
 

Jb
 

IS)
 

W
 

c+
 f

 '
 O

M
 

r
' 

O
 
4
 

p
 

cr
h 

b
 

e
-i
. 

rn
 b

 
' '
 

P
J
 '
" 

r
il
 

P
- 

4
 

rT
 

4
 

j£
j

t
j
-
 

b
 

P
J
 
"

 
-T

i 
b
^
 
P

 
e
rf
 
P

J
 

f.
' 

' 
e
rt

- 
b

 
f 

': 
*

 
f
°

e
rt
- 

C
' 

P
^J
 
P

' 
P

-
 
P

' 
P

' 
P

 
P

' 
£
?
• 

rf
-
 

P
ï1
 

»
 

C
T

1

t-
j, 

,-.
. 

r-
 

{3
 

s
c
-j
.c

-j
. 

p
- 

D
 b

 
r
*
 

B
 
M

 r
' 

H
 

r-
 

<
j 

r.
r 

• 
D

 
4
 

"i
 

cp
 
H

i 
b
 

P
: 

P
- 

i—
1 

b
 

p
 

4
 

'i 
• 

O
 

c+
fj^

 
h-

 J 
r.

 
r,>
 
.:

 
b

1
 r
r.

 o
 

.-
1
 ̂

 
p
j 

P
J 

«
 

r
0
^ 

ö
 

rii
 

b
 

M
 "
 
S

 
r- 

b
 
b
 

,-
j 

r. 
o

 
P

- 
c^

 4
 

'
4

<J
 
f
: 

4
 

o
 
f>

 b
 
r
;
 

=+
 

P
- 

P
- 
b

 
r, 
i 

r.i
 

.
' 

B
 
'
 

P
i 

r'
' 

b
 

P
' 

CT
1 

f;
: 

O
 

O
 

Ü
«
 
N

 
er

t-
b
 

' 
<

 
O

 
GÏ

J 
• 

P
J

 f!
1 

O
 r

o
 H

J 
r,,

 
o
 

b
" 

N
 O

 P
- 

<!
 
r,
;

' -
 :

• 
p 

'
4

 
P<

 .
-i 

b 
b 

T'
 

r 
b 

=->
• 

^
P

J 
W

 b
 

eH
- 

M
 

r 
H

- 
4
 

r 
INJ

 
o
 

r 
b
 
^

<"•
• 

er
t- 

f 
p

- 
p
 

;:;
 c

_f
- 

m
 

ö
 
r.

 
M

 
4

 
i£

i 
P

J
 

P
*
 

'-
• 

; —
 i 

P
*
 
p
 

f"
 '

 
t-

j' 
P

j 
*°

 
f 

. 
T

 1
 

^
j

-V
 

r
r
' 

e-
I- 

P
J

 
-.-

i 
tr
i-
 
P

 
(

i
 

i
' 

-j



INyCHTINGENDIE
AMSTERDA

No. LD.

Uw brief
Onder

van Ae gehouden vo r gade ring 'Op 12 Februari 19^7
te 20. 00 uur in het'Concertgebouw te Amsterdam,/"
door het Nationaal' Comité handhayln^ Pi jfcffififinfij" H " _
Deze vergadering was~te voren aangekondigd in de dagbladen
o, a. in'ürou " ' "
In de grpote z&s£- van net üonaertgeoouw waren scni±den op.
gehangen, w&s
' Trouw.
°BLj den ingang, van de zaal werden oranje speldjes te koop
aangeboden.

natiflvi-;ng-.
ras~:fcë~~vrören aangekondigd in de
nyde Vol k sk ramt»?
van het Öondertgebouw waren schilden

wore^omaokfr voor het dCagblad Sixsse

L*
den stand

j het

werd bijgewoond door ongeveer 350 personen,
ïigeveer 100 vrouwspersonen, allen ui%<ien gegoe-

begin
ft l Ja d

ü*-

hadden zich eenige op ges ch o-
__ eenige tientallen exemplaren

|van &®4; bladTndonesia" en " Op Mars", afgezonderd van de
'rczt^/ij^n.^ yf»>g"'a"_;^T"^ en zetelden zich achter in de zaal,
vanwaar zij verschillende malen de spwkers interrumpeerde]
met korte^protestkreten alsj "Ja",'¥eeTI en "Wij."
ïe 20.10 werd de vergadering geopend met het zingen van

:/L"Wien 'Heerlandsch Bloed", waarna -do. Hoe-r G>A. den Hertpgf l
Nederlandsen. Hervormd .predikant, wonende K oni n gi nn e weg" 186
te Amsterdap, een kort* gboedvol^/yoord tot do aaaiwealgen.

allen namens
p&chtte

het Comité van
M j — duidelijk

harte welkom te hebben ge-
te malcon, — wat het Qomitrë

W
te-- beoogde» Hiogtoc gaf hij—eenige feeUjniiauiie

g
O

-tai 1-s- o, et;—
"Iedere wijziging in de grondwettelijke structuur van het
"Koriinkrijk moet geschieden op de manier en langs den weg,
ft al.s in de grondwet stfcat aangegeven»
'f De handhaving van de Hijkseenheid moet ook tot uitdrukking

// komen in het gezag van de Kroon*
tt Door het Comité worden Beginselen vastgesteld,, die ertoe
//moeten leiden, om de structuur van het Koninkrijk-te be-
// houden, en" richtlijnen gegeven, die gevolgd aeeten worden,
//imdien in die structuur iets behoort te worden veranderd.

tu

f

Voorts wekte spreker i e do reen C 0$, om zich in de pauze eg—£*
geven als medewerker^*** A** &-*»*«£<.' y Uj++*~^.

—yervolgeu.^ bi'auhl LX J'een woo'rd van hulde aan*de ï^sen-s ii
Indie, die soms zoo gauw vergeten worden/ ffirj/maaK^G^ de vei
gadering erop a^tont, daf^ej"juist de vorige week een aan-
tal militairen uit Indie wa^ee. teruggekeerd. Wij hebben de
plicht hen te laten voelen, dat wij met hen meeleven.

: Door het Comité zal binnenkort 'een volledig uitgeruste can-
tine-wagen aan de jongens in Indie worden aangeboden/
Qpreker.maakte voorts melding v.an het feit, dat er plannen
bestaan, om dex/Zeven Provinciehstraat'om te doop en in de

"Karel Doorman straat/

1000-10-46



Na dit algemeen woord, wenschte spreker ook nog een persoon^
lijk wpprd uit te spreken.
Hij zei o. a. : »

ff Ik ben geen politiek man. Ik hou^me'Jniec bezig met politiek.
Daarom &cht ik het juist een ramp" voor Indie, dat deze kwestie
een politieke kwestie is geworden, :
Wat hoort men tegenwoordig meerdere malen verkondigen?
Als men tegen Linggadjati is, is men reactioflnair.
Als men tegen Linggadjati i s, i s men" een kapitalist»
Ik heb nooit geweten , fiat ik kapitalist was.
Ik snap dit alles niet.
Waarom zijn wij nu hier gekomen? Om ons eens uit te spreken.
Ik zit boordevol met hetgeen ik zou willen fceggen, doch ik
moet kort zijn, want er komen twee sprekers, die Indie beter
kennen dan ik.
Onze tegenpartij in/het algemeen :heeft van het rectoit, om zich
uit tespreken, ruimschoots gebuik gemaakt. Ook wij willen
ons eens uitspreken. Wij moeten niet vergeten, dat hier de
positie van Hare Majesteit de Koningin im het geding is. ( ~ ••
Wij'ïqoeten constateeren, dat de voorlichting vaa ons Volk over
Indie diep en diep onbevredigend is geweest.
Laten wij de zaak oibjectiejf beschgouwen.
Op de eerste plaats dan i Het Indonesische Volk is geen volk.
Het zijn meerdere volken , geheel van elkaar verschillend.
Op de tweede plaats; Er i s daar geen xre geering. Vanwaar is zij
gekomen? Zij dient door ons niet te Worden erkend»
Qp de derde plaats: Laten wij aannemen, dat er een regeering
is, dus dat wij Soekarno zouden erkennen, dan nog is deze re-
regeering niet in staat na te komen,' hetgeen zij beloofd heeft

Hierna de. bealoot spTeltcr ai311 openingswoord en ijajddigde r-ten
M. J. Leéndértge uit Arnhem 4*4^—om-al o o o rot c -s

Pcac heer Leen dort je- hield hierop een gloedvolle redevoering,
welke lede verschillende malen door 'daverend applaias -in • de zaa
werd onderbroken. ° '
Öe-a -̂ .spreker gaf allereerst een "chronologisch overzicht van de
ontwikkeling van den huidige toestand in Indie sinds 194-1 ,n
schilderde vervolgenjs de reactie en houding van de Nederland»*
sche Regeering na de' berarijding.
Hij deelde mede,., dat reeds im 194-0 door dea»*,toenmalixen, Gouver
neur-Generaal, wiens naam hij .sl^echts me±? eerbied du^Fae noemes
een commissie was benoemd, omv^rondsiagen te leggen voor een
staatkundige hervorming in Indie. In 194-2 werd dit werk door
deze commissie beëindigd»
Spreker toonde aan, dat Nederland in 1866 definitief het kolon:
al e bestuur vaarwel had gezegd.'vV at Nederland in Indie prestee
de was zelfs in het buitenland wijd en zijd bekend en oogstte
overal bijval en lof.; i^üu iji<jkv.
Indie met zijn ruim 60 millioen zielen kende voor den oorlog
geen hongersnood.
Vooraanstaande buitenlandsche gezagsdragers bezochten Indie.
23.j stonden verbaasd, wat Nederland daar vermocht.
Sen Japansch Generaal verklaarde officieel, in 1943, dat Indie
zoowel economisch, als sociaal, als cultureel, een paradijs wa

;De Japanners veranderden dit paradijs in een hel en wat erger •
was, zij vergiftigden den geest. r

Wat gebeurde er namelijk na de capitulatie van Japan op 15
Augustus 194-5?



1; /'

ontstond een vacuüm van gezag.
De Nederlanders in de kampen werden niet vrijgelaten.

t Spekarno, die zich evenals Mussert in Mei 1940, verscholen
had ge-houden in dessa's en 'rietvelden, stak het. no of d op en
riep met eenige heethoofden de Indonesische Republiek uit,.
Overal werden door hen gruwelen bedreven, zoowel tegen Ne dei
l .anders als tegen, de Indische -bevolking zelf.
.'tóe dro'eggjl hiervoor de verantwoordelijkheid?
Op de eerste plaats: Bigeland ! * i
Op grond van de. bij dragen van Nederland als bofcdgenootjkonden
wig' rechten doen gelden op ons souvereine gezag in Indie.

zijn echter ni'et erkend en in de modder getrapt
Bevin en generaal Ghristison werden nimmer ver-

Deze rechten
.Beloften van

Jvuld.
VfDe Bigelschen leverden wapenen en l e ge rui tru s tin < en aan het
tfrepubllekeinsche leger en zij haalden de laatste resten van
f het Nederlandsche bezit weg.
De hoofdschuldige echter is de Nederlandsche Segeering en
de Nederlandsche Regeerimg in Indie, vooral Dr. van iviook.
Het was voor de Nederlandsche Regeeri-ng niet onmogelijk ge-
weest, om terstond na de capitulatie orde te scheppen en het
Nederlandsche gezag te herstellen. 2a.j heeft echter lijdelijk
toegezien, eh niets gedaan. Indien de ,5000 militairen, die 2i
zich in de kampen bevonden," waren vrijgelaten en opnieuw
waren "bewapend, hadden deze Nederlandache milifciireni zonder
eenige» noemenswaardigeri tege-iistand de chaos kunnen voorkomen.
De Nederlanders werden echter "geëvacueerd", weg van den bode

, ,
waa een grove "belediging voor de

waar hun do o den begraven liggen, waar hun huis ennhaard is,
waar hun familie "
N e de rl an der s»
Spreker 'besloot
was, 'fflog k OH alles/ten
.'ij eischte tensTotte,.

g°oe"de?
dat" Dr,

nog niet te laat, dat het
rden gekeerd,
van Mook zou verdwijnen.

Het publiek beantwoordde deze rede met een daverend applaus.
Hierna werd een oogenblik gepauzeerd, waarin men de gelegen-
heid kreeg, om zich al s ̂ medewerker van het Nationaal Oomitê
handhaving Rijkseenheid op te geven»

Te omstreeks 2^\»^5jiur.vmng de derde spreker, Z. Exc. Oud
Minister Gh^KV/aP^el tenzij n rede aan.
Daar de zaal 'slechts itoor een zeer klein gedeelte gevuld
was en spreker zeer onduidelijk sprak, was van deze rede
zeer weinig te verstaah.
Verschilleed^)ersonen, /^oowel in de zaal als op het podium,
hielden faöaa hand aan mst oor, om beter te kunnen verstaan
en zelfs de verslaggevers, o. a. van^de Waarheid^anchtgnnaar
een plaats, waar zij den Oud Minister beter konden verdaan,
Sjareker ^egon met te zegden, dat het op het oogenblik in
IndLë zeer slecht gaat. ̂  £ Mu*4& f

ffDe /jpegeering trekt zich van de ontzettende chaos, die er
heerscht, weinig of niets aan. Alleen onze soldaten zijn be-
gaan met het lot van ;de millioenen Indonesiërs.'"
Spreker schilderde den toestand in Indië onder republikeinschj
bestuur. Hij kon deze toestanden a»4 bewijzen en""roto« s sta-
ven. Foto's, die hij in het openbaar niet zou durven laten
zien,
Voorts merkte hij op, dat indien er nu in Nederland verkie-
zingen gehouden zouden worden, hij aan de uitslag van deze
verkiezingen niet zou twijfelen. Als verkiezingsleus zou hij

willen voerem : "u-enoeg van Progessiviteit, stemt Rijks-
eenheid, "



f< ,,« • .
Spreker somde hierna een. tiental kardinale fouten, die ten
aennicn von hot Indicoh. bol Bid door de ^regeering en in het
bijzonder dooa? Dr. van Mook waron gemaakt.

-J moeten terug tot de beproefde politiek van de zedelijke
verantwoordelijkheid."
De heer .Wel ter vervolgde:
°"Na tingsadj ati is duidelijk geworden, in welk een moeras wij
'zijn geraakt. Ik wensen en ik hoop, dat het parlement aan den.
knoeiboel van thans spoedig een einde zal maken en zal bewerk-
stelligen, dat men met , de beste Nederlanders en inlanders om d<
tafel gaat zitten, om een nieuwe structuur te ontwerpen. De
KLjksConferentie dienö ^300 speedig mogelijk bijeen te worden
geroepen. M
Spreker kwalificeerde de tegenwoordige reden van den Gommissie-
Greneraal als inenschen, die Indi'é te weinig kenden.
Hij besloot met de leu«,e: Wij willen 'Holland houden en de Rijk
eenheid'

rede met een daverend''y'1
waarna de" heer Welter het eerste en zesde couplet van het ^ /
heimus inzette, dat door allen werd meegezonden. /

Ds. G. A» de"h Hertog fe«sloot hienlyft de vergaderini^ -ei e te— qf>x

'voor uu» '15
Ba? doden ai oh gooi

l M j hot' begin p.1 c 'het cfindfj dnT' vcjaadaglris word do
l. r ïïl" "1fJT"rl*Jt'niri ™l!i»™] """••^ ..... ̂ ^7T 'Ipn Qygani ff-h Hft.-pm.-in M i n l a n r l

Pftfi ___ _„:
^

*vL~**
4 -- -^L., --- . -------- , ------ i --- - ------- /TC

Ohêï os V. D. ' y-ïla^u. • 1. 6.
B. M. A* d dm.

-&r«y—. A*-dam.
' fr
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Betreft;

Openbare vergadering van liet "Comi-
té Handhaving Rijkseenheid", op 13
.Februari 1947 in de Sociëteitszaal
te Doetirionem.-

Door nevensvermei d Oomité was op Donder-
dagavond, 13 februari 1947, een openbare
vergadering belegd in de Sociëteitszaal
alhier. De plaatselijke voorzitter, de

*- heer 'D. tjr. S PA w.T A A Rjjs opende te ongeveer
20.15 uur de vergadering, welke door ongeveer 120 personen
werd bezocht. In zijn openingswoord hekelde hij de overeen-
komst "lingadjati" en noemde SOEKARNO eenHJappenknecht*.
Voorts wette hij op tot steun aan bedoeld Comité en tot het
dragen van het oranje-groene lintje, dat de eenheid van Ne-
derland en Indië moet symboliseeren. Vervolgens gaf hij het

? woord aan Dr. W.K.H. PEUILLETAU DE BRUYN, die een rede hield
en als onderwerp had gekozen "De gevolgen van lingadjati".-

Dr. PBÜILIHfeAU DS BRUYN betoogde dat, indien de over-
eenkomst "Lingadjati** mocht worden aangenomen, er voor ons
land een rampzalige economische toestand zou ontstaan. De
toestand zooals wij die op het oogenblik kennen, aldus spre-
ker, is slechts schijnwelvaart en kost den Staat jaarlijks
1800 millioen gulden. De aanneming van de overeenkomst be-
teekent de uiteensch.euri.ng van ons Rijk, terwijl de geheime
notulen beleedigeiid zijn voor onze Koningin. Verder gaande
zeida spreker, dat hem was gebleken dat ons katholieke volks-
deel niet achter zijn tweede-kamerfractie staat. Onder meer
zou in het Zuiden groote oppositie bestaan tegen de overeen-
komst "Lingadjati». Wat Indië betreft deelde Dr. FEÜILLSTAÜ
DE BEUYH nog mede, dat onder het republikeinsche bewind
thans hongersnood heerscht, terwijl het sterftecijfer ont-
stellend hoog is. Tenslotte verklaarde hij dat de Commissie-
üeneraal heeft gehandeld in strijd met de wet.

Na de pauze Gehandelde dezelfde spreker de Japansche
propaganda en haar gevolgen. Een en ander lichtte hij toe
met lantaarnplaatjes, welke genomen souden zijn uit enkele
films, waarvan de vertooning in Nederland door de Regeering
verboden zou zijn.-

,, ' Hierna volgde een debat over het onderwerp, waaraan
p' onder meer werd deelgenomen door den heer VAK DER GRIJN, Wet-

houder van Doetinchem voor de Partij van den Arbeid. In zijn
antwoord zeide Dr. FEUILLETAU DE BRÜYN tot de diverse vragen-
stellers, dat de veelomstreden figuur AMIR in werkelijkheid
de aanstichter was van de moorden op vele Sultans van Java's
Ooskust. De Inlanders kunnen geen vrijheid verdragen; zij
zijn niet zelfstandig en oezitten niet voldoende capacitei-
ten tot zelfbestuur. Het is de plicht van de Nederlanders om
in Indië orde en rust te scheppen. Daarna zou men een Sijks-
conferentie bijeen kunnen roepen om te komen tot een Staat
"Indonesië", binnen het RijksverDand. Waar momenteel 100.000
man troepen in Indië aanwezig zijn, k*n^desnoo<3s met geweld
de actie's der extremisten worden gebroken, zoo verklaarde
spreker. Op een desbetreffende vraag antwoordde hij, dat Dr.
VAN MOOE een seer ijdel man is, die buiten de werkelijkheid
leeft en meent dat alleen hij met de Commissie-Generaal het
bij het rechte eind heooen. Engeland heeft volgens spreker
absoluut niet de hand in de over eenkomst "Lingadjati". Ten-
slotte deelde hij nog mede, dat het hem bekend was., dat er
in het huidige kabinet meerdere Ministers zijn die niet ac-
coord gaan met het beleid ten aanzien van Indië. Een dezer,
Ir. RI.N&ERS, heeft de consequentie' s hiervan aanvaard en is
intusschen afgetreden.

Na een kort dankwoord aan het adres van Dr. PEUILLETAU
DE BRUIN, besloot de heer SPANJAARD dezen avond, welke overi-
gens een ordel-*̂  en rustig verloop had.-

l f — '
**t?T
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Op Vrijdag, 21 Februari 1947,te 20 uur, is er vanwege
het Comité voor handhaving Rljkséénheid,afdeeling Leiden,
in de stadsgehoorzaal alhier, een openbare vergadering ge-
houden,alwaar als sprekers optraden Mr.F.tf• JAtlSSKN uit
Hilversum en de oud-Minister
„ Mr.JANSSEH, die lid is geweest van den Indischen Volks-
raad en ongeveer een jaar geleden uit Indië is gerepatri-
eerd, behandelde uitvoerig het ontstaan van den chaos in

ie.
Volgens spreker is de Japansche propaganda de oorzaak

van alles* Een groote fout van onze Regeering is ook geweest
dat na de capitulatie van Japan, de bij uitstek deskundige ,
Indische regeeringsambtenaren in de kampen moesten blijveny
en de Jappen belast werden met de handhaving van de openba-
re orde, waar in de praktijk niets van terecht kwam.
x In deze periode ontstond de republiek Indonesia. De eer-
ste twee maanden na de capitulatie,was het volkomen rustig
in Indie en met inschakeling van deskundige regeeringsambte-

n en het legeî Hwas het Nederlandsche gezag,zonder bloed
y' vergieten te herstallen geweest.

Dit alles is echter door onze Regeering nagelaten en
tengevolge daarvan is de chaos ontstaan. Vervolgens is men
er toe overgegaan met Soekarno c.s* te gaan praten en wij
geraken hierdoor hoe langer hoe dieper in het moeras.

Ongeveer lM jaar praat onze Regeering al met Soekarno
c.s., doch thans zijn er teekenen te bespeuren,dat onze Re-
geering een meer krachtige houding gaat aannemen. Laat ons
hopen,aldus spreker.dat het nog in orde komt,want wij heb-
ben plichten in Indie en mogen dit mooie land niet in den
steek laten.

Vervolgens kreeg oud-Minister WELTER het woord en ook
deze critiseerde het beleid der Regeering inzake de Indi-
sche politiek. Hij schetste het Indië van nu,als een land
van chaos,honger,corruptie,moord en revolutie.

indien onze economische belangen in Indië teloor gaan,
aldus spreker,dan zijn wij ons crediet kwijt en binnen drie
jaar hebben wij het communisme hier,omdat het communisme
de godsdienst ia veilde economisch* wanhopigen. Wij zullen
orde en rust In Indie moeten herstellen,anders zullen ande-
ren het moeten doen. Dit is geen vraagstuk van een paar po-
litieke partijen, het is een nationaal vraagstuk. Wij willen
Holland houden en wij willen het Koninkrijk houden,aldus be-
sloot spreker zijn rede.

Aanwezig waren ongeveer 400 personen, (zaalruimte 1200
personen)*

het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst.
Javastraat 68 te
's-G R A V E N H A G E.

z.o»z

10.OOO - 3 - '41



\s de rede van Mr.JANSSEN, plaatste een onbe-

kend gebleven bezoeker, een onverstaanbare interruptie
en verliet daarna de zaal.

Overigens had deze bijeenkomst, welke te 23 uur ge-
sloten werd met het zingen van ons volkslied, een rus-
tig verloop.

C

C
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SOEST, 8 Maart 1947.
TELEFOON K 2955 - 2526

Verzoeke bij beantwoording, datum
letter en nummer van dit schrijven
aan te halen. •

Ik hebjle eer UEdelGestrenge onderstaand te doen toekomen een
ïgnfarF'eerTbpenEaj1 e.Zvili^a¥efIng"van"'hèt' Öo'mitJ ^^^dhj/v^^^X»,

Bjjkgi eenheid'*, gehouden in"ae j zaa"!f''1van Hotel Eemland aHTï"&y"op°^Do nd e r
dagTlpBE^iVt" 1943. aanvang 20 j uur. /
Sprekers: Prof.Gerbrandy

Mr.Vonk •
Onderwerp:"Nederland en de Sepoeblik van Soekarno".
Toen Z.E.Generaal Winkelman te 20.15 uur het openingswoord uitsprak
was de zaal tot in alle hoe leen gevuld. *̂.̂ -̂ at̂ x>1̂
Aanwezig 400 personen,waaronder zich vele Indische ̂ repatriaadl be-
vonden.
Prof.Gerbrandy zette uiteen hoe de Republiek Indonesië is ontstaan.
Deze is van Japansche makelij met mannen als Soekarno én Moh.Hatta
als werktuigen.Spreker releveerde eenige Jŝ aHgr̂ k̂ ĵê ŝ̂ î l̂̂ é̂
feiten,waaruit de wordingsgeschiedenis duidelijk bleek.De Republiek
noemde hij een politieke tijdbom van Japan.Hoe gaan wij om met een
tijdbom?Wel,die demonteeren we of we werpen haar weg.Maar wat doet $
de Regeering? Die zegt:laat ze maar liggenjer komt misschien nog
WIJL iets goeds uit voort.Op 9 Aug.1945 zjjn Soekarno en Moh.Hatta
jpS^Indo-Ghinft gevlogen,waar zij door een Japansehe autoriteit tot
President en Vice-Pres-^van de te stichten Republiek werden aangewe-
zen. Toen kwam de capitulatie van Japan.Soekarno en Moh.Hatta hebber
de Rjap^bliek toen zelf maar uitgeroepen.Dan maar buiten verband v/d
groote Aziatische gemeenschap onder leiding van Japan,welke zij, ̂^
trouw hadden gezworen.Maar ook na de capitulatie bl«ven zij varPtFap-.
zijde steun genieten,o.a.van de Japansche iDevelheJjbejrs^ op Java.

Spr .behandelde uitvoerig de voorgeschiedenis,v. a-r^daardoor de
Japansche invloed om te komen tot genoemde Aziatische gemeenschap
kon worden aangetoond.Het is aan geen twijfel onderhevig dat de
Republiek het maaksel is van het Japansche fascisme.Hoe zich dat
ontwikkelde,zien wij reeds aan het vlagvertoon.Toen het Japan in der
beginne goed ging,wapperde in Indië alleen hun vlag.Toen het mindej
goed ging,verscheen ernaast de wit-roode vlag,welke alleen over-
bleef toen Japan ineenstortte.

Wat heeft Japan in Indië ontketend? Banditisme en haatgevoelens
jegens het blanke ras.Spr.herinnert aan de oprichting van Jeugdor-
ganisaties naar het model van de Hitler-Jugend.

,j Vervolgens ontleedde hij de.* persoon van Soekarno en toonde deze
*•••••< duistere

Aan den Heer Hoofd Centr.Veiligheidsdienst,
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duistere figuur in zijn ware gedaante .Soekarno,de man,die verklaarde niet
te zullen rusten,alvorens de Republiek Indonesië* een feit zou zijn,ook al
zou hij deze uit de handen van den Duivel moeten ontvangen. Soekarno,die
voorgaf voor het heil van zijn Volk te werken,maar er niet voor terugdeins-
de millioenen Indonesiërs op te offeren voor de Japansche oorlogsindustrie

Spr.kan tot geen andere conclusie komen dan dat de Republiek een Ind^_
Sovjet of Fascistische Staat is. *

Dan somt spr.de financ'i^tJelarigen voor beide partijen en de zegeningen
van ons Bestuur voor het Indon^Tv^lk op met als schrille tegenstelling de
funeste gevolgen van het Republikeinsch* Beheer:afbraak, terreur en onvei-
ligheid.Het rechtsbestel en de economische^belangen staan thans op ̂ t spe]
Ned.Indië ligt op descheidingslijn van a e "'S wereldmachten Rusland en Ame-
rika.Denkt U dat diè^ÊL werkloos zullen toezien,indien wij ons distanciëe-
ren,aldus vraagt Prof.Gerbrandy.

Hoe is het mogelijk dat onze regeerders,dat alles wetende, toch medewer-
ken aan de losmaking! De Grondwet verbiedt het.

Spr.eindigde met zijn auditorium toe te roepen; Verstaat TJw verantwoor-
delijkheid - ruim de tijdbom op!

'onk, hierop het woord verkrijgende, legde den nadruk op den communis-
tischen achtergrond.Uitvoerig ging spr.de communistische activiteit in
*T,ed.Indië voor den oorlog,na.Hij brachjb de opstanden,o.a.die van 1926,in

ï'4nnering';De2e waren van commun'f'OTjfp'srong.De terreur werd grooter,dank
j de lankmoedigheid van de Ind^Regeering in dien tijd.Hoe was het mogelijk

dat een vereeniging als de Partai Kojajh|5iis Indonesia (P .K.I . ) ,welke toch
op grond van onze wetten tot^verboden ve-jrez.had moeten worden verklaard,
kon blijven voortbestaan.In Mei 192? stichtte Soekarno als studieclub de
P.JÏÏ.I.Dit was een c o mxnun .vereenig ing /Wa/ -r^-rf^/

Maar de toestand was toen zóó: her"gros vaTtThejt Indische Vereenigings-
leven (90$) was legaal.Slechts 10$ was interri^i'v6'lutionnair(comm.) ,voor
het grootste deel op de Komintern en voor het overige op Japan georiën-
teerd. De voormannen van de extreme beweging van-^ljpen (Soekarno,Sjariffoe-
din,Moh.Hatta,c. s.) zitten thans in de JlepubP<iïegeering! Voor den oorlog
dook Moh.Hatta eens in Japan op,waar-S^Jap.Generaal Araki hem ontving.
Zij werden groote vriend en. Tijdens den oorlog stond Mih.Hatta aag Japansche
zijde.Sjahrir en Sjarif-oedin niet. Spr. zie t hierin een commun^camouflage.
Tijdens den oorlog was het voor mij de groote vraag:wat zal Rusland ten
aanzien van Ned.Indië doen.De atoombom op Nagasaki heeft ze eenvoudig den
anderen kant uitgedreven! ^ A^y

De C.P.N.uit thans dreigementen ,8f fëi adres van de Regeering:Voer Lingga-
jati uit en roep daze troepen terug,anders gebeuren er andere dingen dan

staking indertijd te A^öTam.Dat de P. v. d. A.hier achter staat, is verklaar •
'aar.Wil zij haar linker-vleugel niet verliezen,dan moet zij concurreeren

de C.P.N.Spr.herinnert in dit verband aan een uitlating van die zij-1
e in de l- Kamer over de uitzending van personeel naar Indie.^X Men

eischt dat dit achter de politiek van de Regeering moet staan.
Spr.wenscht nie$ te alarmeeren,maar djP&r hierop te wijzen,wil hij ver-

hoeden,dat wij met open oogen het commun^gë~vaar tegemoet treden.
In Amerika is de houding ten opzichte van Rusland radicaal gewijzigd.

De politiek van Roosevelt is gekraakt.De Amer^ik^pub'lieke opinie iside
kogel moet nu maar door de kerk.Het Amerü^Tvolk is "war-minded"(dat is
iets andere dan oorlogszuchtig!)

Dan gaat spr.nog uitvoerig in op het anti-kominternpact van Duitschlw
en Japan en de munt welke zoowel Duitschland als Rusland %&&&oó9* ten op-
zichte van ons hieruit wilde slaan met jaetrekxing tot ons Rijk overzee.
DatÉfe Vereeniging^Perhimpoean-Indonesia" volstrekt Communistisch is,bleek
overduidelijk, toen ^Bestuursleden indertijd de Ind-^tlègatie op Schiphol be-
groetten,n.1.met de uitgestrekte gefralde vuist! Zooals Prof.Gerbrandy
reeds aantoonde,is de Republiek van Japansch maaksel,Dat Japan hierdoor
i»-&e-teaaa?4 volledig in de kaart van de Communisten speelde ,hefe£t het
toen niet ingezien.

Uit dit alles zien we dat de Regeering een andere koers uit moe t.Zij
moet den strijd aanbinden tegen de ergste onvrijheid van den mensch.Zij kan
maar eerygjant uitkijken:Amerika.Hetzelfde Amerika,dat de beveiliging v?^ i
Middelï£2ee heeft overgenomen en Turkije beschermt.Ware het niet dat onze l
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en de Indische Regeering het communistisch element iŷ r Republiek-Indonesi
ontkenvfcfë gang van zaken aldaar zou Amerika niet onverschillig laten.

Wordt Linggadjati een feit,dan krijgen we een partner,die volstrekt on-
betrouwbaar is.

Nederland had voor den oorlog een enorme goodwill in Indië.Onze poli-
tiek was: ja is ja en neen is neen.De ̂ Inheemschen vertrouwden ons^Zij kwa-
men met hun moeilijkheden bij ue planda 's.Waarom? Omdat zij bij ons dat zocn-
ten,wat zij niet in zichzelf bezaten.

Wat zeggen de Inheaunsche aanvoerders nu? Dat wij onbetrouwbaar zijn!
Spr.besluit met de uitroep: een zaak is nooit verloren,als je jezelf

niet gewonnen geeft. _//
Na de pauze beantwoorden beide sprekers de ingekomen schriftelijke vra-

gen.Mr.Vonk^ protesteert tegen de uitdrukking "boos opzet van de Regeering"1
Het Ind^robleem heeft onze Regeering in groote zorg en moeilijkheden ge-
bracht.Al is zij op een dwaalweg,boos opzet is er zeker niet bij.De Kroon
wenscht spreker evenmin in het geding te brengen.Die staat hier boven.
Een der vraagstellers beveelt openbare demonstraties aan.Dit acht spr.ver
werpelijk en on-.Nederlandsch.Wij laten onze protesten hooren,trachten het
Volk wakker te schudden,maar wij doen dat op een rustige en gedegen Eoll̂
wijze. 3

Prof.Gerbrandy merkt dan op,dat alles anders zou zijn geloopen,indien
Gouverneur-Generaal Starkenborgh-Stachouwer ware teruggekeerd.Die man was
meer waard dan 2 divisies.

De P.v/d A.schreeut nu "geen oorlog in Indonesië",niet beseffende,dat
zij er juist toe heeft meegewerkt,dat een actie tot herstel van gezag,orde
en^ust het karakter van een oorlog is verleend,door fle erkenning de fac-
to "'v/̂ /Republ ie k.

Op een vraag,waarom men zoo ageert,nu Linggadjati door de Volksverte-
genwoordiging toch met een meerderheid is aangenomen,waaruit toch de
volkswil blijkt, terwijl Dr. van Mook die uitvoer t, merkt Mr.Vonk het volgende
op: Men kan van volkswil niet spraken als er geen volksbeaef is.Wij zijn
nu doende ons Volk een juist besef omtrent het Indische probleem bij te
brengen.En wat Dr. van Mook betref t,niet hij volvoert de Regeer ingspolitiek,
poch de Regeering laat zich volkomen door hem leiden.

Beide sprekers eerden meermalen door luid applaus onderbroken.
Hun redevoeringen stonden op hoog peil,ook wat hun critiek op de Regee-

ring betreft.Elk element van gezagsaanranding was hieraan vreemd.
Ook het publiek gedroeg zich ordelijk.

Eerivt ïe 25.J>Q uur was de vergadering ten einde.

V De rap/porteur,

UW
W.H.Bakker
Hoofdinspecteur v.Pol.
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Verslag van een openbare vergadering van het Comité
"HandhavingRij.kseenheid", gehouden in de zaal van Hotol
Eemïand te Soest, op Donderdag, 6 Maart 1947, aanvang 20
uur.

Sprekers;: Prof. GERBRANDY; •
Mr. VONKT.~

Onderwerp: "Nederland en de-Repoeblik van Soekarno".

Toen Z.E,Generaal, y/inkelman te 20.15 uur het openings-
woord uitsprak, was de zaal tot in alle hoeken gevuld-.

Aanwezig 400 personen, waaronder, zich vele Indische
gerepatrieerden bevonden.

Prof.Gerbrandy zotte uiteen hoe de Republiek Indone-
sië is ontstaan. Deze is van Japanschc makelij mot mannen
als Soekarno en Moh.Hatta als werktuigen. Spreker rele-
veerde eenige foiten, waaruit de wordingsgeschiedenis dui-
delijk bleek.'De Republiek noemde hij.ccn politieke tijd-
bom van Japan. Hoc gaan wij om mot een tijdbom ? .Wol, 'die
domonteercn wc of wo worpen haar weg. Maar wat doet de Ro-
georing ? Die zegt; laat ze maar liggen.; er komt misschien
nog wel iets goeds uit voort. Op 9 Aug.1945 zijn Soekarno
en Moh.Hatta naar Indo-China gevlogen,- waar zij door .een
Japanschc autoriteit tot President en Vice-President van
de te stichten Republiek worden aangewezen. Toon kwam de
capitulatie van Japan. Soekarno on Moh.Hatta hcbbo.n de Re-
publiek toen zelf maar uitgeroepen. Dan maar buiten ver-
band van de grooto Aziatische gemeenschap onder leiding.
van Japan, welke zij trouw hadden gezworen. Maar ook na
de capitulatie bleven zij van Japanscho zijde steun genie-
ten, o.a. van do Japansehè bevelhebbers op Java.

Spreker behandelde'-uitvoorig do voorgeschiedenis,
voor zoover daardoor de Japanschè invloed om te komon tot
genoemde Aziatische gemeenschap kon worden aangetoond. Het
is aan geen twijfel onderhevig dat de Republiek hot maak-
sel is van het Japanschè fascisme. Hob'zich dat ontwikkel-
de, zien wij reeds aan het vlagvertoon. Toen hot Japan in
den beginne good ging, wapperde in Indie alleen hun vlag.
Toen het minder goed ging, verscheen ernaast do wit-roode
vlag, welke alleen overblee-f toen Japan-ineenstortte.

Wat hoeft Japon in Indie ontketend ? Banditisme en
haatgevoelens jegens het blanke ras. Spreker herinnert
aan d-e oprichting van Jeugd organisaties naar het model
van de Hitler-Jugond.

Vervolgens ontleedde hij den persoon van Sookarno
on toondo deze duistere figuur in z i'j n war o gedaante.
Soekarno, do man, die verklaarde niot te zullen rusten,
alvorens de Republiek Indonesië oen foit zou zijn, ook al
zou hij deze uit do handen van den Duivel moeten ontvangen.

- 2 -
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Sockorno, die voorgaf voor hot heil van zijn Volk te werken,
maar er niet voor terugdeinsde millioencn Indoncsiörs op te
offeren voor de Japanschc oorlogsindustrie.

Spreker kan tot geen andere conclusie komen dan dat
de Republiek oen Indonesische Sovjet of Fascistische Staat
is.

Dan aomt spreker de financieelc belangen voor beide
partijen en de zegeningen van ons Bestuur voor het Indone-
sische volk op met als schrille tegenstelling- do fiuncstc
gevolgen van het Rcpublikeinschc behoor: -afbraak, terreur
on onveiligheid. Het rechtsbestel en de economische belan-
gen staan thans op het spel, Nod» Indiö.ligt op de schei-
dingslijn van de twee wereldmachten Rusland en Amerika.
Denkt U dat die twoe werkloos zullen toezien, indien wij
ons distanciöeren, aldus vraagt Prof.Gerbrandy.

Hoe is het mogelijk dat onze regeerders, dat alles
wetende, toch medewerken aan de losmaking J De Grondwet
verbiedt het.

Spreker eindigde mot zijn auditorium toe te roepen:
Verstaat Uw verantwoordelijkheid - ruim de tijdbom op i

Mr.Vonk, hierop het woord verkrijgende, legde den
nadruk op den communistisch.cn achtergrond. uitvoerig ging
spreker de communistische activiteit in Nod.Indiö v*4r den
oorlog na. Hij bracht de opstanden, o.a. dio van 1926, in
herinnering. Deze waren van communistIschon oorsprong. De
terreur werd grooter, dank zij de lankmoedigheid van de
Indische Regeer ing in dien tijd,' Hoe was het mogelijk dat
een vcreeniging als do Portai Kommunis Indonesia (P.K.I.),
welke toch op grond van onze wetten tot een verboden ver-
eoniging had moeten worden verklaard, kon blijven voortbe-
staan. In Mei 1927 stichtte Soekarno als studieclub de
PèN.I. Dit was eon comrn. vcreeniging.

Maar do toestand was toen-z**: hot gros van het Indi-
sche Vereonigingslevcn (90 %\s legaal. Slechts 10 % was
internationaal revolutionnair (comrn.), voor het grootste
deel op do Komintern en voor het overige op Japan guoriön-
teerd. De voormannen van de extreme bcwcgi'ng van toen (Soc-
karno, Sjariffoodin, Moh.Hatta, c.s.) '-zitten thans in de
Republikeinsche Rcgeoring i Voor den oorlog dook Moh.Hatta
eens in Japon op, waar de Jap.Generaal Aroki hem ontving.
Zij werden grooto vrienden. Tijdens den oorlog stond Moh.
Hatta aan Japansche zijdo. Sjahrir en Sjariffoodin niet.
Spreker ziot hierin een communistische carasuflagc. Tij-
dons den oor'log-was het voor mij do grooto vraag: wat
zal Rusland ten aanzien van Ned.Indiö doen. De atoombom
op Nagasaki heeft ze eenvoudig den anderen kant uitgedre-
ven i

De C.P.N, uit thans dreigementen aan het adres van
de Rogoering: Voer Linggadjati uit en roep onze troepen

— 3 —
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terug, anders gebeuren er andere dingen c1.cm de staking in-
dertijd -6e Amsterdam, pat de P.v.d.A. hier achter staat,
is verklaarbaar. Wil zij haar linkcr-vleugcl niet verlie-
zen, dan moet zij concurreo'ren mot de C.P,N. Spreker her-
innert in dit verband aan een uitlating van die zijde in
de Ie Kamer over de uitzending van personeel naar Indie.
Men oischt dat dit achter de politiek van de Regecring
moet staan.

Spreker wenscht niet te alarmccrcn, maar door hier-/
op te wijzen, wil hij verhoeden, dat wij met open oogen
het communistisch govaar tegemoet treden.

In Amerika is do houding ton opzichte van Rusland
radicaal gewijzigd. De politiek van Roosevolt is gekraakt,
De Amerikaansche publieke, opinie is: de kogel moet nu maar
door de kerk. Hot Amerikaansche volk is "war-nindod" (dat
is iets anders dan oorlogszuchtig J).

Dan gaat spreker nog uitvoerig in op het anti-komin-
tornpact van Duitschland en .Japan en do raunt welke zoowel
Duitschland als Rusland ten opzichte van ons hieruit wilde
slaan mot betrokking tot ons Rijk overzee. Dat do Yerecni-
ging "Porhimpoenan-Indonosia" volstrekt communistisch is,
bleek overduidelijk, toen bestuursleden indertijd de In-
donesische delegatie op Schiphol begrootten, n.l, met de
uitgestrekte gebalde vuist i Zooals'Prof«Gcrbrandy reeds
aantoonde, is de Republiek van Japansch maaksel. Dat Japan
hierdoor volledig in do kaart van de Communisten speelde,
heeft het toen niet ingezien.

Uit dit alles zien we dat de Rcgecring een andere
•koers uit moot. Zij moet den strijd aanbinden tegen de erg-
ste onvrijEc'id van den mensen. Zij kan maar ö4n kant uit-
kijken: Amerika. Hetzelfde Amerika, dat de beveiliging van
de Middêllandsche Zee heeft overgenomen on Turkije be-
schermt. Ware hot niet dat onze en de Indische Regecring
het communistisch element in do Rcpublick-Indonesiö ont-
kennen, de gang van zaken aldaar zou Araerika niet onver-
èchillig laten.

Wordt Linggadjati cen'fcit, dan krijgen we oen part-
ner, die volstrekt onbetrouwbaar is.

Nederland had v*ór den oorlog een cnorne goodwill
in Indie. -Onze politiek was: ja is ja en neen is neen. De
Inheomschon vertrouwden ons» Zij kwamen met hun moeilijk-
heden bij de blanda's. Waarom ? Ondat zij bij ons d£t
zochten, wat zij niet in zichzelf bezaten.

Wat zeggen de Inheemsche aanvoerders nu ? Dat wij
onbetrouwbaar zijn J

Spreker besluit met de uitroep: een zaak is nooit
verloren, als je jezelf niet gewonnen geeft.

-• 4 -
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Na de pauze beantwoorden beide sprekers de ingeko-
men schriftelijke vragen. Mr.Vonk protesteert tegen de
uitdrukking "boos opzet van de Regeering", Het Indonesi-
sche probleem heeft onze Regeering in groote zorg en moei-
lijkheden gebracht. Al is zij op een dwaalweg, boos opzet
is er zeker niet bij. De Kroon wenscht spreker evenmin in
het geding te brengen. Die staat hier boven. Een dor vraag-
stellers beveelt openbare demonstraties aan. Dit acht spre-
ker verwerpelijk en on-Nederlandsch. Wij laten onze protes-
ten hooren, trachten het Volk wakker te schudden, maar wij
doen dat op een rustige en gedegen Hollandschc wijze.

Prof«Gerbrandy merkt dan op, dat alles anders zou
zijn geloopcn, indien Gouverneur-Generaal Starkcnborgh-
Stachouwer ware teruggekeerd» Die man wa.s meer waard dan
2 divisies.

Do P.v,d,A. schreeuwt nu ;:gecn oorlog in Indonesië''/
niet beseffende, dat zij er juist too hooft meegewerkt,
dat oen actie tot herstel van gezag, ord'c en rust het ka-
raktor van eon oorlog is verleend, door de erkenning do
facto van de Republiek,

Op oen vraag, waarom men zoo ageert, nu Linggadjati
door de Volksvertegenwoordiging toch met oen meerderheid
is aangenomen, waaruit toch de volkswil blijkt, terwijl
Dr,van Mook die uitvoert, merkt Mr«Vonk hot volgende op:
Men kan van volkswil niet sproken als er go on volksbescf
is. Wij zijn nu doende ons Volk con juist besef omtrent
het Indische probleem bij te brengen. En wat Dr.van Mook
betreft, niet hij volvoert de Rcgceringspolitiok, doch
de Rcgccring laat zich volkomen door hem leiden*

Typ.:TZ »
C olie:

LvvshJ*^
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N.C .H .R . "ZET ZIJN ACTIE VOORT

Het Nationaal Comité "Handhaving Rijkseenheid" maakt bekend,
dat het zijn actie voor behoud van het Rijksverband met alle
kracht voortzet.

Bij de behandeling van de begroeting van Overzeesche
Gebiedsdeelén is wederom gebleken, dat er inzake Indië een
wijde kloof bestaat tusschen 4e opvattingen van het huidige
kabinet, daarbij steunend op de Kamerfracties van de K.V.P..
en de P.v.d.A. en de partijen van de oppositie anderzijds.

Dit verschil van inzicht komt fundamenteel hierop
.neer, dat de revolutie, die in Azië is, door de K.V.P. en
de P.v.d.A.als onvermijdelijk wordt aanvaard,en de hand wordt
gereikt.De oppositie is daarentegen van meening, dat de revo-
lutie nooit gestuit kan en mag worden door er aan toe te geven.

Het N.C.H.R. blijft onverzwakt eischen, -dat de hervor-
ming van het Koninkrijk plaats vindt in een sfeer van orde en
rust, op basis van de Koninklijke rede van 7 December 1942.
Daarin toch wordt , met handhaving van de Rijkseenheid, aan
een Rijksconferentie de taak opgedragen om h«t harmonisch en
vrijwillig samengaan van de volken des Rijks voor de toekomst
zoodanig voor te bereiden, dat de beginselen van recht en vei-
ligheid voor alle samenstellende rijksdeelen tot gelding zullen
komen. , .

Gedurende de drie maanden van zijn bestaen heeft het
comité een overstelpend aantal betuigingen van instemming
met zijn actie ontvangen uit alle kringen, zoowel in Nederland
als in Indi-ë. Het acht zich hierdoor de plicht opgelegd,'langs
wettigen weg,.het verzet te blijven leiden, totdat het Neder-
landsche volk zich bij de eerst^volgende verkiezingen duide-
lijk heeft kunnen uitspreken over het voor Nederland en Indië
zoo noodlottig beleid, van dit kabinet.

Typ.rMB.
Coll.:
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KORT VERSLAG- van de openbare vergadering, uitgaande
van het 1 c h G G.m itê " nlM-g-|£a^g4^ " > gehouden

^ N E j e v e r e e n ig ing " ,op Dond e ï̂ aag b fflaar l n o g e
gelegen aan de üllemstraat alhier.

Aanwezig + 200 personen, voor het meerendeel vrouwen
uit de gegoede~stand.

Ie omstreeks 14 uur opende de secretaresse van het
J'«!>Haagsch Comité, Mevrouw ROOD-GER'JH VA1T WIJK, wonende te

Delft, de bijeenkomst met een kort openingswoord, waarna
Kiji-^Lpuisa Perdinanda HIX, geboren te 's-Gravenhage, 2 Mei 1899,
*Ki./-e~öhtgenoote van Hendrik Q-errit JSIJG3LKES, geboren J>1 Augus-

tus 1901, wonende Buys Ballotstraat 5 alhier, het woord
verkreeg. In een breed betoog zet spreekster uiteen den
toestand in de Japansche interneeringskampen, tijdens de
Japansche bezetting. De vernederingen en de mishandelin-
gen, welke daar doorstaan zijn, kan spreekster niet onder
woorden brengen. Ook buiten de kampen werd geleden en was
het leven ondragelijk. Alles was door de Jappen verboden.
Onderwijs mocht niet worden gegeven. Steun in welken vorm
ook mocht niet worden verleend. Lïoedig is door de vrouwen
dit leed gedragen. De gedachte aan de vrijheid, welke eens
moest komen, hield hen op de been. Fel haatte men de Ja-
pansche vlag en men snakte naar het oogenblik, waarop weer
de aloude driekleur kon wórden geheschen. Het einde kwam,
doch de vlag mocht niet v/orden vertoond. De geallieerde be-
zetting bleef uit. De kampen werden weer gesloten en de re-
volutionnaire elementen onder de Indonesiërs werden van
wapens voorzien. Men beschuldigt ons, aldus spreekster,
dat wij in Indië een bloedbad willen aanrichten. Dit is be-
slist niet waar. V.'ij willen, dat er weer rust en orde zal
zijn en daarna willen wij onderhandelen. Spreekster besluit
met de aanwezigen op te wekken, de waarheid over Indië uit
te dragen, daar de Regeerings-Voorlichtingsdienst in gebre-

blijft zulks te doen.
Hierna spreekt Drs. John THIESSEIJ, geboren te Pekantan,

(ïT.I.) 26 Augustus 190e, wonende fan Boetselaerlaan 98 al-
hier, die tijdelijk in liederland verblijft en die, zooals
hij zeide, binnenkort weer naar Indië hoopt terug te keeren.
Spreker, heeft als onderwerp "Eedt, die ten doode gedoemd
zijn". In een van het begin tot het einde boeiend betoog,
schildert spreker den toestand der geïnterneerden in de kam-
pen der extremisten, waar 34.000 personen bloot staan aan
de verschrikkelijkste folteringen en mishandelingen. Spre-
ker vergelijkt dezen toestand met die, welke v/ordt beschre-
ven in een boek van G-LA PICO?/, de schrijver van "Cement".
Spreker hekelt de houding van Lord ICILLEARN. die zijn eigen
belangen op het oog had. Ook de houding van SOEgARNO tij-
dens de bezetting^ v/erd door spreker fel becFIïïseerd. Spre-
ker bracht hulde aan de duizenden, die dapper de vernederin-
gen der Ja'pen hebben ondergaan en aan de folteringen zijn
bezweken. Spreker noemde het een schande, dat professor
ROMME carnaval vierde/ terwijl duizenden in ons Indië ge-

lijden. Y'ij zullen het buitenland op de hoogte bren-
gen, van wat er in Indië plaats vindt. Dit is de taak van

-den-



den Regeerings-Voorlichtingsdienst, doch deze dienst
schiet daarin te kort. Ons heele leven moet één protest
zijn tegen het vasthouden van onze landgenooten, die al
lang verlost hadden moeten zijn. Spreker stelt voor ee.n
protest-telegram te zeiden aan II,1.1. de Koningin, waarin
wordt verzocht zoo spoedig mogelijk stappen te ondernemen
tot het evacueeren der Nederlanders, die nog in de kampen
zuchten. Dit voorstel vindt bij de vergadering de volle
instemming. Spreker besluit zijn betoog, dat herhaaldelijk
met applaus wordt onderbroken, met het lezen van een ge-
dicht, gemaakt door een Hederlandsch soldaat in Indië op
den verjaardag van H.M.de Koningin op 31 Augustus 1946.
Hierna wordt gepauzeerd.

Na de pauze wordt door Thiessen een film vertoond over
Indië, welke film door hem zelf voor het uitbreken van den
oorlog met Japan werd opgenomen.

Daarna werden nog eenige lantaarnplaatjes vertoond,
waarop in beeld werd gebracht het vermoorden van Nederlan-
ders, de houding van Soekarno tijdens de bezetting en de
actie van het ITederlandsche leger in Indië. Bén en ander
viel wel in de smaak bij het publiek,

Te omstreeks 18 uur werd de vergadering met het zin-
gen van het Wilhelmus, dat door dl de aanwezigen uit volle
borst werd meegezongen, besloten. De vergadering had een
rustig verloop. Strafbare uitdrukkingen werden niet gebe-
zigd.

Verzonden op 11 Maart 1947.
aan: het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst, alhier

den Heer Procureur-Generaal, alhier.
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•Verslag van een openbare vergadering, georganiseerd door
het "Nationaal Comité .Handhaving Rijksoenheid", afd.Utrecht^
gehouden in de groote zaal yan "Tivoli" te Utrecht op Vrijdag
14 Maart 1947r.-. ' . _ - '

Deze vergadering was van tevoren aangekondigd iri eenige
Utrechtsche dagbladen5 alsmede door middel van aanplakbiljet-
ten. Als sprekers waren aangekondigd Prof.Mr.P.S.Gerbrandy en
de oud Minister van Koloniën Ch.J,-3.M,V/elter.

Aanwezig waren ongeveer 1200 personen,- v/aar onder- eenige
personen in militaire uniform. Het podium was raet bloemen

, en groen afgezet. Een strijkje van 3 personen'speelde vader-
land s che liederen voor. den aanvang der vergadering, 'welke door
het publiek werden me c gezongen» E,r waren eenige spandoeken
aangebracht met de volgende opschriften!
Ie. "Wat'wilt Gij? Een rijk of twee ruïnes°?n
2e. "ïndie verioreh. Raap spoed -geboren" ;- '
3e. "Met onderhandelen. Handelen".

Buiten het gebouw werd gecolporteerd met het weekb'lad
".Strijdt", in het gebouw met de...gedrukte rede van Jan Schouten,
gehouden in de T?jeede Kamer-, Bij het betreden van de zaal
werden formulieren uitgereikt van het "Comité Handhaving Ri jks~
eenheid". afdeeling Utrecht, waarvan oen exemplaar in afschrift
hierbij is gevoegd. Ook, worden in de wandelgangen oranje-
groene strikjes verkocht tegen deiprijs van f.0,25.

Nadat ongovoor een zostiontal personen achter de 'bestuurs-
tafel hadden plaats genomen, waaronder ook do sprekers van
dezen avond, die mot luid applaus werden begroet, word do ver-
gadering geopend door den Heer.C«P«de.Groot, wonende te
Utrecht, die ongeveer als volgt sprak:

"Er is om hot verdrag van Linggadjati altijd GOH waas van
geheimzinnigheid blijven hangen. Dit. werkte -ni-ot meoj om ,hot
vertrouwen in do overeenkomst te vcrgrooten. Mon spreekt zelfs
al van oen Linggadjati Ij- II on III. Hot protest van zoovolcn
on de ernstige woorden van waarschuwing zijn sshijnbanr vor-
goefsch geweest. Hot schijnt nu, dat de onderteekening niet
al te vlot verloopt» Daaraan zijn de bezwaren van de oppositie
niet vreemd. Dan is ;onze actie toch ook niot tevergeefsch
g-eweest. Het comité stond voor de vraag J doorgaan mot de
actie of niet. Deze vraag werd bevestigend-beantwoord. Wat
ook het verdere verloop van linggadjati zal zijn, met Llngga -
djati is. onze verantwoordelijkheid niet ten einde. Wij -komen
anders tot een ineenstorting. Wc zien steeds hoe Engeland
zich uit het Oosten terug trekt. Deze politiek is voor Oost
on West oen doodelljk"'gevaar en .;dit toekent zich maar. al te
duidelijk af. Het comité moet rvoort gaan met acties.-.Wij zullen

alleen
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alleen de legale wogen bewandelen. Nu zijn we hier gekomen
om oen krachtige getuigenis af te geven voor dezen tijd".

Na de sprekers van dozen avond welkom te hebben gohoetc-ru
werd het v/oord verleend aan Prof .Gerbrandy, die ongeveer
het volgende zei:

"Het gaat thans om het Koninkrijk der Nederlanden, om de
toekomst van ons volk. Het comité hoopt het doel te bereiken
met Uw samenwerking. Ik' ̂ il hier spreken over "De ;Politieke
Tijdbom". Ik bedoel hiermede de onafhankelijke Republiek
.Indonesia, gemaakt met Japansche samenwerking door Soekarno
en Mohammed Hatta, Het geheim van dit gedrocht is voldoende
onthuld. Ik wil beginnen-met de meest representatieve feiten»
Op 7.9.1944 word door de radio modogodeold, dat in de toe-
komst de volkeren van Indie onafhankelijkheid zouden krij-
gen. Op 7.3.1945 werd door hot Japansche opperbevel een
commissie ingesteld met hetzelfde doel. Op 9.8.1945 gaan
Soekarno on Hatta naar Indo China en worden benoemd tot
President on Vico-President, 15.8,1945 capituleert Japan.
17»8.1945 wordt de Republiek Indonesia geproclameerd. De
bedoeling van Japan was dat Nederlandsen Indie hierdoor voor
altijd zou komen onder Oost-Aziatische invloedssfeer* 11.8.
1945 vertoeft Soekarno bij do Japanners. Zelfs na de
Japansche capitulatie kunnen de Japanners niet na3£ton de
Republiek hun zegen te geven. Er wordt beweerd, dat er zelfs
nu nog een vlicgschool is onder leiding van Japanscho offi-
cieren» Dit gehocle Japanscho maaksel heeft een voorgeschie-
denis. De Japansche opzet was te trachten overal satoliet-
staten te scheppen zooals Indo-Chlna. In het begin van de
bezetting ziet go alleen de Japansche vlag. Als de oorlog
iots minder goed verloopt komt or een andere vlag, n.l. de
Republikeinsche (wit-rood), Hat rood-wit-blauw kwam. niet als
teeken van bevrijding. Gedurende do bezetting kwamen er aller-
lei soort organisaties, een soort Hitlcr Jugend. Het meest
duivelscho middel was ae opleiding van de allerslechtste
menschelijko instincten. De Japansche fascisten wisten roede
instrumenten te kiezen. Het is geen puur toeval, dat Sockarno
verkozen, werd. Hij verwerpt iedere samenwerking. Op drie
September 1945 kwam er oen rapport van D,r.van Mook aan lord
Mountbatten, waarin hij vertelt dat Soekarno zelfs zijn eigen
menschon sjou verraden, ̂ cn ander rapport over hem zegt, dat
hij alle middelen grijpt om tot onafhankelijkheid te komen,
zelfs uit handen van den duivel. Men kan evengoed mot slagers
en vegetariërs praten over wat or niet hot vee gebeuren moet,
dan mot Soekarno over Indonesië» (groote hilariteit),

Japan heeft ontzetto*nd veel menschenmatcriaal in Indie
gebruikt, vooral "remoesha^"* Men schat het aantal dat ton
onder is gegaan op 2 millioen, Soekarno hoeft aan het
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ronselen van eigen, volk medewerking verleend. Allo s vjordt
• bevestigd door wat de Japanners in Indie zelf zeggen.

Wat doet U als er een tijdbom geworpen is? Demonteeren -
natuurlijk en snel» En wat heeft de Nederlandsche Regecring
nu gedaan? De Nederlandsche Regeering~heeft het beleid ge-
volgt 'van "laat dat ding maar v'orken,. daar kan' nog wel wat
goeds, van komen". Op 12,1.1947 'kwam er .uit Inclie nog een kroot
van trouw van Timöreezcn, Ambonnsezen "en andoren. Er zl'jn dar.r
nog ontelbare getrouwen»

In Indie ligt het werk onzer, handen. Er is daarvoor
2.8/10 milliard kapitaal. '250.000 Nederlanders hadden or
arbeid en brood* Nu is er hongersnood op Madocra, 'opstonden
van de'T,R, I»,, boeren worden op, hun eigen .r i'̂ styelüon dood- .',
geschoten, de bevolking wórdt door terroristen'woggevberd, -
Bergen-Beisen wórdt nog overtroffen, dulz,onden Nederlanders
zijn nog geïnterneerd» , •

*' . , . - „ ' • * • •

Noderlandsch-Indio ligt tusschen twee wercldmachtönj n»l»
Amerika en Sovjot-Rusland. De'verhouding kunt ge in de krant
lezen.̂ Zijn de verantwoordelijken dan blind? Hoe kan de
Noderiandsche Rcgeering zoo'n politiek voeren?'Y/ij zijn bezig
het respect van de gehoeIe wereld to verliezen. Er zijn in
Nederland rechtschapen» eerlijke menschcn, die weten dat hot
gezag do rust on orde in Indic herstellen moetj maar die er
toch voor terugdeinzen. Ze pappen dan maar aan met. de Republiek*.
Een Araerikaansch gezegde luidt s Zo hobbon hot recht er zelf
een knoeiboel van te maken. Geef hun recht op hun wijze, wij
op do onzo* Deze opvatting ziet :voorbij} dat men eigenlijk
maar mot kleine" groepjes te maken heeft. Ons Koninkrijk der
Nederlanden is niet door één generatie gemaakt. Alle groepen
dor bevolking hebben daaraan modegcvi/erkt. Als er een kleine

froop aan de inacht isj zien we altijd toestanden zooals in919 in Rusland, in 1922 in Italio on in Duitschland in
3̂ 33.

Wij zijn gebonden aan de GrondxïGl? on moeten ook het wel-
zijn van tientallen millioenen in Inclio 'b'ovordoron. De welvaart
van allo Rijksgcnooten hangt er vanaf» St-aat voor Uw verant-
woordelijkheid. Go bewijst daarmede niet alloan Nederlanders,
maar de geheelo wereld een onschatbare dienst".

Pauze. ' . " . . ' • ' "

Na de pauze sprak de Heer Weitor ongeveer 'als: volgt t

"Er is een gedeelte van het Rijk overzee, wat volgens
de Grondwet nog altijd Nederlandsch Indie heet (applaus)*



- 4 -

Ik begin met U in herinnering to brengen de grootheid van
het werk wat Nederlanders in Inclie gedaan hebbon. Met Nederlan-
ders bedoel ik allo Nederlanders, gij en Ik»

In de eerste plaats is er op het oogenblik in Indie aan-
wezig de bloem van ons volk, hst beste leger wat Nederland
ooit op do been heeft gebracht (applaus). Waarom zijn die
jongens daar? Dat is om onze glorierijke traditie voort te
zetten. Verder is er nog veel te zeggen wat hard en bitter is»

Wat was hot werk van Nederland in Indie? Dat rust op vijf
zuilen* De eerste zuil is gesticht door de Agrarische V/et van
1870» In hot laatste normale jaar voor den oorlog exporteerde
Indie voor ongeveer een half/milliard aan tropische producten.
De ontwikkeling van de landbouw was niet nadoelig voor de
bevolking» Het meest sprekende voorbeeld hiervan was de rubber-
cultuur» Kort na de Agrarische Wet kregen we do nietigverkla-
ring van vervreemding van grond van Inlanders aan niet-inlan-
dors» Dit was een van de redenen van de rustige ontwikkelingè
De tweede zuil is> dat de inlandsche bovolking onder bestuur
van eigen hoofden stond» Dit was een waarborg tegen misstandcru
De derde zuil v/as do intcllectüoelo opvoeding van eigen bo«-
volking» Do vierde zuil do'geleidelijke Invoetinp van dlyerse
democratische instellingen volgens Westersch voorbeeld en de
vijfde zuil de invoering van een rechtspraak, zooals Nederland
dit had» Over deze rechtspraak heb ik nog nooit een klacht
gehoord,

In 1918 werd do Volkraad ingesteld, in 1922 kwam een
Grondwetsherziening, daarna was Indie autonoom. In 1942 werd
de toezegging gedaan van een Rijksconferentie, met het doel
een nieuwe structuur samen te stellen.

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat nu nog steeds uit'
Nederland, Nederlandsch-Indie, Suriname en Curacao (applaus)»
In een Troonrede werd gezegd, dat het de taak van Nederland
was de Indische bevolking geschikt te maken voor zelfbestuur
door een hooger stoffelijk en geestelijk niveau.

. Nederlandsch-Indie nu is gemaakt tot het best bestuurde
tropische,gebied in de wereld (applaus)é Zoo was de groote
bevolkingstoename alleen mogelijk door do orde en rust, die
er heerschte» Dan was er nog het geweldige werk van de emigra-
tie. Per jaar werden honderdduizend personen overgebracht naar
de bu.it eng owe s t en» Dit is het moest grootscho werk wat ver-
richt werd. grooter nog dan de Zuidorzoewerken. Dit was bijna
niet bekend, reclame werd,er nipt mee gemaakt, goode wijn
.behoeft geen krans» Wij hadden Indie geschapen tot een rechts-
staat*

Hot



Het beeld zou niet compleet zijn als ik ook niet de tekort-
komingen noemde. De maatschappelijke structuur lood aan de
volgende gebreken» Ie Op Java ontbrak do midd.enstand, waardoor
er niet die krachtige structuur, aanwezig was als in andere
landen. Een tweede handicap was het losse gezinsverband. Hot
gezin'is de basis van de maatschappij j deze ontbrak hier. En
3o bracht do inheernsche samenleving niet de noodlgc g'eschoolde
krachten voort. In 1921 kwam de Technische Hoogoschool, in
1923 de RochtBhoogeschool on in 1925" do Medische Hoogoschool,
Hieruit volgt, dat "de maatschappij nog niet die belangrijke '
krachten had voortgebracht, die een land zoo noodig heeft.
Vast staat evenwel,dat do controle van hot Noderlandsche
parlement in hooge mate hooft bijgedragen tot de welvaart in
Indio»

Dit, door Nederlandsch organisatievermogenj machtig land,
moet U nu zien als een achtergrond van leed,chaos, hongersnood.
oceaan van lood* En aan dien chaos is verbonden de naam van dat
befaamde verdrag van Linggad'jatl." Het" had 'moeten, wordon genoemd
naar een ander Indisch plaatsje, dat nevolwolk boteekont. Hot
Nationaal Comité wil probeeren licht te brengen in dezen nevel.
Gij allen wandelt in don nevel, vlak bij den afgrond. Als ge
er invalt, kpmon gij, noch Uw kinderen, noch'Uw kindskinderen
er weer uit. Nog kan dit voorkomen worden. Nog is het tijd'om
tot bezinning te komen*

Eerst zou er niet onderhandeld worden» Een jaar later
echter wol en we parafcordon oen verdrag. De Nederlandsche
Rogecring erkent do facto hot Indonesische gezag. Dat is hot
gezag wat zoo hier en daar steun vindt,

Artikel l van het verdrag is ook schending van do Grondwot
en wel van artikel 62. Do Rogeering handelt togen de Grondwet,
Eenhoid is de staatkundige constructie, waarbij de Kroon met
het Kabinet een reëel gezag uitoefent over het Koninkrijk. Is
de Unie nu een souvereiné staat?"

Spreker behandelde hierna de twee vragen door do Katholieke
Tweede Kamerfractie gestold en vervolgt dans

"Mijn bezwaar on van vele anderen is nu de machtiging tot
het aangaan van het accoord. Het gaat hier om tachtig millioen
menschen» Het .accoord is zoo dood als een pier. Korstons gooide
don Minister nog een reddingsboei too. De Minister zeis
"Inderdaad ik ben niet geslaagd."

Ik richt mij nu niet tot de Partij van den Arbeid, ook
niet tot de communisten^ wel tot de rest van het volk. Wij
komen in een impasse. Dit is niet in overeenstemming met de
traditie van Nederland, En het is nog, maar een begin. Laat

pna
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ons ons woord houden. Er moot oen Rijksconfcrontip bijeengo-
r o open worden waar vertegenwoordigers van do bevolking aanwezig
zijn. Dan is hot nog mogelijk do staatkundige eenheid te ont-
werpen*' Churchill hield een graf rode op hot Engelsche Imperiur,i
Hiervoor moeten wij ook zeer oppassen* Wij moeten ons verdedi-
gen tegenover eon kleine meerderheid, die nu gedurende 1-g- jaar
hoeft geprutst. Zij is verantwoordelijk voor den chaos, die
nu in Indio hoerscht* Wiĵ ullcn den wettigen weg bewandelen
en-waken voor orde en rust.
De Nederlandscho vlag niet neer over Indio*"

Hierna word c1 oor do aanwezigen hot eerste en hot laatste-
couplet van hot "Ylilholnms" gezongen.

De Hoer de Groot sloot hierna de bijeenkomst net eon woord
van dank aan de sprekers en aan het publiek*

typ.» SvD,

Coll.idR/M.N.



COMITÉ
Afdeeling Utrecht *

A g S. C, H T R _I F. T,.

RIJKSE3NSSID

De AfdiUtreeht van het Nationaal,Comité Handhaving Rijks«<:
eenheid heeft sinds haar oprichting veler iel $13'» e actie ./ ,
gevoerd tegen de ontwerp~overeéïikomst van Linggadj-ati en niet
nagelaten, zoowel door het houdan van openbare vergaderingen,
als door hot aanbrengen van plakkaten» hot ver2enden van:
circulaires, publicatles> in de per̂ s enz»>enz>, telkeM .we.er/
erop te wijzen, hoezjeer deze ontworp^overconkdiast haar haar
cieening, ovenzeer s tri jdig is iaèt het waarachtig landsbelang
als niet het belang der volkeren in Indonesië/voór̂ wior mater i»*
cel. cultureel en sociaal welzijn Nederland vorantwöordeli^k-
held draagt*

Hot spreekt intusschen vanzelf, dat dezo actie geld kost
en dat,daar de Afd.Utrecht zonder financicele middolón haar
werkzaamhedon Is bóconnen on deze krachtig heeft voortgezet,
zij de verplicht ing on, •wcü.ke zij; op groné daarvan hooft aango-
g aan j moot kunnen nakomen*:

Aangenomen niag viordc-n, dat degenen, die naar hun over tui •*
ging do ontwerp~ovoreenkomst :van Linggadjati en do in deze door
de Regooring, gevolgde politiek verworpen, ook bereid Bullen •
zijn bij t.o dragon in,do kosten^ ĉlko do actie dor Afd.Utrecht
meebrengt* • - .

U wordt verzocht op onderstaande strook Uw bijdrage te willen
vermelden^ waarbij U gelegenheid hooft j hetzij In de pauze, van
deze vergadering Uw bijdrage te storten, hetzij deze over 'te
naken op de wijze, als op het inschrijfbiljet is vermeld»

Voor den steun, welke U ook op deze wijze aan den arbeid dor
Afdeeling kunt geven, betuigen wij U gaarne bij voorbaat onzen
erkentelijken dank*

Utrecht* 14 G.A.VAN DONSELAAR, Voorzitter,
Waldeck Pyrnontkade 4.

Ir,.G.BOSCHLOO, Penningmee$ter,
Benuurde Weord W.E, 14»



DUIpELIJK

Ondergetoekende (naam).j. .*..*» ...... ..............t.»**..*

Straatliaan en woonplaat s i * * *. •». • •. * * »•*•*•• *........». * *«

xvenscht in de kosten der Af d .Utrecht van het Nationaal
Conité Handhaving Ri;jkseenheid bij te dragen net eon %odra.c
crootl

f ,.»-*.....,,........(.... .gulden)

( in contanten storten*) tijdens de pauze van
( de vercadoring van 14 Maart 1947* •

zal dit bedragC overmaken op giro*) ïïo,6l99ê» ten name van
(den penningmeester van de Ifd»tJtrecht.ïr,
( G.Bcschlöo, 'Bern»Woord W.2, 14, utrecht, of
( overmaken per postwisselT) aan diens adres.

Plaatsnaam en datutis Qnderteekening s\. **«'»*.*..*.<•

*) Doorhalen, hetgeen-niet wordt verlangd*

Deze Circulaire s.v,p. na duidelijke invulling afgeven aan
oen der zaalwachters of toezonden aan den penningmeester der
Afdoeling* ,

typ»t
Coll.t dR/M.N.



'Inlichtingendienst

HOOFDCOMMISSARIAAT
VAN POLITIE

UTRECHT

Nr 247

GEHEIM,

UTRECHT,den 13 Maart /y 47.

Bijlagei

Bericht

van ....

B Volgoo.

Onderwerp: Comité Handhaving Hijkseenheid.

Hierbij doe ik U toekomen een verslag
van een op 14 Maart 1947 te utrecht gehouden
openbare vergadering van het Nationaal Comité
Handhaving Sijkseenheid, naar den inhoud waar-
van ik U moge verwijzen.

De wnd . Hoofd-Commissaris van Bplitie,

II

(E .W.v .S i jk )

den Heer Hoofd van den
Ceritralen Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
'B-G S A V E N H A G E .



Inlichtinge ndi^-fist ' ^HM'M_.'
Utrecht

C/13-2 47/'47

„,

Verslag van een openbare vergadering, georganiseerd door het
"Nationaal Comité Handhaving Rijks eenheid", af d. Utrecht, gehouden
in de groote zaal van "Tivoli" te Utrecht op Vrijdag 14 Maart 1:947»

Deze vergadering was van tevoren aangekondigd in ~eenige Utfecht-
sche dagbladen, alsmede door middel van aanplakbiljetten. Als spre-
kers waren aangekondigd Prof.Mr.P.S.Gerbrandy en de oud Minister
van Koloniën Ch.J.S.M.Welter,

Aanwezig waren ongeveer 1200. _personen, waaronder eenige per-
sonen in militair^ uniform. HeTpodium was met bloemen en groen afge-
zet. Een strijkje van 3 personen^jgjpeelde vaderlandsche liederen voor
den aanvang der vergadering, 4-*e door het publiek werden meegezongen.
Er waren eenige spandoeken aangebracht met de volgende opschrifte»:
1e,"Wat wilt Gij? Een rijk of twee ruïnes;" 2e. "indië'verloren, Bamp4
spoed geboren; $e#"Niet onderhandelen, Handelen!" l

Buiten het gebouw werd gecolporteerd met het weekblad "Strijdt!',
in het gebouw met de gedrukte rede van Jan Schouten, gehouden in d|
Tweede Kamer, Bij het betreden van de zaal werden formulieren uitgaf

,t van het ^Com^^ j^n^a^ing^Eykseenheid", afdeeling Utrecht^, foéfa
exemplaar Tiiüifvsfu i j y i j di t roppo^fe -gevoegj|.0,ok werden in de »

wandelgangen oranje-groene strikjes verkocht v ei JHE den prijs van ƒ.0.25*
Fadat ongeveer een zestiental personen actiter de bestuurstafel

hadden plaats genomen, waaronder ook de sprekers van dezen avond,
,4 i e met luidt applaus werden begroet, werd de vergadering Dopend door
'den Heer C.P. de Groot , won. te Utrecht , die ongeveer als volgt
sprak:

"Er is om het verdrag van Linggadjati altijd een waas van geheim-
zinnigheid blijven hangen. Dit v/e r kt e niet mee, om het vertrouwen in
de overeenkomst te vergrocten. Men spreekt zelfs al van een Linggadja-
ti I, II en III. Het protest van z°J£5le<nön de ernstige woorden van
waarschuwing zijn schijnbaar vergeefsgpé b3/rv*ffH. Het schijnt nu, dat de
ondertee kening niet al te vlot verloopt. Daaraan zijn de bezwaren
van de oppositie niet vreemd. Das: is onze actie toch ook niet tever-
geefs^geweest. Het comité stond voor de vraag: Doorgaan met de actie

lof niet. Deze vrasg werd bevestigend beantwoord. Wat ook het verdere
Iverloop van Linggadjati zal zijn, met Linggadjati is onze verantwoor-
Idelijkheid niet ten einde. 7/ij komen anders tot een ineenstorting.
We zien reeds hoe Engelend zich uit het Oosten terug trekt. Deze
politiek is voor Oost en \Vest een doodelijk gevaar en dit teekent zich
maar al te duidelijk af. Het comité moet_vo£ït gaan met acties. Wij zul-
len alleen de legale wegen bëwKn3eTê~n. Nu zijn"~'we~Tri'er''"g.e:K'onïen om een '
krachtige getuigenis af te geven tfoor dezen tijd", ^

ITa de sprekers van dezen-avond welkom te hebben geheten,
het woord verleend aan Prof . Ge rbrandy, die ongeveer ais velgt

prgilBt. W*

"Het gaat thans om het Koninkrijk der Nederlanden, om de toe-
komst van ons volk. Het comité hoopt het doel te bereiken met Uw
samenwerking. Ik wil hier spreken over "De Politieke Tijdbom". Ik
bedoel hiermede de onafhankelijke Republiek Indonesia, gemaakt met
Japansche samenwerking door Soekarno en Mohammed Hatta. Het geheim
van dit gedrocht is voldoende onthuld. Ik wil beginnen met de meest
representatieve feiten. O-p. 7-9-1944 werd door de radio medegedeeld,
dat in de toekomst de volkeren van Indië onafhankelijkheid zouden
krijgen. Op 7-8-1945 werd door het Japansche opperbevel een commissie
ingesteld met hetzelfde doel. Op 9-8-1945 gaan Soekarno en Hatta
naar Indo China en worden benoemd tot President en Vice-President,
15-8-1945 capituleert Japan, 17-8-1945 wordt de Republiek Indonesia
geproclameerd. De bedoeling van Japan was dat Nederlandsen Indië
hierdoor voor altijd zou komen onder Oost- Aziatische invloedssfeer,
11-8-1945 vertoeft Soekarno. bij de Japanners. Zelfs na de Japansche

capitulatie



capitulatie kunnen de Japanners niet nalaten de# Republiek hun zegen
te geven. Er w&rdt beweerd dat er zelf5 na nog een vliegschool is
onder leiding van Japsnsche off ic ieren. Dit geheele Japansche maak-
sel heeft een voorgeschiedenis. De Japansche opzet was te trachten
overal satellietstaten te scheppen zooals Indo-China. In het begin
van de bezetting ziet O-e alleen de Japsnsche vlag. Als de oorlog
iets minder goed verloopt komt er een andere vlag, nl. de Bepubli-
keinsche (wit-rood). Het rood-wit-blauw kwam niet als teeken van
bevrijding. Gedurende de bezetting kwamen er allerlei soort organi-
saties, een soort Hitler Jugend. Het meest duivelsche middel was de
opleiding van de allerslechtste menschelijke instincten. De Japansche
fascisten/ wisten goede instrumenten te kiezen. Het is geen puur
toeval dat Soekamo verkozen werd. Hij verwerpt iedere samenwerking,
Op drie Septetotetr 1945 kwam er een rapport van Dr. van Mook aan
lord Mountbatten, waarin hij vertelt dat Soekarno zelfs zijn eigen
menschen wou verraden. Een ander rapport over hem zegt, dat hij alle
middelen grijpt om tot onafhankelijkheid te komen, zelfs uit henden
van den duivel. Men kan evengoed met slagers en vegetariërs praten
over wat er met het vee gebeuren moet, dan met Soeksrno over Indone-
sië', (groote hilariteit).

Japan heeft ontzet tend veel menschenmateriaal in Indië ge-
bruikt , vooral "remoesha's". Men schat he^feantal dat ten onder is
gegaan op 2 millioen. Soekarno heeft aan het ronselen van eigen volk
medewerking verleend. Alles wordt bevestigd door wat de Japanners in
Indië zelf zeggen.

Wat doet U als er een tijdbom geworpen is? Demonteeren natuur-
lijk en snel. En wat heeft de Nederlaridsche Eegeering nu gedaan? De
Nederlandsche 3ege ering heeft het beleid gevolgt van "laat dat ding
maar we r kent* daar kan nog wel wat goeds van komen". Op 12-1-1947
kwam er uit Indië nog een kreet van trouw van Timoreezen, Ambonnee-
zen en anderen. Er zijn daar nog ontelbare getrouwen,

In Indië ligt het werk onzer handen. Er is daarvoor 2.3/10
milliard kapitaal. 250.000 Nederlanders hadden er arbeid en brood,
Nu is er hongersnood op Madoera, opstanden van de T.B.I., boeren
worden op hun eigen rijstvelden doodgeschoten, de bevolking wordt
door terroristen weggevoerd, Bergen-Belzen wordt nog overtroffen ,
duizenden Nederlanders zijn nog geïnterneerd.

Nederlandsch-Indië ligt tusschen twee wereldmachten, nl.
Amerika en Sovjet-BUS land. De verhouding kunt fl-e in de krant lezen.
Zijn de verantwoordelijken dan blind? Hoe kan de 'Nederlandsche Eegee-
ring zoo'n politiek voeren? Wij zijn bezig het respect ven dej^i gehee-
le$ wereld te verliezen. Er zijn in Nederland rechtschapen, eerlijke
menschen, die weten dat het gezag de rust en orde in Indië herstel-
len moet, maar die er toch voor terugdeinzen, Ze pappen dan maar
aan met de Republiek» Een Amerikaansch gezegde luidt: Ze hebben het
recht er zelf een knoeiboel van te maken. Geef hun recht op hun wijze,
wij op de onze. Deze opvatting ziet voorbij dat men eigenlijk maar met
kleine groepjes te maken heeft. Ons Koninkrijk ddr Keaerlanden is
niet door één generatie gemaakt. Alle groepen der bevolking hebben
daaraan medegewerkt . Als er een kleine groep aan de macht is, zien
we altijd toestanden zooals in 1919 in Rusland, in 1922 in Italië
en in Duitschland in 1933.

Wij zijn gebonden aan de Grondwet en moeten ook het welzijn van
tientallen millioenen in Indië bevorderen* De welvaart van alle
£ijksgenooten hangt er vanaf. Staat voor Uw verantwoordelijkheid.
Ge bewijst daarmede niet alleen Nederlanders , maar dejfl geheele^ wereld
een onschatbaren dienst,"

pauze.
a,

Na de pauze spreek/ de Hoer Welter ongeveer als volgt;

"Er is een gedeelte van het Rijk overzee, wat volgens de Grond-
wet nog altijd Nederlr-Ldsch .Indië heet (applaus).

Ik



Ik begin met U in herinnering te brengen de grootheid van het
werk wat Nederlanders in Indië gedaan hebben. Met Nederlanders be-
doel ik alle Nederlanders, ffij en ik»

in de eerste plaats is'er op het oogenblik in Indië aanwezig
de bloem van ons volk, het beste leger wat Nederland ooit op de
been heeft gebracht (applaus). Waarom zijn die jongens daar? iat is
om onze glorierijke traditie voort te zetten. Verder is er nog veel
te zeggen wat hard en bitter is,

Wat was het werk van Nederland in Indië? Dat rust op vijf zuilen,
De eerste zuil is gesticht door de Agrarische Wet van 1870. In het
laatste normale jaar voor den oorlog exporteerde Indië voor ongeveer
een half milliard aan tropische producten. De ontwikkeling van de
landbouw was niet nadeelig voor de bevolking. Het meest sprekende
voorbeeld hiervan was de rubbercultuur. Kort na de Agrarische We$
kregen we de nietigverklaring van vervreemding van grond van Inlan-
ders aan niet-inlsnders. Dit was een van de redenen van de rustige
ontwikkeling. De tweede zuil is, dat de inlandsche bevolking onder
bestuur van eigen hoofden stond. Dit was een waarborg tegen misstan-
den. De derde zuil was de intellectueele opvoeding van eigen bevol-
king. De vierde zuil de geleidelijke invoering van diverse democra-
tische instellingen volgens Westersch voorbeeld en de vijfde zuil de
invoering van een rechtspraak, zooals Nederland dit had. Over deze
rechtspraak heb ik nog nooit een klacht gehoord.

In 1918 werd de Volksraad ingesteld, in 1922 kwam een Grondwets-
herziening, daarna was Indië autonoom. In 1942 werd de toezegging ge-
daan van een fiijksconferentie, rnet het doel een nieuwe structuur sa-
men te stellen.

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat nu nog steeds uit Nederland
Nederlandsch-Indiè', Suriname en Curacao ^applaus). In een ̂ troonrede
werd gezegd dat het de taak van Nederland was de Indische bevolking
geschikt te maken voor zelfbestuur door een hooger stoffelijk en gees-
telijk niveau.

Nederlandsch-Indië nu is gemaakt tot het best bestuurde tropi-
sche gebied in deyt wereld (applaus). Zoo was de groote bevolkingstoe-
name alleen mogelijk door de orde en rust, die er heer^chte. Dan was
er nog het geweldige werk van de emigratie. Per jaar werden honderd-
duizend personen overgebracht naar de buitenge we sten-r Dit is het meest
grootsche werk wat verricht werd, grooter nog dan de Ëuiderzeewerken.
Dit was bijna niet bekend, reclame v/er d er niet mee gemaakt, goede
wijn behoeft geen krans, Wij hadden Indië geschapen tot een rechts-
staat .

Het beeld zou niet compleet zijn als ik ook niet de tekortkomin-
gen noemde. De maatschappelijke structuur leed aan de volgende gebre-
ken: 1e. Op Java ontbrak de middenstand, waardoor er niet die krach-
tige structuur aanwezig was als in andere landen. Een tweede handicap
was tiet losse gezinsverband. Het gezin is de basis van de maatschap-
piĵ ; deze ontbrak hier* En 3e bracht de inheemsche samenleving niet
de noodige geschoolde krachten voort. In 1921 kwam de Technische
Hoogeschool, in 1923 de Eechtshoogeschool en in 1925 de Medische Hoo-
geschool. Hieruit volgt dat de maatschappij nog niet die belangrijke
krachten had voortgebracht, die een land zoo noodig heeft. Vast
staat evenwel dat de controla van het Nederlandsche parlement in
hooge#" mate heeft bijgedragen tot de welvaart in Indië,

Dit, door Nederlandsch organisatievermogen, machtig land, moet
U nu zien als een achtergrond van leed, ̂ haos, èongersnood, oceaan
van leed. En aan die*»chaos is verbonden de naam van dat befaamde ver-
drag van Linggadjati. Het had moeten worden genoemd naar een ander
Indisch plaatsje dat nevelwolk beteekent. Het Nationaal Comité wil
probeeren licht te brengen in de ze* nevel. Gij allen wandelt in de* ne-
vel, vlak bij den afgrond. Als fte er invalt, komen fltfj, noch Uw kinde-
ren, noch Uw kinds»kinderen er'weer uit. Nog kan dit voorkomen worden.
Nog is het tijd om tot bezinning te komen.

Eerst zou er niet onderhandeld; worden. Een jaar later echter wel
en we parafeerden een verdrag. De Nederlandsche Eegeering erkent de

facto
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facto het Indonesische gezag. Dat is het gezag wat zoo hier en
steun vindt.

Artikel 1 van het verdrag is ook schending van de Grondwet en
wel van artikel 62. De Hegeering handelt tegen de Grondwet . Eenheid
is de staatkundige constructie waarbij de Kroon met het Kabinet een
reëel gezag ui toefent over het Koninkrijk, Is de Unie nu een souverei-
ne staat?"

Spreker behandelde hierna de twee vragen door de Katholieke Twee-
de Kamerfractie gesteld en vervolgt dan:

"Mijn bezwaar en van vele anderen is nu de machtiging tot het
aangaan van het accoord. Het gaat hier om tachtig millioen menschen.
Het accoord is zoo dood als een pier. Kers tens gooide den Minister
nog een reddingsboei toe. De Minister zei: "Inderdaad, ik ben niet ge-
slaagd. "

Ik richt mij nu niet tot de Party van den Arbeid, ook niet tot
de communisten, wel tot de rest van het volk. Wij komen in een impasse
Dit is niet in overeenstemming met de traditie van Nederland. En het
is nog maar een begin. Laat ons ons v/oord houden. Sr moet een Rijkscon
fe ren t ie bijeengeroepen worden waar vertegenwoordigers van de bevol-
king aanwezig zijn. Ban is het nog mogelijk de staatkundige eenheid te
ontwerpen . Ghurc.hill hield een grafrede op het Engelsche Imperium.
Hiervoor moeten wij ook zeer oppassen. Wij moeten ons verdedigen tegen-
over een kleine meerderheid, die nu gedurende 11/è jaar heef t geprutst.
Zij is verantwoordelijk voor de* chaos, die nu in Indie heerscht. Wij
zullen den wettigen weg bewandelen en waken voor orde en rust .
De ïlederlandsche vlag niet neer over Indië."

Hierna werd door de aanwezigen het eerste en het laatste couplet
van het "Tilhelmus" gezongen.

De Heer de Groot sloot hierna de bijeenkomst met een woord van
dank aan de sprekers en aan het publiek.

~U w I C U II U j ï O IV!d ö. JL' U i
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Inlichtingendienst Delft Volgno.

ACD/ yfcfifl

Dlft,21 Maart 1947

.11

.ag van de Openbare vergadering van het Comité

Sijkseenheid te Delft,op 20 Maart 1947 gehouden in de Stads

Doelen te Delft, ' •

Aanwezig ongeveer 500 personen.

Sprekers:Lambertus Hendrik de, Langen, geboren te Sappemeér,

8 Mei 1900,hoogleeraar aan de fechnische Hoogesehoo

„te Delft,wonende Rotterdamscheweg 99 te Delft.

—Mr,P,N.Janssen,oud wnd.burgemeester van Batavia

Js Dr.W.K.H,Feuilletau de Bruijn,oud Volksraadslid.

Prof.de L'angen opende de vergadering namens he*t Comité

Sijkseenheid te Delft en leidde de sprekers in,na vooraf

een kort woord over de gedachte van "Eijkseenheid"te hebben

gezegd.

Hierna kreeg ïïrf^anssen het woord,die begon met te zeggen

dat er thans nog menschen,die 3 1/2 jaar in Indie geinter-

n̂ erd waren,in kampen opgesloten zitten.Terwijl de leder-

landers bij de capitulatie van Duitechland bevrijd werden, '

moesten wij bij de capitulatie van Japan in de kampen blijvej

terwijl de vijand,nl.de Japanners,heer en meester bleef.

Vervolgens toonde hij aan d e hand van feiteh aan,dat de

Hederlandsche bevolking ten aanzien van Indie onjuist wordt

voorgelicht door menachen die zich Indiekenners nosa»n,doch
> *

er nooit óf slechts 14 dggen zijn geweest*

Ka de zeden en gewoonten van d© inlandsche bevolking te'hebb<

belicht,waarbij tot uiting kwam,dat dit volk politiek niet

geschoold is en ook niets voor politiek gevoeltjzS.de hij

A.an dea. Heer Hoofd van den G.T.D.
1 • • ' • - . ' ' •• - s
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dat er onder de Nederlanders geen kwestie van terreur in Indie

•S b was geweest.De politie-en legermacht van Bederland in Indie was

,/zoo klein,dat er geen terreur uitgeoefend kon worden^a een"

overzicht te hebben gegeven van de bestuursindeeling in Indie,

zeide hij dat de chaos in Indie de schuld was van de Japanners.

De propaganda van de Japanners was veel beter en geraffineerder

dan die van de Duitsehers,aan welke propaganda Soekarno heeft

medegewerkt.Deze wekte de jeugd op* om dienst te nemen in het
* ' . ' /

Japansche leger.De laatste meesterzet van de Japanners was even

voor de capitulatie,het uitroepen van de Sepoeblik Indonesia,

ƒ ' waarover Soekarno ais president werd aangesteld. Hierna waren

aanranding en berooving schering en inslag,doch onze regeering

deed niets.In plaats van te handelen doen wij niets dan praten.

Onze regeering neemt geen initiatief,doch laat zien de wet voor-

schrijven door, Soekarno.Tervolgens toonde h'ij aan,dat Indie "

•"" onder Soekarno en Hatta de ondergang tegemoet ging en de productej

/ ; waar de wereld om schreeuwt,zullen aan de wereld worden onthouden

De Eepoeblik Indonesia is esn laatste steunpunt van Japan.

Hierna gaf hij een overzicht en "cijfers van de beteekenis van

Indie voor Nederland.Wij moeten van de Nederlanders eischen,dat
C '\ • • ' .. -
V-l , zij luisteren naar de menschen die Indie kennen.en zij moeten

Nederlanders en geen partijmensenen zijn.Hij sprak de hoop uit
!' ' '
» , , -

dat de kamers zouden worden ontbonden en dat dan de kans zou
4 ' - ''

kosten om *SLinggadjatiM te verwerpen en de fiijkseenheid te be-

houden.Hij besloot met de woorden:"Leve Nederland,Leve Indie,

Leve de Koningin?.

Hierna sprak Dr.Feuilletau de Bruijn,die allereerst het bedanken

van de heëren de Boer,Posthumus en Verwijl besprak.Hij zeide,dat

de opgegeven reden voor het bedanken van den heer de Boer een

leugen waa.De loer voelt dat wij ©p een hellend vlak zijn en daar

o» bedankt hij ervoor langer voor een mislukking de verantwoörde-

. ' • ' . • " lijfcheid te; draden. ; ;. ' - . . . .,'• \" "
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\s toonde hij aan,dat de Repoeblik binnen zes weken

de baan kan zijn,als de Nederlanders maar optreden.Hij bestreed

het aco©ord van Mnggad$ati,waarbij hij verschillende besehuldi-

gingen aan het adres van de Nederlandsciie regeeriag riehtte.

Hij zeide,dat de regeering een vreedzame oplossing wil,doch dat

er thans millioenen menschen in levensgevaar verkeeren door

honger en ziekten.In Indie,zoo zeide hij,is een sterke Russische

invloed,zelfs wordt op één der militaire scholen van de Repoeblik

de Russische taal onderwezen.Hierna besprak hij verschillende

punten van het ao©órd en toonde aan de hand van cijfers,die door

Prof*ïinbergen(P.v.d.A.)verzameld waren,aan,4at Hederland dea

ondergang tegemoet ging.Hij toonde aan dat lederland op het oegen-

blik op de pof leefde en in Amerika al ongredie-twaardig was.

Hij beschuldigde'den Minister van ovèrzeesche gebiedsdeelen ervan,

dat hij Bederland en Indie,in "plaats van onder de Kroon,onder

het Huis van Oranje wilde brengen,w&arbij Prinses Juliana,wanneer

zij Koningin zou worden,geen geza£ over Indie zou hebben,daar zij

geen Oranjetelg zou zijn,doch een telg van Lippe Mecklenburg.

Hij besloot met te zeggen,dat het goede oude democratische sy-

steem terug moest keeren en wekte op ervoor te zorgen,dat de

Sijkaeenheid behouden bleef. ;

In de daarop volgende pauze konden schriftelijke vragen worden

ingediend,die daarna door Br.Peuilletau de Bruijn werden beant-

woord.Hierbij was opmerKelijk,dat de vragen niets van debat in-

hielden,doch dat deze kennelijk aantoonden,dat de vragers het

met het gesprokene eens waren., . . .

£ot slot sloot Prof.de Langen de vergadering en zeide,dat de'

heeren Gerbrand|- en WelteÜi&adden toe^egd in April te Delft te

zullen spreken.
I.D.Delft



i. Varslag openbare vergadering van de plaatselijke af deeling
van het Nationaal Comité

f̂ HANDHAVING RIJKSEENHEID
gehouden te Driebergen-Ki jsenburg, op 14 Maart 1947.

Aanwezig ongeveer 150 personen.
'K NU. Spreker : de Heer Figee uit Zeist.

De vergadering werd door den voorzitter van de plaat-
selijke afdeeling geopend met gebed.

De voorzitter hield hierna een openingsrede, waarin
hij de motieven opsomde waarom het Comité zich te weer stelde
tegen de aanvaarding van het verdrag Linggadjatti.

Hij kondige hierna den spreker Figee aan, die hierop
V een lezing met lichtbeelden hield over "De schoonheid van onze
\ Oost».

De bedoeling was, tevens aan te toönen hoe de toestan-
den in Ned.Oost-lndië waren vóór de z. g. Republiek indonesia
en dus vóór den laatsten oorlog,

De Heer Figee, die op humoristisch^ beschaafde wijze
zijn lezing hield, werd herhaaldelijk met applaus beloond.

ÏTa afloop van de lezing bestond gelegenheid tot gedach-
tenwisseling, waarvan eenige bezoekers gebruik maakten.

Een der aanwezigen bracht naar voren, dat hij onlangs
van een hoog geplaatst regeeringsambtenaar had vernomen, dat
Nederland niet over de middelen beschikte, om atacji de huidige
chaos in Indië weder over ta schakelen, naar eenige cultueeele
en maatschappelijke bloei. Daarom zat er voor Nederland niet
anders op, dan lingadjatti te aanvaarden en het den Indone-
siërs zelf te laten opknappen.

Hierop werd vanwege het comité repliek geleverd door
den Kolonel (ver m. buit en dienst) Baars uit Drieberg en-Hijseniuc
burg, die dit defaitisme vond in den rui/asten zin.

Kol. Baars verklaarde, dat deze stelling pure onzin was.
( De geheele wereld zat te wachten op de producten uit Onae Oost

en wanneer Nederland zijn plicht deed en eindelijk eens resa-
luut aanpakte, zouden de credieten van alle zijden toevloeien.

Kol. Baars, die onlangs een tocht had gemaakt door den
Archipel, verklaarde dat het overgroote deel van de bevolking
in Ned.Oost-lndië* met smart zat te wachten op de komst van
de Nederlanders.

De vergadering werd hierna besloten met het zingen van
het Wilhelmus.
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•, ''̂  ... . Ver öl.ag, opeiitiare vergadering van- het Na-
"tipnaar. Comité "Handhaving Rijks-eenheid" , "gehouden
op 24 Maart 1§ 47 in *0üs Huis" te Enschede»
Aanwezig: plm* 750 personen, W» o. eenige officie-

ren, onder-of f. én soldaten (zaal ruimt e
800).

Sprekers; Mr, Petrus éimeon Foycrn, geb» t'C. yïn*cho*ent
7:tf)ü4 1S8S, •;?• r--,,/ ; ; . ,

advocaat en. procureurs won, te Enschede,
Thprbéckëlaan 3f president van de Ie
Kamer van het Tribunaal te Enschede, te-
vens plaatsvervangend kan t onrecht erf.
voorz. van het- plaatselijk comité "Hand-
having Eijkseenhe.id" j voorzitter der ver-
gadering» ' ' , . . . ' .

Prof» Mr. Pieter 'S. G-e r brandy, 'gélo. te
Wymbritseradeel, 13-4-1885j won, te
' s-G-ravenhage. .. /
Charles Jo'seph: Ignace Marie We,ltër,geb.
te ' s-ÖravëHhage , 6-4-Ï.88Ö, won, te
1 s-G-ravenhagei •-. - .

* • ,

De vergadering werd te 'omstreeks 20.15 .
uur geopend door MrïP.S«ïïoyonj • die in zijn inlei-
dend woord er op wees, dat deze bijeenkomst niet als
"mosterd na den maaltijd" zou moeten worden beschouwd,
nu het accoord van .Idnggadjati op het punt staat on-
derteekend te worden, aangezien het wel terdege van
belang is? w at men wenscht t.e onderteekenen en vooral
hoc de uitvoering daarvan zal zijn.

ïoen Prof .Gerbrandy als Ie spr'eker het
. woord nam, werd hij. met, een luid applaus begroet j,
hetgeen ook reeds, bij zijn binnenkomst met Welter
in.de zaalj was geschied,

. , ., ,
an/iiaggadjaïi is^aïioê be-

heer schend* f ij zijii hard beèig, d.,aa-óorlQgf dienwij-
met onze böhdgeiiobten hebben gewonnen, t o oh nóg te '
verlleaen» W&t ons comité bove»al ter harte, gaat, is?
wij willen niet alleen den oorlog winnen, maar ook
de vrede,.: v • • ' • " ,

'• . . ' Met wie werd het accoord • van. Linggadjati
gesloten? .De zgn. lndoïïjes,isöhe':regeiering is in feite
een door Japan gelegde ;politieite. tijdbom,gelegd met
het doel, de verloren oorlog -alsnog in een gewonnen

-vrede-
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vrede te veranderen. Soekarno en Mohammed Hatta,
resp»president en vice-president der republiek,zijn,
zooals de feiten aantoonen, werktuigen van Japan
en "bittere vijanden. Reeds voor den oorlog streef-
den de Japanners er naar om de Aziatische landen te
maken tot satellietstaten.

%Het ware karakter-van Soekarno "blijkt
v uit hetgeen Dr»van Mook op 5 Sopt. 1945 daaromtrent
aan Mount Batten mededeelde, nl.-d.at Soekarno,toon
hij indertijd door de Nederlandscho autoriteiten
werd gearresteerd, aanbood,- om al zijn rovolution-
naire vrienden te'verraden, op voorwaarde, dat hij
zelf zou worden, vrijgelaten. Een. man van een dergc-
lijk karakter is thans de verdragspartner der Ne-
derlandscho Regecring, terwijl deze Regeering wist,
welk een "Qu'isling" deze Soekarno was. Zij wist,
dat Soekarno's cenige doel was: do onafhankelijk-
heid van Inditt. en dat deze daartoe allo middelen zou

.. aangrijpen.. .
De Ncdorlandsqhe Regeering laat dezo

tijdbom nog maar rustig liggen. Ik wil niet "beweren,
dat een explosie de uitwerking' gal hebben, die Ja-
pan, ervan gedacht heeft. Er zijn groepen in Nod-r

, Inditi, die trouw gci>leven uijn aan de Nederlandsche
vlag en aan .H-.M* de Koningin en die zelf dit helsche

. ding^willen explodccren, - .• ;
' Er dreig-t nu» ook/^gevaar van een Russisch-

comraunistisch georiënteerde republiek, hetgeen de
vondst van portretten van S t al ikzelf s van aanwij-
zingen uit Moskou,in de omgeving" van Soorabaja dui-
delijk aantoonen.

Moot al hot prachtige werk, dat Nederland
in Inditt hooft verricht, nu verloren gaan?

Hoc is de situatie in do tegenwoordige
.republiek? Fabrieken en cultures zijn stilgelegd,
de bevolking is bezig te verarmen, omdat er geen rust
on orde kwam. Er is hongersnood en or hoorsent rech-
teloosheid', *tTog; steeds zijn'er- in kampen op midden-
Java 23*500 me:nschen;:gel-nte-rnö.or(i. Waarom blijven
doze mens eken in-.die kampen zitten?

In de Ie Kamer der 'S t a.t én-Generaal ver-
klaarde Minister Jonkman, dat de afwikkeling hiervan,
na sluiting van hot politiek accoond, gemakkelijker
zal worden. De Minister -erkent dus, dat deze geïnter-
neerden daar zitten als gijzelaars,, opdat wij de
overeenkomst zouden teeken.cn. ,_. .

-Wij-
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Wij moeten, hetgeen in Xnct-ite gebeurt,niet
alleen good praten mot do bewering-, dat er ge-
schiedenis wordt gemaakt on dat de gang -van .zaken
onafwendbaar is. HiM. de Koningin heeft in Haas?
bekende rode Van 7 „Beo. 1942 '-aangekondigd, dat .men
niet eeyi stap, maar een sgrong vooruit zou maken»
Thans wil men de grondwet en do I dische staats-
regeling eenvoudigweg aan den kant zotten*

Br heorscht momenteel oen geweldige "be-
gripsverwarring, een verschijnsel, dat in d-e ge-
heele wereld optreedt* Deze weg voert naar het
communismer Bij ons wordt deze weg geplaveid door
de partij van de Arbeid*

Wat er op het.oogenblik gebeurt, is voor
verantwoordelijkheid van het goheclo Ncdorlandsehc
volk en niet alleen voor de verantwoordelijkheid
van Rogoering en Parlement,'Wij moeten er tegen op
komen, dat er van het Koninkrijk der Nederlanden
een ruïne.wordt gemaakt,, . , . -

• • .'; Wij zullqn er voor vechten om: de., toekomst
van het Nodcrlandseh<3 - volk e-n van, de 70 'm.iliioen
menschen ln,Ned*l:ndib , te 'redden, -Én 0-o.d, van de, he-
mel aal het ons doen gelukken," •,(IJangdurig/,ö.pplaû *

In -de pauae werden -horiderdon adhaesió-be- ..
tuigingen ingezameld.,, terwijl de',bekende oranje-
groene speldjes werden verkocht,., - . ' . . "

: Na do pauac trad de spreker1Weltcr op,? wel-
ke o.a. het volgende zeit ' .,• .. , • [•' ;

"Nederland gaf aan de, bevolking in IndiG
•het beste, wat het geven kon.5 rechtf rust, orde
en veiligheid. Hot bestuur in Ncd.Indiö rustte
op 5 zuilen, nl*. Ie de wet op de gronden,2e de
bevolking word gelaten ondel- hot bestuur van ei-
gen hoefden, 3e; hot onderwijs en de opvoeding
op lagere- middelbare- en hoogere .-scholen, 40 "
opvoeding van de bevolking tot-^selfgovornment"
en 5e de rechtspraak op basis van Nc.ddrTandsché
opvatting van onkroukbaarheid en onaantastbaar-
heid van den Nederlandschen rechter»

• ", Deze vergadering is bedoeld als uiting
van het verzet, dat leeft in ons yolk? tegun de
houding van onze Regéering.. Dit verzet is niet
in stxijd mot onze democratische opvattingon,om-
dat het openlijk georganiseerd is eri omdat alleen
de wettelijke weg wordt bewandeld.

-Hotseen-
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Hetgeen men nu doot met de onderteeke-
ning van Linggadjati, is in strijd met ons rechts-
gevoel, vont dit is nooit do inzet van de verkie-
zingsstrijd 'geweest, zeker niet van de K.Y.P.
Indien dit tiet geval wa'S geweest, had ik' nooit
mijn s'tem op de K.V.Pi uitgebracht.

. Men stt)lt het volk voor een voldongen
folt. Ben feit, dat "buiten wet en grondwet om en
niet langs den weg van grondwetsherziening tot
stand komt. Daartegen tcekenen wij verzet aan.Ver-
zet tegen een regcering, die niet sterk en zelf-
bewust is. .

De meerderheid van het parlement is
gegaan buiten het mandaat , dat de kiezers aan hen
hebben verstrekt. Het- parlement regeert als meester
van het volk» De Kcgeering gaat nog een sta-p ver-
der en treedt op als meester van het parlement,
door de motie Romme-Van der G-oes van Nat c i s zonder
meer terzijde- te stellen. /

In het prarlcment is raon het over een
groot aantal belangrijke punten niet ceris.In art.
17 van het accoord staat,dat, wanneer er geschillen
mochten reizen, deze beslist» zullen worden door
een commissie van arbitrage.Hot is dus zoo,dat een
vreemdeling (waarschijnlijk een l^ngclschman) zal
beslissen of de eenheid van hot Koninkrijk zal
blijven bestaan»of niet.

Door de stunteligheid van onze onder-
handelaars worden wij in dennck gezien door bekwame
en intellectuecle Indonesiërs, lic verre de meerde-
renblijkon te zijn van onze onderhandelaars.Ons
volk kan niet verdragen? in den nok.'gezien te wor-
den. De tegenwoordige gang van zaken is geheel
onze 'schuld.- -Wij hebben met eigen land te maken en
niet met B ingeland of Amerika. „

De voeding van onze soldaten in Inditt
kost f,4.60 per dag, dat is -een V 2 milüoc-n per
dag, welk bedrag door•ons in ponden en dollars moet
worden betaald. Wanneer onze troepen van eigen land
leefden, doordat men zich niet in zoo ri klein ge-
bied had laten dringen, dat men nic-t kan genieten
van de opbrengsten van het land, zou ons do voeding
van oen soldaat op 60 cent per dag komen.Ind:.en
hot zoo doorgaat, zullen binnenkort de rantsoenen
der bevolking van. Nederland mócton worden -verminderd,
om onze soldaten in Indift te. voeden. Wij v/ordcn uit-
gehongerd door de republiek. • i. -

- - • :-MGt-
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Met enkele duizenden mariniers leopen
v/ij de geheele " sante:kraam" van de republiek onder-
sfboven* Voor 1000$ heeft de republiek gefaald*

Wij zijn in de groots-fee •moeilijkheden .
gekomen, dank zij de -politiek, van Sehermcrhorn,
van Mo ök, Log eman en. "J ónkinan,. d ie d énmoe d niet
hebben, om te bekennen* dat zij hebben gefaald,

Dé kwestie met Hartin IBehrmann is er
een sprekend voorbeeld van, 'dat wij steeds verder
zijn afgegleden. Ik zie aankomen,rdat er binnen-
kort nog verschillende Martin Behrmann's naar
Java zullen komen en ik vrees, dat v/ij ook deze
schepen zullen gaan betalen. We worden dus nog
uitgeschud oökl

Over de Partij van dcPJUrbeid maak ik
mij geen illusies. Deze partij is 'de vrogb.oroidstor
van het communisme. Anders staat iict echter mot
de K«V*P. Ik doe ,-een hartstochtelijk boroep op
die partij een andere weg in te slaan, voor het
te laat is. Laten we de K,V".P. toebiddeh: wijs-
heid, kracht en voorzichtigheid."

Prof »Gerbrandydv'$rvülgcns in het kort
een. 30-tal binnengekomen schriftelijke vragen,
waarin hij o.m. mededeelde, dat het steeds de be-
doeling van de Regeoring in Londen i's geweest om
Jhr.Tjarda van Starkenborgh Stacho.uwer onmiddellijk
na de bevrijding opnieuw tot G.G-. te benoemen,Dr,
van Hoek., die door Jhr.,Tjarda van S»S.?als zijnde
een buitengewoon goed ambtenaar, was voorgesteld
al»s Luit,G-.G», zou in Londen steeds de Rijkseen-
heid beleden hebben,

.Te omstreeks 23 uur slo'ot Mr.P.S.
Noyon de bijccnltomsté •

Het ovcrgroo.te deel Van de o,anwezigon
bestond uit aanhangers van de A.R,',' ÓiH. , on de P.v.d,
V,_. De sprekers \verden Jaerhaaldolijk door .een. luid
applaus onderbroken.Het" geheel had een.ordelijk
verloop, . , ' '

s.yp»: TV.. .
oll.ï dR/D.
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Ik heb de eer, UEdelGestrenge bijgaand te doen toe-
komen het verslag van de alhier op Maandag, 2̂  Maart 19*+7
gehouden openbare vergadering van het Nationaal Comité
"Handhaving Rijkseenheid".

AAN :
Het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 08,
's-GRAVENHAGE.

Volgno.

22.
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Verslag openbare vergadering van het Nationaal Comité "Hand- *
having Rijkseenheid',' gehouden op Maandag 2̂ - Maart 19̂ 7 in "Ons
Huis» te Enschede.

Aanwezig: ± 750 personen, w.o. enige officiEren, onder-off. en sol-
datTeTT (zaalruimte 800).

Sprekers: Mr. Petrus Simeon Noyon, geb. te Winschoten, 7.6.1888,
advocaat en rpocureur, won. te Enschede, Thorbeckelaan 3J
president van de 1 e Kamer van het Tribunaal te Enschede,
tevens plaatsvervangend kantonrechter; voorz. van het
plaatselijk comité "Handhaving Rijkseenheid"; voorzitter
der vergadering.

Prof. Mr. Pieter S. Gerbrandy, geb. te Wymbritseradeel,
13.!+. 1885, won. te 's-Gravenhage.

Charles Joseph Ignace Marie.Welter, geb. te 's-Graven-
hage, 6.̂ .1880, won. te 's-^ravenhage.

De vergadering werd te omstreeks 20.15 uur geopend door Mr.
P.S.Noyon, die in zijn inleidend woord er op wees, dat deze bijeen-
komst niet als"mosterd na de maaltijd" zou moeten worden beschouwd,
nu het accoord van Linggadjati op het punt staat ondertekend te
worden, aangezien het wel terdege van belang is, wat men wenst te
ondertekenen en vooral hoe de uitvoering daarvan zal zijn.

Toen Prof.Gerbrandy als 1e spreker het woord nam, werd hij
met een luid applaus begroet, hetgeen ook reeds bij zijn binnen-
komst met Welter in de zaal, was geschied.

Prof. Gerbrandy zei o.m. het volgende:
"Het accoord van Linggadjati is alles beheersend. Wij zijn

hard bezig, de oorlog, die wij met onze bondgenoten hebben gewonnen
toch nog te verliezen. Wat ons comité bovenal ter harte gaat,is:
wij willen niet alleen de oorlog winnen, maar ook de vrede.

Met wie werd het accoord van Linggadjati gesloten? De zgn.
Indonesische regering is in feite een door Japan gelegde politieke
tijdbom, gelegd met het doel, de verloten oorlog alsnog in een ge-
wonnen vrede te veranderen. Soekarno en Mohammed Hatta, resp. pre-
sident en vice-president der republiek, zijn, zoals de feiten aan-
tonen, werktuigen van Japan en bittere vijanden. Reeds voor de oor-
log streefden de Japanners er naar om de Aliatische landen te ma-
ken tot satellietstaten.

Het ware karakter van Soekarno-blijkt uit hetgeen Dr. Van Mook
op 5 Sept. 19̂ 5 daaromtrent aan Moui Batten mededeelde, n.l. dat
Soekarno, toen hij indertijd door de Nederlandse autoriteiten werd
gearresteerd, aanbood, om al zijn revolutionnaire vrienden te ver-
raden, op voorwaarde, dat hij zelf zou worden vrijgelaten. Een man
van een dergelijk karakter is thans de verdragspartner der Neder-
landse Regering, terwijl deze Regering wist, welk een "Quisling"
deze Soekarno was. Zij wist, dat Soekarno1s enige doel was: de on-
afhankelijkheid van Indie en dat deze daartoe alle middelen zou
aangrijpen.

De Nederlandse Regring^ laat deze tijdbom nog maar rustig lig-
gen. Ik wil niet beweren, dat een explosie de uitwerking zal heb-
ben, die Japan ervan gedacht heeft. Er zijn groepen in Ned.Indte,
die trouw gebleven zijn aan de Nederlandse vlag en aan H.M. de Ko-
ningin en die zelf dit helse ding wel. willen exploderen.
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«- Er dreigt nu ook het gevaar van een Russisch-communistisch
georiënteerde republiek, hetgeen de vondst van portretten van Sta-
lin en zelfs van aanwijzingen uit Moskou in de omgeving van Soera-
baja duidelijk aantoont.

Moet al het prachtige werk, dat Mederland in Indie heeft ver-
richt, nu verloren gaan ?

Hoe is de situatie in de tegenwoordige republiek ? Fabriècen
en cultures zijn stil gelegd, de bevolking is bezig te verarmen,
omdat er geen rust en orde kwam. Er is hongersnood en er heerst
rechteloosheid. Nog steeds zijn er in kampen op midden-Java 23500
mensen geïnterneerd. Waarom blijven deze mensen in die kampen zit-
ten ?

In de 1e Kamer der Staten-Generaal verklaarde Minister Jonkman
dat de afwikkeling hiervan, na sluiting van het politiek accoord.,
gemakkelijker zal worden. De Minister erkent dus, dat deze geïnter-
neerde^ daar zitten als gijzelaars, opdat wij de overeenkomst zou-
den tekenen.

Wij moeten, hetgeen in Indië gebeurfl, niet alleen goed praten
met de bewering, dat er geschiedenis wordt gemaakt en dat de gang
van zaken onafwendbaar is. H.M. de Koningin heeft in Haar bekende

' rede van 7 Dec. 19̂ 2 aangekondigd, dat men niet een stap, maar een
( sprong vooruit zou maken. Thans wil men de grondwet en de Indische

staatsregeling eenvoudigweg aan de kant zetten.
Er heerst momenteel een geweldige begripsverwarring, een ver-

schijnsel, dat in de gehele wereld optreedt. Deze weg voert naar
het communisme. Bij ons wordt deze weg geplaveid door de Partij van
de Arbeid.

Wat er op het ogenfolig gebeurt, is voor verantwoordelijkheid
van het gehele Nederlandse volk en niet alleen voor de verantwoorde-
lijkheid van Regering en parlement. Wij moeten er tegen op komen,
dat er van het Roninkrijk der Nederlandsen ruïne wordt gemaakt.

Wij zullen er voor vechten om de toekomst van het Nederlandse
volk en van de 70 millioen mensen in Wed. Indië te redden. En God
van de hemel zal het ons doen gelukken."(Langdurig applaus)

In de pauze werden honderden adhaesie-betuigingen ingezameld,
terwijl de bekende oranje-groene speldjes werden verkocht.

Na de pauze trad de spreker Welter op, welke o.a. het volgende
, zei:
v • "Nederland gaf aan de bevolking in Indië het beste, wat het ge-

ven kon: recht, rust, orde en veiligheid. Hgt bestuur in Ned. Indie±
rustte op 5 zuilen, n.l. 1e de wet op de gronden, 2e de bevolking
werd gelaten onder het bestuur van eigen hoofden, 3e het onderwijs
en de opvoeding op lagere- middelbare- en hogere scholen, *fe opvoe-
ding van de bevolking tot "selfgovernment" en 5e de rechtspraak op
basis van Nederlandse opvatting van onkreukbaarheid en onaantast-
baarheid van de*.Nederlanésenrechter.

Deze vergadering is bedoeld als uiting van het verzet, dat
leeft in ons volk, tegen de houding van onze Regering. Dit verzet
is niet in strijd met onze democratische opvattingen, omdat het open-
lijk georganiseerd is en omdat alleen de wettelijke weg wordt bewan-
deld.

Hetgeen men nu doet met de ondertekening van Llnggadjati, is in
strijd met ons rechtsgevoel, want dit is nooit de inzet van de ver-
kiezingsstrijd geweest, zeker niet van de K.V.P. Indien dit het ge-
val was geweest, had ik nooit mijn stem op de K,V.P. uitgebracht.

Men stelt het volk voor een voldongen feit. Een feit, dat bui-
ten wet en grondwet om en niet langs de weg van grondwetsherziening
tot stand komt. Daartegen tekenen wij verzet aan. verzet tegen een
regering, die niet sterk en zelfbewust is.



\.

De meerderheid van het parlement Is rgegaan bulten het mandaat,
dat de kiezers aan hen hebben ver strekt. üet parlement regeert als
meester van het volk. De Regering gaat nog een stap verder en treedt
op als meester van het parlement, door de motie Romme-Van der Goes
van Naters zonder meer terzijde te stellen.

In het parlement is men het oer een g-oot aantal belangrijke
punten niet eens. In art. 17 van het accoord staat, dat, wanneer er
geschillen mochten reizen, deze beslist zullen worden door een com-
mi^ssie van arbitrage, ̂ et is dus zo, dat een vreemdeling ( waar-
schijnlijk een Engelsman) zal beslissen of de eenheid van het Ko-
ninkrijk zal blijven bestaan of niet.

Door de stunteligheid van onze onderhandelaars worden wij in
de nek gezien door bekwame en intellectuele Indonesiërs, die verre
de meerdere blijken te zijn van onze onderhandelaars. Ons volk kan
niet verdragen, in de nek gezien te worden. De tegenwoordige gang
van zaken is geheel onze schuld. Wij hebben met eigen land te maken
en niet met Engeland of Amerika.

De voeding van onze soldaten in IndiS kost / *+.60 per dag, dat
is een }s, millioen per dag, welk bedrag door ons in ponden en dollars
moet worden betaald. Wanneer onze troepen van eigen land leefden,
doordat men zich niet in zo'n klein gebied had laten dringen, dat
men niet kan genieten van de opbrengsten van het land, zou ons de
voeding van een soldaat op 60 cent per dag komen. Indien het zo door
gaat, zullen binnenkort de rantsoenen der bevolking van Nederland
moeten worden verminderd, om onze soldaten in IndiS te voeden. Wij
worden uitgehongerd door de republiek.

Met enkele duizenden mariniers lopen wij de hele "santekraam"
van de republiek onderstboven. Voor 1000$ heeft de republiek gefaald

4¥ij zijn in de grootste moeilijkheden gekomen, dank zij de
politiek van Schermerhorn, Tam Mook, Logeman en Jonkman, die de moed
niet hebben, om te bekenaan, dat zij hebben gefaald.

De kwestie met Martin Behrmann is er een sprekend voorbeeld
van, dat wij steeds verder zijn afgegleden. Ik zie aankomen, dat
er binnenkort nog verschillende Martin Behrmann1s naar Java zullen
komen en Ik vrees, ckt wij ook deze schepen zullen gaan betalen.
We worden dus nog uitgeschud ookl

Over de Partij van de Arbeid maak ik mij geen illusies. Deze
partij is de wegbereidster van het communisme. Anders staat het ech-
ter met de K.V.P. Ik doe een hartstochtelijk beroep op die partij
een andere weg in te slaan, voor het te laat is. Laten we de K.V.P.
toebiddeni wijsheid, kracht en voorzichtigheid."

Prof. Gerbrandy vervolgens in het kort een 30-tal binnengekomen
schriftelijke vragen, waarin hij o.m. mededeelde, dat het steeds de
bedoeling van de Regering in Londen is geveest om Jhr. Tjarda van
Starkenborgh Stachouwer onmiddellijk na de bevrijding opnieuw tot
G.G te benoemen. Dr. Van Mook, die door Jhr. Tjarda van S.S.,als
zijnde een buitengewoon goed ambtenaar,was voorgesteld als Luit.G.G.
zou in Londen steeds de Rijkseenheid beleden hebben.

Te omstreeks 23 uur sloot Mr. P.S.Noyon de bijeenkomst.

Het overgrote deel van de aanwezigen bestond uit aanhangers
van de A.R., C.H.,en de P.v.d.V. De sprekers werden herhaaldelijk
door een luid applaus onderbroken. Het geheel had een ordelijk
verloop»

Enschede, 25 Maart
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G E H E I M»

Yerslag van een openbaren voorlichtingsavond over
Indië, uitgeschreven door he't Nationaal Oomité «Hand-
having Rijkseenheid", Afdeéling Alkmaar en omstreken,
gehouden op Maand&g, 34 Maart 1947 te 20.- utuv̂ .

' Aanwezig waren ongeveer 450 .personen,
De voorzitter van de Afdeeling Alkmaar van het Natio-

naal Comité Handhaving. Si jkséenheid", 'H.HIEM. gep_ension-
neerd Kolonel bij' de Koninklijke Marine, wonende te Heiloo,
opende te 20,10 uur, met .een korte inleiding, de•vergadering,

. Hierna nam Dr.Willexa Kareï Hendrik jgETOJfflEAIJ HE BRUYN.
geboren te Palembangj 11-7-1886, wonende te "»s~Graverihage,~
het woord. Enkele woorden van den spreker luidden: "Het zal
TI allen röeds bekend zijn, dat op 25 Maart a.s» hot geval
Linggadjati zal worden onderteokend. Nu vraagt men zich af:
Is het werk van het Oomité nu niet afgeloopen? Integendeel.,
het komt eerst pas. Het overgroote dool van de bevolking in
Indiö is bereid met ons Nederlanders samen to werken, doch
men gaat door mot onderhandelen", Spreker merkte op, dat

. op de scholen in Indië zelfs, les wórdt gegeven' in do
Russische taal.... "Als de politiek van deze Regeering zal
worden-.voo£tgezètt sullen alleen op "Java #1 honderdduizenden
van hoager, pest on ellende :omkopen.,. Er .hoorscht 'op, medisch
gebied oen ondragelijke toostün'd̂ --vervolgde hij. "De.Neder-
landsche doctoren mogen op, alle plaa'tseflr, waar medische hulp
dringend noodzakelijk.-is,k echter niet optreden, om te voor-
komen, dat propaganda zal1 worden gemaakt tegen het beleid
van de huidige. Rageering, .Tengevolge, van hot tegenwoordige
regeeringsboleid zullen in dé komende jaren velen tot werk-
lo.osheid ziĵ i gedoemd.'" Dit alles is, volgons spreker,
in de toekomst te verwachten als gevolg van de gevoerde
politiek van de Partij van don Arbeid. "Momenteel hebben
wij 'een staatsschuld van 10 milliard gulden,, doch over 6
jaren zullen wij oen staatsschuld hebben van. 30 milliard
gulden,"

Spreker critiseerdö do handelingen der Rogooring
inzake 'do oriderteekening van de overeenkomst "van Linggadjati
en zeiï " Hot gaat in Nederland om hot behoud "van Jhot parle-
mentaire stelsel on -de dem̂ iratio" * Hij oindigèe-zl̂ n rede
met de woorden: "Het Comité Rijkaoonheid staat iop da bres".

Hierna vestigde'H.*Riem voornoemd, do aandacht op do
"Orajnje-Groen-a.ctie11, kenbaar aan do dragers van do Oranja-
Groon strikjes, waarvan do atrekking,aldus spreker, in hot
kort in do navolgende woorden kan worden weergegeven:

"Wij willen behouden do eenheid van onze Staats-
gemoenschap."want in die eonhoid schuilt do krafcht van ons
gemoenobest"è

Na de pauze, "welke ongoarecr 2T> minuten duurde, nam
W.BELON3|: hot woord, " '

- Deze -



Deze doolde mode, dat hij gedurende de Japansche
bezetting in Indië vertoefde. "Na de bevrijding, aldus
sprekpr, was ik aldaar werkzaam als journalist, doch ik
ben uit India* gezet, omdat ik weigerde do Nedcrlandsche
politiek te volgen". Voortgaande zei spreker:' "De Regocring
hoeft goen voet bij stuk gehouden, zooals zij trouwens in
dozQ zaak nog nooit heeft gedaan". Na felle critiok te
hebbon geleverd aan het adres, van de Rogocring on do
Commissie-G-enoraal, noemde hij mot name "don grooton stants-
man Schenaorho-rn"» Hierop ontstond gelach in do zaal,
"Deze regeering moest op oen faillissement uitloopcn en
is hot product van de slappe houding. Een ieder weet, dat
wij onder den druk hebben geloefd van buitenaf. Ilc heb hot
zelf meegemaakt dat in IndiS de druk der Engolschen hooi
groot is. Er'is in 1-| jaar niets nndora bereikt dan een
overeenkomst," Spreker bracht hulde aan Admiraal HELFRÏCK*
"Als wij Admiraal Holfrich in Indiö haddon gehad, dan waren
wij vorder geweest.-Wij geven thans onze boste vrienden
onder de Indiörs prijs aan do lafaards SCHEEFHEID RN en
consorten. Men tracht mot alïoVlo'i o'fakGltaal hot- •Nödor-
landscho volk züct te houden. Mbt clhgstig kloppend hart,
maar mot oen gerust geweten, wachten wij de dingen af»"
Spreker, eindigde mei do woorden: "Ik doe.een beroep op
U allen; do tweede rondo móet onze rondo zijn.11

Naar aanleiding van .schriftelijk ingediende vragen
zei spreker; "De voorgeschiedenis van'dit alles hoeft zich
afgespoeld in Australië, waar tijdens den oorlog al een
Indische Commissie was gevormd."

Voor de pauzo wekte de penningmeosteresse. Mevrouw
BAKKER-BIJL, 05 om de aangeboden intookenformulieren in
t.e vullen en zich van insignes en propngo.nda-lcctuur te
voorzien, welke in ruime-raate verkrijgbaar waren.

H.RIEM sloot te 23,15 uur op de gebruikelijke wijze
do vergadering.

Opgemerkt moge wordon^ dat togon V/.Bolonje, naar
aanleiding van diens uitlating over Z.E. Prof.Schermerhorn,
procos-verbaal is opgemaakt terzake overtreding van artikel.
S66 W,v.S.

Typ.! RD.
Goll.: dR.
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Ik heb de eer ü hierbij te doen
toekomen het verslag No. C»I.R.-9 mijner administratie
(Geheim), relateerende den te Alkmaar gehouden open-
baren voorlichtingsavond over Indië, belegd door het
"Nationaal Comité Handhaving RijkgeenheldJL* Af d. Alkmaar
en omstreken op Maandag, 24 Maart jl.

Zooals U uit dit.verslag zult vernemen werden door
den spreker W.BELON./E, journalist, o.a. de woorden ge-
bezigd: "Wi,1 geven thans onze beste vrienden onder de
Indiër* prijs aan de lafaards SCHEaMEBHQRH en consorten"
enz.

Proces-verbaal terzake overtreding van artikel 266
Wetboek van Strafrecht zal worden ingezonden bij den
Heer Officier van Justitie alhier met welke autoriteit
dezerzijds overleg is gepleegd en:zal hij zich in ver-
binding stellen met den Heer Procureur-Generaal, fgd.
LDirecteur van Politie te Amsterdam, opdat Z.E.Prof.
fêohermerhorn in kennis zal worden gesteld met de gebe-
Izigde woorden om het indienen van leen klacht te over-
wegen.-

De Commi aria van Politie,

f
l Heer HOOKD VAN DEÏÏ CBÏÏTRAIM VEILIGHEIDSDIENST

'•astraat No,68
f

- G R A V E N H A S E . -

D_f-'41



-9

r

Volgno.

ACD/

— Cpenbarew voor lichtingsavond
over Indië, uitgeschreven door
het Nationaal Comité "Hand-
having Rijkseenheid" , Af dee-
ling Alkmaar en omstreken, -

^Maandag, 24 Maart 1947 te 20
uur.-

/ ' .-̂4,- -̂

Aanwezig (^ongeveer 450 personen. De voorzit-

ter van de Afdeeling Alkmaar van het Nationaal Comité "Hand-

having Rijkseenheid", de ;He«̂  H.RIEg, gepensionneerd Kolonel

bij de Koninklijke Marine, wonende aan 4-e~-Cû 4Au®Xasu3. te

Heiloo, opende te 20.10 uur, met een-korte inleiding dev̂ isX,, <****• /
vergadering. Hierna nam Dr.W.ZtïïTPEUILLETAU DE BRUIJN/het

énkele woorden. van den spreker luidden: "Het zal U
allen reeds bekend zijn, dat op 25 Maart a. s. het geval
Lingadjatti zal worden onderteekend,. Nu vraegt men zich af:
Is het werk van het Comité nu niet afgeloopen ?. Integendeel,
het komt eerst pas. Het overgroote deel van de bevolking in
Indië is bereid met ons Nederlanders samen te werken, doch
men gaat door met onderhandelen". Spreker merkte op dat op
de scholen., in Indië zeH,f s les wordt gegeven in de Russische
taal.x/Als de politiek van deze ^egeering zal worden voort-
gezet, zullen alleen op Java al honderdduizenden van honger,
pest en ellende omkomen. Er heer.scht op medisch gebied een
ondragelijke^ toestand̂ ,'" De ïïederlandsche doctoren mogen op
alle plaatsen, waar medische hulp dringend noodzakelijk is,
echter niet optreden, oin^te voorkomen dat propaganda zal wor-
.den gemaakt tegen het beleid van de huidige /regeering. Ten-
gevolge van het tegenwoordige regeeringsbeleid zullen in de
-komende jaren velen tot werkloosheid zijn gedoemd.

^volgens spreker in de toekomst te verwachten on a i j n
volg^ van d-6 gevoerde politiek van de Partij van da* Arbeid.

''Momenteel hebben wij een staatsschuld van 10 milliard gulden,
doch .over 6 jaar zullen wij een staatsschuld hebben van 30



milliard gulden. Spreker Jaecritis^orde de handelingen

der jfegeering inzake de onderteekening van de overeenko it

van Lingadjatti en zei: "Het gaat in Nederland om het

behoud van het parlementaire 'stel'set̂ en de democratie".-

gprokoy eindigde zijn rede met de iwg.pl«deiii "Het Comité

Rijkseenheid staat op de bres". Hierna vestigde H.RIÜM,

voornoemd, de aandacht op de Oranje-Groen-actie,kenbaar

aan de dragers van de Oranje-Groen strikjes, waarvan de

•strekking aldus spreker in het kort in de navolgende

woorden kan «orden weergegeven: "Wij willen behouden de

eenheid van onze Staatsgemeenschap, want in die eenheid

schuilt de kracht van ons gemeenebest". Ha de pauze, die

ongeveer 20 minuten duurde, nam W.B3IOHJïi .het woord.

.. Sproken deelde mede, dat hij gedurende de Japansche b e -

zetting in Indië vertoefde .̂ Ta de bevrijding, aldus spre-

ker, was ik aldaar werkzaam als journalist, doch ik ben

uit Tndië gezet, omdat ik weigerde de Nederlandsche poli-

tiek te -volgen. Voortgaande zei spreker: "De ̂ egeering

heeft geen voet bij stuk gehouden, zooals zij trouwens in

deze zaak nog nooit heeft gedaan". Na felle critiek te

hebben -geleverd aan het adres van de huidige? (fegeering

en de Commissie-Generaal, noemde hij met name "dangroote^

staatsman Schermerhorn". Hierop ontstond gelach in de

zaal.''Deze regeering moest op een faillissement uitloopen

en is het product van de slappe houding. Sen ieder weet,

dat -,vij onder den druk hebben geleefd van buitenaf. Ik het

het zelf meegemaakt dat in Indië de druk der Engelsch

heel groot is. 'Er is in l-k jaar raiets anders bereikt dan

een overeenkomst. Spreker bracht <d&^-w&&&&~3f&?i. hulde

aan admiraal HELPRIGH. ̂als vi j r-jvoigtsrrs-iie»> admiraal

H3LFRIGH in Indië hadden gehad, dan waren wij verder

geweest. TCij geven thans onze beste vrienden onder de

| Indiërs prijs aan de lafaards SGHBRMERHORN en consorten.

Men tracht met allerlei orakeltaal het Nederlandsche volk

zoet te houden. Met angstig kloppend hart maar met een

gerust geweten wachten wij de dingen af. Spreker eindigde

met de woorden: "Ik doe een beroep op U allen} de tweede

ronde moet onze ronde zijn".

Naar aanleiding van schriftelijk ingediende vragen zei

spreker: "De voorgeschiedenis van'dit alles heeft zich

afgespeeld in Australië, waar tijdens dehoorlog al een

Indische Commissie was gevormd"



Voor de pauae wekte de penningmeesterease, Mevrouw BAKKEl-
BIJIi, opfSe aangeboden inteekenf onaulieren v»<M?al t»- ge-
bruiken en jm. zich van insighee en propaganda-lectuur te

j+ftfti
voorzien, me in ruime mate verkrijgbaar waren. Do Hoor
H#RIBM sloot te 23*15 uur op de gebruikelijke wijze de ver-
gadering, wcllco 0011 iUBüig en oxdalijk vsilaup hadf

C



Greheim

POLITIE
VLAARDINGEN
No. 31
Bijlage(n):

La. C.7.

Vcizoeite bij de bennfwooiding dalum,
aiDUMr en letter Ie vermelden

Typ. B,

Valgno.
TI^AKDINGEN, den 8en-.Apri.i 19 47

Telefoon at: 2345 _ - .

1 Qlfft

\k heb de eer' Mo ogEde Iges trenge te berich-

tens dat in deze gemeente is opgericht een afdeeling
van het comité* l1HandhaviagRill̂ .̂ .e-'̂ QjJ1̂  " Het bestuur
van voornoemd "af deeling bestaat uit de volgende per-
sonen
Voorzitter; MA.RIMJS EEMDRIK ̂ ÜRÊ SjreSTSjDgATE!. gebo-
ren te Sluis, 2 Juni 1900, onderwijzer, wonencie te
Vlaardingeri, Julianalaan 57;
Secretaris: DIRK DüuRDUIII, geboren te Vlaardingen,
19 December 1920, kantoorbediende, wonende te Vlaar-
dingen, Arnold Hoogvlietstraat 38;
Penningmeester.: PEl-ER AUG-USTüS ̂ EÔ QLI) JOSBPH DAEMEH,_
geboren te , a-fffavenhage, 17 Maart "1916, ambtenaar
in dienst bij de P. R. A. wonende te Vlaardingen, Vaart-
weg 84;
SIA'JTHXJS YIÜ&, geboren 1 1 Schiedam, •-.2.1 Augustus 1908,
banketfabrikant, wonende te Vlaardingen, Burgemeester
Verkadesingel 13j
WOUTER VAH IEjg, geboren te Heteren, 29 April 1896,
commandant bewaringskama, wonende te Vlaardingen,
Kethelweg 126;
HEHgRIK JAK VAN IAAR, geboren te Winterswijk, 24 Mei
1893, bewaker, wonende te Vlaardingen, Kwartellaan 19;
AREHD S TRUI S, geboren te Vlaardingen, 5 Juni 1899,
chef machinist, wonende te Vlaardingen, Parallelweg 21
LOUIS PERDIEAM) JUXIER ROSALIE BRACCO J3ARTNÏÏR, geborer
te Vlaardingen, 14 April 1919," manufacturier, wonende
te Vlaardingen, Hoogstraat 173;
GABRIEL DORSivIAH, geboren te Vlaardingen, 31 Mei 1927,
zonder beroep, wonende te Vlaardingen, Pieter Karel
Drossaartstraat 60;
JAOÖBUS VAff NOQKT, geboren te Vlaardingen, 8 Septem-
ber 1907, kap oer, wonende te V1, aardingen, Oosterstraal
28a;
EGBSai PIE'JEH YAH UuiH VEEM, geboren te Vlaardingen,
l December 1901, kantoorbediende, wonende te Vlaar-
dingen, Burgemeester Verkadesingel 33;
FREIEHIK QOS'JERHQF, geboren te Wolvega, l October
Ï9 1 6 , schipper bij de politie te water, wonende te
Vlaardingen, Anthonie Knottenbeltsingel 6;
GEERIT ; DOM, geboren te Vlaardingen, 26 Augustus 1893,
kantoorbediende, wonende te Vlaardingen, Hof singel
49
GERHARP m.YID B.IKljIE ,.. geboren te Kralingen, 21 Febru-
arl 1891, arts, wonende te Vlaardingen, Schiedamsche
weg 56;

üpJTO POOK, geboren te Karangssoewoeng, 20
Augustus 1896, bankdirecteur, wonende te Vlaardingen
Hieuwe Kerkstraat 85

den Heer ..HQDP.D....YAM
VEILIGHSI D S I i J j

te



MARIFüS VAH KJR VELM, geboren te Viaardtm'enj 18
October 1901, machinist, wonende,.,te ,,^laar|,|j.ieftn, - ,;

JO$AHI'iSé 'liEEïTJJËitT _JOKEjjgJj„,Ëefboren te Albla'sserda*},
l Ö'; 'Fe bru a. r i~T^ ,̂~,~k§,̂ ,iiJ^§î  i a e r, „wgnencje te ?la^4 in-
gen, Scb-jfedamaïcheweg ,ll^j- •. \I AllvïIRAM'J-,"'' è^feoran te Vlaarciingeii4,' '2'2"(Maart

1893, bedrijfsl-ei-êe^—^yöfietsr^e te Vlaardiii^en, Wj.llem

VAM POLITIE,

Beukelszoonstraat 60. - ' . ' -"!'.A
, i ; • '
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r
v • •' Op Vrijdag 21 Maart 1947, des namiddags

te 8 uur, werd in het sociëteitsgebouw al-
hier een openbare vergadering gehouden van
het Doetinchemsch c omi t é " Handhaving Rijk s-
eenheid*1, waar als 'spreker optrad l*roï« Dr.

met het onderwerp; "Ach-
tergrond en oorzaken van het Indische vraag-
sttak". Deae vergadering werd door ongeveer !
200 personen bijgewoond en had een rustig
verloop (zie bijgaand rapport I.D.1 no.1015)

Op Maandag 24 Maart 1947, des namiddags
te 8 uur, werd in het sociëteitsgebouw al-
hier een openbare vergadering gehouden van de

den Arbeid, af d. Doetinchem, waar
, Koos VOEHIKK, sprak over

"D© stichting van een nieuwe wereldorde". De-
ze vergadering werd door ongeveer 400 perso- !
nen bijgewoond en had een ordelijk en rustig l

C. ' verloop (zie TJ i J HL uu a rapport I.D.1 no.1014) i
Meerder© openbare vergaderingen of an-

, dere politieke gebeurtenissen, w.o. stakin- [
C. gen of ordeverstoringen e.d., hebben zich in

de afgeloopen maand niet voorgedaan.-
Coll.Rech. D@ commandant van het

Gem.Polj
Aan het Hoofd van bureau B
van het bureau Nat.Veiligheid)
Javastraat no.68 te
's-CJ S A V E N H A G E._

enga)



al ion tingendiens t te Doetinohem

Litt. i.ö. Ho. 1015.

R A P P O R?ï
O0o

Onderwerp:
Openb. Verg. v/h "Comité Handhaving Op 21 Maart 1947 hield Prof-Dr. V.J»
Rijkseenheid", op 21 Maart 1947, in Eoningsberger, tijdens een door de Afd*
de groote zaal v/d Sociëteit, al- Doetinchem, van nevenvermeld Comité, in
hier belegd. de groote Sociëteitszaal, alhier, beleg-

' de openbare vergadering, welke door cir-
ca 200 personen - waaronder diverse

vrouwen - werd bijgewoond, een betoog, met als onderwerp: "Achter-
grond en oorzaken van het Indische vraagstuk". Nadat de plaatselij-
ke voorzitter, D.J, Spanjaard Sr de bijeenkomst met een kort wourfc
had geopend verkreeg Prof. Koningsberger het woord. Ala te hebben ,
medegedeeld, dat hij, wegens het feit, dat hij zich door verkeers-
moeilijkheden circa 5 kwartier had verlaat, veel van hetgeen hij
naar voren had willen brengen wegens het gevorderde uur achterwege
moest laten, besprak spreker allereerst de historische en cultureel
verhoudingen van üederland en Indië. Hierbij legde spreker er voor4
al den nadruk op, dat Indië en haar bevolking vrijwel alles wat
zij had bereikt, uitsluitend te danken had aan het pionierswerk ,
van de Nederlanders en dat hij er van overtuigd was, dat het over-j
groote deel van de Indische bevolking niet gaarne verandering zag/
gebracht in de vooroorlogsohe verhoudingen. Slechts een zeer klei4
ne groep en wel de intellectueelen waren er, volgens spreker , de \k van, dat er thans moeilijkheden waren gerezen. Zeer scherp

hekelde hij in dit verband Soekarno en consorten, die hij openlijk
schurken noemde en waartegen heden ten dage door de leden van de
G.G-. Excellentie wordt gegegd. Spreker sprak vervolgens als zijn
jneening uit, dat, waar toevallig juist op dezen dag de overeen-
komst van "Lingadjatti" was geteefcend en Indië daardoor voor een
groot gedeelte verstoken bleef van de inmenging van het Hederland-

- sche initiatief, voor Indië en haar bevolking een moeilijke tijd
was aangebroken» aangezien - zooals het verleden met feiten te
over had bewezen - alleen de Nederlanders er toe in staat geacht
moeten worden, Indië, ia elk opzicht, die welvaart te verschaffen,
welke menschelijkerwijze te bereiken is» JKu de zaken zoo staan,
rest ons - aldus de spreker - niet anders, dan de reggering op het
onjuiste van haar beleid op wettige wijze opmerkzaam te maken en
alles aan te wenden om de nadeelen welke uit de huidige verhouding
kunnen voortvloeien zoo gering mogelijJc te maken,
fiadat spreker verschillende in Indië opgedane ervaringen had ge-
releveerd en enkele uit de vergadering gerezen vragen had beant-
woord, besloot hij zijn rede. Met een dankwoord aan den spreker
en een tot de aanwezigen geriehten oproep om bovengenoemd comité
in haar streven te steunen, besloot de afdeelingsvoorzitter te
omstreeks 23 uur, deze ordelijk verloopen vergadering.

Doetinchem, 31 Maart 1947.

De verbindingsdienst Doetinchem.
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BUREAU B

Onderstaand bericht
NIEW3BLAD» een 2 maal per Wftëfc

orgaan, van Vrijdag 11 April 1947«

3M
geboren te Sneek,
24-11.1905, Arts,
wonende te Sneek,
Jouater&ade No.6,
Gereformeerd,
Politieke richting
Anti-Revolutionair

Sneek, 12 April 1947

Verzonden «an:
Den Heer Procureur-Generaal, f.g. Directeur van Politie te Leeuwarden
Den Heer Hoofd der Centrale Veiligheidsdienst te *s-öravenhage, Javaatraat 68
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HANDHAVING KUKSEENHEID.
Prov. Comité gevormd.

Bezoekers uit Friesland van .den toog-
dag te Utrecht, georganiseerd door bel;
„Nationaal Cpihitè ïjandtjaying- Rijka-
eënheid", 'waar "AïU'Me1 oüd-mtnisters
Ger^randy en-Wellef het woord ̂ voer-
den, kwamen tó teeuwaiSéiï bfleen. Be- l
sloten werd êea ï¥ov. CJotólté te vormen l
en te bevorderen dat overal in de pro-
vincie gemeentelijke en plaatselijke co-1
mité's worden gevormd. Ia het voorloo- |
pïg" comité werdeii geKoaen: dr.._peth-
mflig^Snfflftfe: P. Hamer, Drachten; H.
Ronner, Dokkurfl; P. v, d. Goot, Wor-
kum; J. Kooistra, Leeuwarden, secreta-
ris, Sperwerstraat 23, Leeuwarden.



, INLICHTINGENDIENST
AMSTERDAM

No. LD. 1528/47.
Uw brief:
Onderwerp: Affiches .

Bijlagen: l

Geheim.

Hierbij wordt U toegezonden afschrift van den tekst van dezer
dagen te Amsterdam aangeplakte affiches, groot ca. 85 x 60 cm,
van het *
Op last van den üurgemeesTeraezeT*^§meente werd door den
Korpschef, alhier, bij zijn telegram no.25 dd . 4 dezer, ter
kennis van het korps gebracht dat tegen het aanplakken dezer
biljetten ;moest worden opgereden, wijl de inhoud als
werd geoordeeld.

VJ3SZOHDBN AAÏÏ: Chef O.Ï.D., F.2.



A F S C H R I F T .

NATIONAAL COMITÉ HANDHAVING ELJKS3BNHEIB.

R E S O L ü T I E .

Het Nationaal comité tot Handhaving der Rijkseenheid op 22 Maart 1947 te
Utrecht in vergadering bijeen teaamen met de vertegenwoordigers der Plaatse-
lijke Comité's over heel het land, diep onder den indruk van de voor het
Koninkrijk der Nederlanden en voor zijn volk RAMPZALIGE BESLISSING VAN DE
BEGEEKING TOT HET AANGAAN VAN ESN OVEREENKOMST M3T DE ZOOGENAAMDE REPU-
BIEK INDONSSIA,
s t e l t v a s t :
dat het beleid, hetwelk tot deze onverantwoordelijke stap heeft gevoerd,
van den aanvang af is gekenmerkt geweest door ZWAKHEID tegenover verrader-
lijke en misdadige elementen in Hederlandsch-Indië, door GEBREK AAN KRACHT
tegenover bondgenooten, door gemis aan OPENHARTIGHEID tegenover het Neder-
landsche volk en de Nederlandsche volksvertegenwoordiging,
dat het gevoerde beleid IN STRIJD is MET DE GRONDWET des Rijka, d.w.z. met
den grondslag, waarop de rechten en vrijheden des volks l^rusten,

-dat dit beleid thans heeft gevoerd tot een accoord met de TEGENPARTIJ, die
in wezen THUIS hoort IN HST KAMP VAN DEN VSRSIASBN VIJAND en van wie het
houden van eenige belofte niet is te verwachten,
dat de TERREUR, waaronder de bevolking in groote gebieden in'Nederlandsch-
Indie* zucht en het gevoel van verlaten te zijn, dat door het beleid der
Kabinetten Schermerhorn en Beel in de harten van millioenen getrouwen is
gewekt, een felle aanklacht vormen tegen de regeering,
dat tot groote schade van de toekomst van het moederland en de overzeesche
gebieden, de regeering tot nu toe verzuimd heeft het Nederlandsche volk
en het Nederlandsche parlement in te lichten over den onstellend dreigenden
deviezennood en de te verwachten vermindering van onzen welstand, welke
haar politiek ongetwijfeld tot gevolg moet hebben,
dat het tot heden gevolgde REGEERINGSBELEID de EBR en de NAAM VAN ONS RIJK
TEGENOVER DE VOLKEN IN DB WERELD dermate heeft GESCHAAD, dat redding al-
leen kan worden gebracht door een snelle terugkeer tot een onafhankelijke
zelfbewuste, krachtige, op het welzijn van de geregeerde volken gerichte
staatkunde, welke de RECHTEN SN VRIJHEDEN DES VOLKS verzekert,
dat in het Nederlandsche volk openbaar; wordt een geest en gezindheid om tot

. zulk een krachtige onafhankelijke'- grondwettelijke politiek terug te keeren
'en VERLOST te worden van wat het gevoelt als de machtspolitiek van een
meerderheid in het parlement, die met de regeering steeds verder wegglijdt
naar staatkundige verwording en economische verarming,
dat een toestand, waarbij de constitutie des fiijks wordt veranderd buiten
een beroep op het volk, dat rechtens zijn woord in deze heeft mee te spre-
ken en waarbij bindingen worden aangegaan, die het volk telkens ir90r vol-
dongen feiten plaatsen, in wezen is een revolutionnaire toestand, waarte-
gen het plicht kan zijn op te treden, teneinde de rechten des volks niet
te laten verloren gaan,
dat het ONMOGELIJK is voor het Nederlandsche volk VERANTWOORDSLIJKHSID
voor het ruïneeren van het Koninkrijk en van groote deelen zijner bevol-
king van zich. af TE SCHUIVEN en dit alleen voor rekening te laten van
een ONBEKWAME. RSGSSRING en een in dubbelzinnigheden gevangen meerderheid
in de volksvertegenwoordiging,
dat daarom ook verder door het Nationaal Comité ALLB krachten in het Ne-
derlandsche volk zullen worden mobiel gemaakt om een einde te maken aan
de ongrondwettige politiek der regeering, die blijk geeft van gebrek aan
kracht en zedelijken moed,
Besluit deze uitspraak aan te bieden aan Hare Majesteit de Koningin en
voorts ter kennis te brengen van den Minister-President, den Vice-presi-
dent van den Raad van State en van de Voorzitters der Eerste en Tweede Ka-
mer.

z.o.z.



• - - - • DS VOORZITTER VAN HST
NATIONAAL COMITÉ HANDHAVING RIJESSMHïïID, .

Uitgave: Nationaal Comité : . P.S, Gerbrandy.
Handhaving SiókseenhelcT
Secr.: ïfassaulaan 20,
's-Gravenhage, Telef.
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Vergadering Nationaal Comité Handhaving

Woensdag 9 April 194-7 in de

Buiten Sociëteit te Kampen,

Spreker: J.W. Neetelenbos uit Almelo
Onderwerp: Linggadjatti
Aanwezig: ruim honderd personen.

Voor den aanvang werd aan alle aanweaigen een exemplaar
van het "Laatste Nieuws uit Indie" overhandigd. Na opening met
gebed nam Neetelenbos het woord. Spreker noemde ons staatsstelsel
momenteel een soort dictatuur. De regeering doet dingen die absoluut
in strijd zijn met de Grondwet, -^erst had men over de voorgenomen
grondwetswijziging moeten stemmen. Volgens spreker zou een president
van een republiek, die eenmaal erkend is, niets meer met een Koningin
te maken willen hebben. Soekarno had bewerkstelligd, dat 600.000
Javanen voor de Jappen moesten werken, waarvan 300.000 het leven
hadden verloren. Verdrag van Liggadjatti noemde hij "een prulverdrag"
voor tweeerlei uitleg vatbaar.
Spreker hekelde Van Mook, Scherinerhorn en Van Pol, benevens Minister
Jonkman. De Minister had een "kromme onkoninklijke weg" bewandeld.
In Indie bestaat momenteel zooiets als een Gestapo (de T.R.I.)
alleen nog wat onmenschelijker en sadistischer. Het meerendeel der
bevolking verlangt dat het huidige regiem verdwijnt. Ook de houding
van Engeland in dezen werd gehekeld.
Sprfeker wekte de aanwezigen op tot verzet tegen het regeeringsbeleid
inzakAIndie. "Onder de moffen hebt U zich weten te verzetten, doe
dit nu weer". Een militaire actie tegen de voorstanders der Republiek
achtte hij bij voorbaat reeds geslaagd.
Het is misdadig dat een bevolking van §• 60 millioen menschen de
wetten wordt voorgeschreven door een groep van 3 a 4-00.000 man.
In de pauze werd gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen.
Na de pauze betrad de Heer D.van Dijk, lid van de Partij van de
Arbeid en lid van de Gemeenteraad te Kampen, het podium.
Deze verklaarde, dat de tijd tekort was geweest om vanwege de
Partij van de Arbeid een debater te zenden. Hij achtte zich niet
in staat een debat over deze kwestie te voeren. Hij maakte eenige
opmerkingen en vroeg o.m. wat spreker bedoelde met zijn aanspurring
tot verzet. Neetelenbos antwoordde hierop: "Van Dijk wil morgen
graag in het Vrije Volk lezen, dat Neetelenbos jullie heeft opgeruid
tot gewapend verzet; neen, Neetelenbos roept jullie op tot geestelijk
verzet!" (applaus)
Eenige aanwezigen gaven zich als lid op. De vergadering had een
rustig verloop. j

K.

UScAU B
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POLITIE DEVENTER.

Afd.Inlichtingendienst.
Onderwerp:
Vergadering van het /
Deventer Comité
Rijkseenheid.

BUREAU B"

R A P P O R T

Volgno.

2 2 APR1947

ACO//yif tf v»"

A N:
Den Heer Commissaris van Politie
te
D E V E N T E R .

Naar aanleiding van neveastaand onder-
werp,heb ik,ALBERTUS WAGENAAR,agent van politie der gemeen-
te Deventer,de eer UEdelGestrange het volgende te rappor-
peeren:

Na daartoe bekomen opdracht heb ik op Vrijdag 18
April 194-7 een vergadering bijgewoond van het Deventer Co-
mité Handhaving Rijkseenheid.Deze vergadering werd gehouden
in het gebouw "De Schouwburg" gelegen aan het Groote KerkV
hof te Deventer.De vergadering werd bezocht door ongeveer
175 personen voornamelijk middenstanders.Als spreker trad
op Luitenant-GeneraaHi Bajetto oud tweede kamerlid der R.K.
Staatspartij.

Te ongeveer 20.10 uur werd de vergadering met een:
kort inleidend woord geopend door de penningmeester van
het Deventer Comité:Jan Roest,geboren te Nieuwer-Amstel op!
2 Februari 1891,vanberoep accountant,wonende te Deventer
Brinkgreverweg o1.(Lid van de Anti Revolutionaire Kiesver-
eeniging).

De spreker die hierna aanving^ begon zijn rede met
er op te wijzen,dat de overeenkomst van Linggadjati was
geteekend met gouden pennen beschikbaar gesteld door de

r Luitenant Gouverneur-Generaal Van Mook.Hij betwijfelde het
/ echter of de overeenkomst met gulden letters in de histo-

rie zou worden opgeschreven.Spr.wees er op^dat er zijns in-
ziens verschillende soorten Linggadjati waren,men had o.a.
het "naakte^de 17 artikels alleen),het Linggadjati met de
interpretatie en nu nog weer met^de facto'-erkenning.Hi-j
vond het van de regeering een grove fout dat zij hadden
ènderhandeld met Soekarno.Eerfek had de regeering hier ook
afwijzend tegenover gestaan en liever onderhandeld met
Sjahrir.Toen zij echter in de gaten kreeg.,dat Soekarno in
IndiS de sterke man was,hadden zij toch maar besloten om
met hem te onderhandelen.Het Comité Handhaving Rijkseenhejd
was ook wel voor onderhandeling, maar dan moest er in Indië
eerst orde en rust heersenen.De Indonesiërs wilden echter
direct onderhandelen,want volgens hen heerschte er in In-
die' nu reeds orde en rust«Spr. weet de totstandkoming van
Linggadjati hoofdzakelijk aan het drijven in die richting
van Van Mook,Logeman en Jonkman.Vobr den oorlog was er in
Indië o.a. de Stlf groep,hiervan waren de drie vorengenoemd
de personen ook lid geweest,die aanstuurde op een vrij en
onafhankelijk IndiS,desnoods los van Holland,Spr.vroeg
gich af wat er van het Nedériandsche kapitaal In Indië
zou terechtkomen.Vele ondernemingen waren vernield en op de
andere,enkele uitgezonderd,werd niet gewerkt,Deze kapita-
len lagen daar geheel renteloos.Wanneer deze ondernemin-
gen waren opgebouwd en de producten hiervan verkocht b.v.
naar Amerika en Engeland danhad dit voor ons land devie-
zen winst tengevolge gehad. Nu de Republiek door de onder-

- teekening -
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teekening eigenlijk was erkend, was het bezit van de onderne-
mingen geheel onzeker geworden. Eén der Indonesiërs had reeds
verklaard dat over een eventueele teruggave van Nederlandsen
bezit eerst het noodige onderzoek zou morden ingesteld. Volgens

Spr,die zeide geen jufcist te zijn, was de onderteekening niet rechte

feldig^want sr waren eigenlijk twee verschillende Llnggadjati'sén onderteekend door de Commissie Generaal, de 17 artikels
plus de interpretatie >en één onderteekend door de Republiek
alleen de 17 artikels. Hij vond het van de regeering te roemen
dat zij zooveel troepen naar IndiS stuurde, al werd er ook bij
gezegd dat de regeering van die troepen geen gebruik wenschte
te maken. Het had echter op de Republikeinen de noodige uitwer-
king want deze probeerden nu tenminste geen gekke dingen uit
te halen. Volgens spr. waren -er in Indië groote groepen die op
een basis van Rijkseenheid met Nederland wilde^ samenwerken;
dit waren dan de gematigde Indonesiër s. Spr .meening was., dat de
taak van het Comité Handhaving Rijkseenheid met de onderteeke-
ning nofljl lang niet was vervallen. Zijns inziens was het Rljks-
verbandfmet de onderteekeniag nog niet vervallen. Het Comité

r had er nu echter op toe te zien,dat de regeering niet meer
C domme dingen uithaalde en zoodoende steeds verder ¥an de hel-

ling afgleed. De z.g.n."rooie"menschen zouden nu wel lachen dat
het accoord onderteekend was, maar c%er enkele jaren wanneer de
inkomsten uit Indiè" voor Nederland minder werden dan zou het
lachen hun wel vergaan. Voor den oorlog kwam er een groot ge-
deelte van de inkomsten van Nederland uit Indié*.dit zou nu ech
ter wel minder worden. De IndonesièV-rs hadden het voor den oor-
log in Indiè* ook goed ̂ terwijl er tegenwoordig velen in angst
en vreeze leefden voor de republikeinen. Spr. hoop te echter, dat
alles zich nog ten goede zou keeren en wekte de aanwezigen op,
om zooveel mogelijk in eigen kring te strijden voor de Rijks-
eenheid. _
__ Na de pauze werden^» door spr .verschillende vragenBIR«
•̂i beantwoord* Spr. merkte bij een vraag nog op^dat er door

hem een klacht was ingediend, over het zijns inziens ongrond-
irttige totstandkomen van een accoord met de Republlkeinenfte«
gen den heer Van Mooie en anderen. Op deze klacht had hij ech-
ter nooit iets gehoord*

t Hierna werd de vergadering gesloten door Jan Roest, voor-
^ noemd.

De rede van dê  Luitenant-Generaal Bajetto had een zeer ge-
matigd karakter »en bevatte geen opruiende of beleedigende zin-
snaden.

De vergadering had een ordelijk verloop.
Waarvan door mij is opgemaakt, ge teekend en gesloten, dit

ram>ort,te Deventer op 19 April

GEZIEN EN DOORGEZONDEN AAN:
den Heer Procureur-Generaal

f gd. Directeur van Politie
te ARNHEM. ->

den He er Hoofd Bureau B. van h£t Bureau Nationale Veiligheid
Javastraat $8

'S GRAVENHAGE. ƒ
DeventerL21 April
De Colmmipsaris van Politie,



IFLICHTINGMDIENST.
D O R D R E C H T .

Ho. 48. Kort verslag van den voorlichtingsavond,
gehouden te Bô dxasht op Maandag 21 April 1947
door het Nationaal Gomite Handhaving Ei jkseenheid.

Voorzitter P . . J . B", de. , Jöknlë er /wonëndë~^f ë~DÖr^-
drecht,Vrieseweg 58.

Spreker Dr.W.E.H.Feuilletau de Brjti jn uit
's Gravenhage.

•Aanwezig on-ge v eer 350 personen (aan t al zit-
plaatsen 800)

' De Voorzitter opent te 8.15 uur de bijeenkomst
en brengt naar voren,dat het teekenen van het accoord van
gadjati niet beteekënt,dat men voor een voldongen feit is ge-
plaatst- en het, dus geen nut meer zou hebben actie te voeren
Voor de handhaving =der Rijkaeenhe4.d,integsndeel de strijd be-
gint hu pas, omdat Het accoord veel ongewisheden in zich bergt,

'ïfa zijn-vreugde t© hebben geuit over de groote
opk omst, geef t hij .vervolgens net, woord aan den spreker, die als
onderwerp heeft gekozen:

; ' "De gevolgen van de aanneming van Linggadjati
voor Indië en ITederland". ;,

". .Spreker ving zijn rede aan met het stellen van
d̂ e vrageh;! "Is'het accoor4 in strijd met. de Indische belangen "
en 'rHeel4; vechten daartegen nog zin".Beide vragen zou spreker
bevestigend willen beantwoorden,want het g#ftt om onze welvaart
en, om, die van ïïed.Indië.

Aan den lijve zuilen we binnenkort de gevolgen
van het accootd ondervinden en nle-j. spaciaê L de, kapitalistische
klasse,zoöals veelal wordt verkondigd,doch de kleine man zal
de dupe worden.Spreker vond het jammer dat zoo weinig arbeiders
lil de zaal aanwezig zijn,omdat deae quaestie juist voor hen
van zoo groot 'belang Is.

Spreker verwijt de Regeering,dat zij slechts
gedeeltelijk den inhoud der stukken publiceert,v/elke betrek-
king hebbén op het accoord en vraagt zich afiof de overgelegde
geheime notulen wel echt zijn.Wat houdt "Liaggadjati I" in,
we wetea. het niet.linggadjati I en Linggadjati II verschillen
hemelsbreed van elkander.De Nederlanders hebben gete ekend voor
het Nederlandsehe*standpunt,dat ie Linggadjati II en de repu-
bliek Indöneeia teekent voor Linggadjati I.

En wat de medezeggenschap der Kamer betreft,
glijden we af naar 'dé figuur van den Rijksdag onder Hitler,
men, had sl-eehts té applaudis0e eren-i De Regeeriïig heeft de Com-
missie Generaal opdracht gegeven om het 'accoord te teekenen,
zonder het Parlement er in te kennen.

ïegen de verdere eischen der Republiek moet
stelling worden genomen en verzet worden geboden aan de Re-

feering,welke niet op den ingeslagen weg mag voortgaan.Deegeering wenscht geen kolonialen oorlog,maar is het mogelijk
met

23APR.1947
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Bij de beantwoording daarvan liet spreker zich zeer
fel uit over de door Engeland in Indië gevoerde politiek, wel-
ke ten doel had om ons als concurrent op de wereldmarkt uit
te schakel en. Daarom werd door deze perfide politiek de chaos
in IndiS/rf opzettelijk geschapen. Maar de Engelschen krijgen
nu ook hun trekken thuis.

De Voorzitter dankte vervolgens den spreker en wek-
te de aanwezigen op zich aan te sluiten M j het ïfèionaal Co-
mité, daar bij tevens een beroep diende op de pers en de radio
om het publiek naar waarheid voor te lichten.

Vervolgens werd de film van den Legervoorlichtings-
dienst getiteld: "Brengers van Recht en Veiligheid" vertoond.

De in de dagbladen aangekondigde vertooning van
een serie lantaarnplaatjes moest vervallen, omdat deze in het
ongereede waren geraakt.

Van. de gelegenheid tot het koopen van lectuur, be-
trekking hebbend op de Indische quaestie werd een druk ge-
bruik gemaakt.

Te 10.45 uur was de bij eenkomst, welk e een rudtig
verloop had, beëindigd.

Dor dr echt, 2 2 April 1947.

Verzonden aan de Heeren:
Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst

Javastraat '68 's Gravenhage.

Procureur-Generaal bij het Gerechtshof
Raamweg 14 's Gravenhage,

»••
Hoofd van den Intelligentiedienst
der Koninklijke Marine
Westplein 12 Rotterdam
^
Burgemeester van Dordrecht.



.ütiNTEPOLITIE
HEERENVEEN

Onderwerp : Vergadering ,

Uw teeken:

Ons teeken:
Bijlagen: ' * Volgno.

5 APR.W

Heerenveen 24 April 194/̂
Bureau „Crackstate"
Tel. K . 5280 - 2260

AAN i het hoofd van de Centrale
Veiligheidsdienst,

Javastraat no.68.
«s-GEAVENHAGE.

i.a. aan den heer^Procureur-Generaal
fgd. Directeur van Politie,

LEEUWARDEN.

Bijgaand heb ik de eer UHoogEdelGestrenge beleefd te doen
toekomen, een rapport, betreffende een openbare vergadering
van het "Comité handhaving Kijkseenheidy welke gehouden is te
Heerenveen op Woensdag 16 April 1947.

Typ.O. De Inspecteur van Politij



.jkspolitie
jt Groningen

... Gemeentepolitie
te Heerenveen

No. R A P P O R T
Onderwerp:

openbare vergadering
"Comité Handhaving Rijks-
eenheid.

Aan:

Op Woensdag 16 April 1947, te omstreeks 20 uur
werd in de posthuiszaal te Heerenveen een openbare^vergade-
ring belegd door het "CqmĴ _̂ andtisy.in̂ ,̂ .̂ §£enÊ cf7"

Als sprekers"" t raden hierbij op'Dr. "Tri j burg
van Apeldoorn en de oud-opperbevelhebber van het leger gene-
raal Winkelman.

Na een kort openingswoord van de voorzitter,
gaf Dr. Vri^burg een korte uiteenzetting srver de toestanden
in Indonesië. Spreker die jaren in Indie woonachtig was,ken-
de de bevolking van zeer nabij en betreurde het ten zeerste
dat er van communistische zijde steeds propaganda werd ge-
maakt &,]£ zou de Indische bevolking worden uitgebuit door de
Nederlanders. Niets z§u minder waar zijn dan deze leugen-
achtige propaganda. Vervolgens gaf spreker een uiteenzet-
ting over de daden van Soekarno, tijdens de Japanse bezet-
ting. Spreker noemde Soekarno een landverrader en deze werd
dan. ook door zijn tegenstanders als een Noorse QuÉling be-
titeld. Doordat Soekarno volledig met de Jappen had samen
gewerkt en zich tevens ontpopte als een goed spreker, daar-
bij scheldende op de Westerse bevolking, met name Engeland
en Nederland, was het hem gelukt een gedeelte van het volk
achter zich te krijgen. Soekarno en de zijnen hadden volle-
dig medegewerkt aan de Japanse terreurdaden en waren dien-
tengevolge schuldig aan de dood van duizenden landgenoten.
. Tenslotte noemde spreker de groei van de \>e-
/volking in Indonesië, zulks ter oriëntatie van de communis-
• ten. Door het noemen van cijfers, toonde spreker aan dat
het bevolkingsaantal in de loop der jaren aanmerkelijk was
gestegen, zulks in tegenstelling met Australië. Dit was
voor hem voldoende bewijs dat van geen uitbuiting sprake was

Daarna besteeg, onder luide toejuiching gene-
raal ?/inkelman het podium.

Spreker ving zijn rede aan met te verklaren
dat hij Friesland niet van nabij kende. Hij Beende de Frie-
zen alleen uit het leger. In het jaar 1918 had hij een de-
putatie Friezen door 's Gravenhage zien marcheren, om uiting
te geven'aan hun wil, de toenmalige regering te steunen. Dit
had toen op hem een grote indruk gemaakt. Hij meende niet
dat de Friezen genegen zouden zijn, met de huidige regering
weer naar den Haag op te rukken om hun sympathie te betui-

?en. Het tegenovergestelde kwam hem waarschijnlijker voor.Luid applaus). Spreker vervolgde zijn rede in verband met
de andertekening van Linggadjatie en kon zich hiermede aller-
minst verenigen. Alhoewel de regering na de capatulatie van
Japan, voor een moeilijke taak stond, omdat Nederland geen

had, meende spreker dat de ondertekening van Lingga-
". ' —djatie—
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djatie voor Indonesië en Nederland ernstige gevolgen zou
hebben. Voortekenen hiervan waren reeds kenbaar gemaakt,

qdoor de aankondiging van minder thee, koffie enz. Dit al-
, les zou grote werkloosheid ten gevolge hebben. Spreker kon
zich het standpunt van de Partij van de Arbeid dan ook niet
indenken. Deze partij, die streed-'voor de arbeidsklasse^
werkte, door de ondertekening van Linggadjatie goed te keu-
ren, tot de komende werkeloosheid mede.

Vervolgens bracht spreker hulde aan de Nederlandse
troepen voor hetgeen zij tot dusver hadden gepresteerd, in
Indonesië. De troepen zouden tot meerdere grote dingen in
staat zijn, maar moesten zich bepalen tot de demarcatielijn.
Achter de demarcatie lijn zouden nog duizenden in concen-
tratie-kampen verblijven, die gebukt gingen onder de nog
steeds voortdurende terreur-daden van Soekarno en zijn tra-
wanten. De vreselijkste mishandelingen hadden daar plaats
als de geïnterneerden zich in gunstige zin uitlieten over
de Hollanders. De Nederlandse regering zou hiermede voldoen-
de bekend zijn, maar liet de zaak zoals die was.

Mussert was wegens landverraad geëxecuteerd, met
Soekarno, een tweede Quisling, daarmede sloot men vriend-
schap. Als oud militair kon spreker zich dergelijke verhou-
dingen niet indenken. Spreker vulde zijn rede aan met het
voorlezen van enkele manifesten en commentaren, betrekking
hebbende op de ondertekening van Linggadjatie, alsmede enige
persoonlijke uitlatingen van de Minister van Overzeese Ge-
biedsdelen, in verband M'ermede geuit.

( Spreker zag dan ook naar een uitweg, om deze chaos
ongedaan te maken. Weg met van Mook, de Oommissie-Generaal
en de Regering (luid applaus).

Nadat er in de pauze gelegenheid was gegeven schrif
telijk vragen aan laatst genoemde spreker te stellen, werd
hiervan door enkelen gebruik gemaakt. Deze vragen hadden be-
trekking op het regeringsbeleid en of de Koningin hieraan
niets kon veranderen, of de regering ontslaan. Spreker ant-
woordde hierop overeenkomstig de bepalingen in de Grondwet
vermeld.

Daarna werden door Dr.Vrijburg nog enkele licht-
beelden over Indonesië vertoond.

Deze vergadering die door ruim 600 personen, man-
nen en vrouwen werd bezocht, grotendeels behorende tot de
Anti-Revolutionnaire partij en tot de Partij van de Vrij-
heid, werd te omstreeks 23 uur met het zingen van het 1e
en 7e couplet van het Wilhelmus gesloten.

Beide redenaars waren gematigd in hun uitlatingen
en stelden als sprekers teleur.

Aldus naar waarheid opgemaakt dit rapport, geslo-
ten en getekend te Heerenveen op 21 April 1947.

Typ.O. De agent van politie,

Gezien
De Inspecteur van politie,
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Ik heb de eer ü bijgaand te doen toekomen een rapport
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POLITIE

& F B t. P_OJ>-iLJL

R A F F O E

Ondergetekenden» Oerrit van MJFMI.E& » Inspecteur va»
Politie en oerrit >"ille« ter STsrPö'E » taofttegent van politi
te Hpeldoor», ïiebbeB d« eer tEöelöestresge/^ïmar aanleidir
vmn de op 29 &|»ril 194? öitgesehreve n Aj^jÉfcare vergadering
door het Comité üandhaviag RiJlnmeaheid* afdeling ApeïdocT
gehouden ia de zaal van hotel I® Dordelaisd* aan de ^loofd
straat te Apeldoorn» het volgenSe te rapporteren*

Oss&treeks 20 .15 uur werd deae door ongeveerj^Q. perso
bekochte vergadering geopend door 6e plaatselijke voorsitt*
van het Cosaite pr.^LFF, tonende te Apeldoorn* futeln Holtt
niuslaas* imorbij hjy türeöt h©t woord «af au» d« spreker v
de se ftvoraa* d© Ti&er H Jl «LIUÏSHOF,

De se sprak onöer de tital '"indie verloren* rampspoed ge
» ©ver de binnddLandse politiële van de huidige regering

ten opsiert© vaa de overeeïalcssïast ve.n tjipggacljati* Spreker ase
£aDr08rö®t dat hoewel de taak van de regsriï^ s^?ear was* desc
een ernstige beleids-zbut had geaaaïtt door de 0vereeKtomst
van t*|öggeö,|ati aaa te nemea» Bit TOS eeht@i* niet slleea de
acholQ van d© regering t doch ook vmn het volk» dat tuo»a©nteel
een aiekt^p^ees öoortaaafet» waarin óe ratisnale gee@t ten
zeerste verslapt is. ly ïmrat gessegd» aldus spreter* da^sN&-:"
orereentomtt e©a IfaSies© kwestie is» aoeh r?lt is niet 4«ist.
deze bestaat niet. Ffet is auiver een ^ecierlantise fenestie* of
wel een f^agse kwestie. Het is de sorg van ^e regering oa
voor d© belaBgen van ifèderl&nd op te Ico^aen» te ^trijéfeis t®ge
de geeatesheudljag van "he^ee. Verder aie^oreertie hij «dat rte Ie
oen van de oooniiss ie «generaal de exponenten ssij» van de slap
pe hovrêing vsai het leèiertandse volk» waardoor d© erfdelen va
onze voorvaderen thans woröen verspeeld» ^oekarao had duiden
den lawdgerüiêea «aa d© Jappen uitgeleverd, terwijl men thans
overeenkomsten «aet te» aangaat* Tienéöi^eööeïi ';?oraeia i« In-
die sog in tewpea va8%ehoti<!en. terwijl wij niet de overtui-
ging hebbes, dat de regering achter orasse militairen in Indlë
staat» De rede van de Koningin hield fin» dat recht «soest wor
de» gedaan aan de bevolking van Indië*doeh sprelcer verklaar^
de» dat er thans gekïx>©id wordt en een kostbaar rijk aan een
kleine minderheid wordt gegeven, waar hij tegen op saoest ko-
saea. ",'fat ©r te IndiJe gebeiirö i®, aldus apreker, is «Se schuld
van de E00ms-Eode coaliti©» de v.ooms-lCathnlllee Velkepartij
is in mee gegaan sa© t ssenseiudie het land in het verderf voe-
resï ik eeg niet, dat de partij van SchertaBrhors revolutSon-
nair is» doöh dat ^ij t© slap is. Be regering tast onse vrij
beid en welvaart aan. sij behoort rslisening t© houden siet de
aiaderheidftersijl ook rekening dient te worden gehouden sa® t
de stem van het voorgeslacht. S© laisüderheid ^ordt eohter ver
örukt en verts^pt in o®& land. Verder <site«rd© spreker» dat
op ïi©t congres v«n de Partij va» de Arbeid wa« geaegd» dat
indien d© ïlederlands® asabteaoren het niet met de politiek va
de regering eeas waren en zouden saboteren» dat deae aafctens
rea dan aonder recht op wachtgeld saoesten worden ontslagen*
Dit geaegde ©atlokte btj wethouder De GBOOT ïffotest, waarbij



van achter uit <3© saai riep: "Bat liegt tl mijnhoer LUK SBC
naft es spreker opeserkte, dat hi^ dit woordelijk oitcerd*

uit tot verslag tme tut eeagres van de Partij ven de Arbeid j
het d«$slad "lat Yriae ifolfc* «

3pr«ker m öese interruptie voortgaande zei» int «r «wt
ain voldoende rekening werd g0]"®«öen sast de uitvoering va« at
Grondwet. Profeseor had öese functie in de cosatsj
sta «generaal nlrarner n» gen aannemen, offldat bij bet vertrouwen
T«a het Kederlaodae volk Biet genoot» hetgeen toch gebleken
w* B bi4 öe verkiezingen. Van de ov@reeiÉ3E»aat van Linggecl^a ti
weten m» nog ntets. We weten niet welk» verplichtingen we op
on» geaoaen lobben. Het is, aldtis spreker* zevende rangs-poli
tiek, al "bedoelea zij het mieeohien goed* Be regering geloofl
niet neer in ona© eigen krmoht en wil lang» allerlei osnregea
Io3ië behouden, doch wi4 sullen het verliezen . Het Is «13
raaaselachtig» dat het KW aeöe'Sferkt «stt het verwerpen va a
ons kostbaarste bezit* Hoe aoet dan ene volk van negen en eet
half millioen 2 ie Ie n leven* Spreker besloot zijn rede raet te
aeggen, Óat de Rooaw-Bode coalitie sasoet vallen,

H* óe p&tXEe werden door de apreker eenige ^ïhriftell^ke
vragen beanfe»oora, waarbij hi4 de opaoerking asaakte, ds t de ae'
tie van het Comité sioet 2 ij a, deze coalitie -regering uit el*
kaar te drijven* Benige fta,a»es%em aaakten van de gelegenheid
tot debatteren nog gebruik, waarbij geen nieuwe geaich
imar voren ks?aa»n.

Hierna sloot de voorzitter te ongeveer 22.15 aar deze
vergadering, welke een ruatig verloop had.

Aldus opgetaaakt en geteteead dit rapport*

3© April
D® inspecteur van politie»

C
De hoofdagent van politie*

AAI den Beer Gojamiasaris van Politie

te

Geasien:
Be cotaciiesaris van politie.

(J.S,d«
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30 April

Verslag van een vergadering, gehouden door het plaatselijk
Comité "Handhaving Rijkséénheid" te Oosterbeek, op 16 April

in "Thabor" te Oosterbeek.

Aanwezig waren ongeveer 2̂ 0 personen.
Te omstreeks 20 uur werd de vergadering geopend door den Voor-
zitter van genoemd Comité, W. Bijlsma, wonende te Oosterbeek.
Hij wees er op, dat 30millloen Javanen zouden moeten verhui-
zen naar Sumatra op bevel van de Republiek. Wat een huivering
ging er door ons, toen we onlangs vernamen, dat Hitler het
plan had opgevat om de Nederlanders te doen verhuizen naar
Polen. Het gaat hier niet om Sftahdr of Soekarno, doch om 70
millioen menschen, waarvan wij niemand kennen.
Vervolgens nam de spreker van den avond, Generaal b.d. Bajetto,
wonende te Nijmegen, het woord. Hij ving aan met te verkiiren,
dat de Luitenant Gouverneur-Generaal Van Mook voorheen lid
was van de Stuwgroep in Ned. Indië, die als doel had Indië
los te maken van Nederland. Dezezelfde Van Mook is nu de hoofd-
persoon, de vertegenwoordiger van de Regeering, die een vaste
richting heeft. De Progressieven zullen 'juichen over het ac-
coord van Linggadjati, doch spreker betwijfelde of zij later
ook zullen juichen als zij dadelijk alles zullen missen wS"T
Indië ons gaf. De overige bevolking van Indië, die niet allen
vijandig tegenover Nederland staan, zien met angstige spanning
tegemoet, wat het beleid van de Republiek hun brengen zal.
Doch ook de pers, die onder de duim van Van Mook zit, werkt
mee aan de scheiding tusschen Nederland en Indië.
De Commissie-Generaal, die thans in Indië is, schijnt uiteen
te vallen.
Na een verdere bespreking van de toestanden in en over Indië,
waarbij geen nieuwe gezichtspunten naar voren kwamen, zeide
sjBckm spreker, dat wij moeten staan op het standpunt: Wij
lusten deze Regeering niet. iKmillioen Nederlanders leven en
werken in Indië, dus leeft van Indië, terwijl er 100millioen
aan kapitaal in Indië geïnvesteerd is. De Republlkeinsche Re-
geering benoemt gezanten bij vreemde mogenèheden, zonder dat
er eigenlijk nog sprake kan zijn van een zelfstandige Regee-
ring. Dit en vele andere dingen hebben er ons toe gedreven
om stelling te nemen tegen het uitleveren van Indië.
Na de toespraak van Generaal Bajetto dankte de Voorzitter voor
diens rede en werd er een couplet van het Wilhelmus gezongen.
De avond werd verder aangevuld door een lezing met lichtbeel-
den over de inwoners van Indië.
De vergadering, welke te omstreeks 23 uur werd gesloten, had
een rustig verloop.-
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het

Aanwezig»^" 700 personen.
Te omstreeks 20 uur opende de voorzitter van het -

Haagse Comité:
Max Louis Frans BAJETTO (é#]2ftgflf*4i£̂ l£.ij:er Cornelis,

staan 40 alhier) de22 April 1881,
vergadering en zeide het slechte weer in aanmerking geno-
men, zeer tevredenj£&jyjn over de opkomst. HQ do-

\t Ie,kamerlid,J.
eerste spreker hot woerd

had als onderwerp gekozen:
"Het Indische schaakspel".
Spreker wees in^de eerste^ plaats op^de verkeerde in-

zet van het door hem "genoemde 'schaakspel i' Dit was begon-'
nen met het voeren van besprekingen met mannen als _SJAHB.IE
en SOARIO. Aan de hand van de kamer handelingen

sprêTrer de regeringspolitiek ten aanzien van Indië."
Sprolco-rffias van mening, dat Nederland in het politieke
wereldschaakspel geen enkele kans had op het kampioenschap.

Na deze rede^, welke een matig applaus oogstte, werd
gepauzeerd

op".

uzeera. r u,
Na de pauzejsprak/g.A.DB WILDE. oud-Minister van Fi-

nancien, met al1r onderwerp "Wij geven de strij,d niet
Spreker vatte zijn rede samen in een drietal punten.
Ten eerste: "Een beschuldiging, <&e vals is."j
ten tweede: "Een beleid, dat verderfelijk Is" en
•ten derde: "Een strijd, die voortgezet moet worden".
- PW''lij leven in een land, waar de Partij van de Arbeid
de toon aangeeft. Men duit geen critiek. V» i e het mei/re-
geringsbeleid niet eens is, is reactionnairj «ij wil oor-
log. 'Spreker hefcelA-fel het pamflet van de Partij van de
Arbeid, waarin de oppositie wordt gekenschetst als,*een
klein geniepig gezelschap, dat op koloniale oorlog aan-
stuurt? Dit *•• TTOrfWB c huldiging» dio volo io» Uitvoerig

spreker stil bij de moeilijke omstandigheden, welke
ontstonden toen Japan capituleerde. In dit verband lë&8%
epr-ftteoi'-Tken brief voor, welke op 3 September 1945 door
VAN MOOK werd geschreven en welke aan MOÏÏNyBATTEN was ge-
richt. In dit schrijven waarschuwt Van Mook voor erkenning
van de RepublieJc, daar dit tot, grote moeilijkheden zou lei-
den. Later gafrTan Mook dit inzicht, dat door de oppositie
geheel kon*worden onderstreept, prijs. Hij was volgens
spreker niet tegen de Engelsen opgewassen- Ook do hoor /
LOGEMAIOr sprak in November 1945 in de 2e.Jfeamer als zijn

t. , mening uit, dat praten met de Republiek -onaardig was.
Miub~ttt »«* "Een beleid, dat verderfelijk is" ffim erkenning der
' Republiek loopt uit op mislukking. Het Nederlands gezag

lijdt de ene nederlaag na de andere. Het Nederlandse Volk
wordt verkeerd ingelicht, de grondwet wordt geschaad en
het communisme juicht. Het gaat hier om de positie.van de
Kroon en de éénheid van het Rijk. Door de Republiek werden
,de 17 punten van het basis-ace oord ondertekend, de toe-
liehting en de Regeringsverklaring werden niet onderteken^»
Yan Moofc en de Corafflissxe-Generaal zijn op een dood spoor • '„.
gereden. &een enkele poging is gedaan de Tolksraad en de J-|

-Baad- ^

v--



Raad van Indië weer te doen functionneren. Ben poging om
een Rijksconferentie bijt?e"n te roepen of om Tjarda VAN
STAHKMBORGH STACHJjOüWER weer op zijn post te doen terug-
keren, werd nimmer gedaan. Het Indische Tolk werd voor
een fait accompli geplaatst/ Spreker vond hettonnodig, dat
een Commissie-Generaal werd benoemd. Men had4eèn Gouver-
neur-Generaal moeten benoemen.7De heer 5CHERMERHORH heeft
de wijsheid van Salomo in pacht. Hij is niet de man voor
Indië.* Spreker n̂ èmtf'aan, dat hij te goeder trouw is, doch
hi j*ïfe'feiende blind*>voor de toestand, welke hij'mede heeft
geschap&n. In Indiö is een sterke man nodig.'' Spreker be-
tre url̂ î at de Ii.V,P. de P.v.d.A.volgt.

Het zwichten van de R.K.-kamerfractie achtte spreker
pijnlijker, dan de staatsgreep van TEOELSTRA in 1918. Toen

. stonden de katholieke^ staatsmannen pal voor böt̂ è̂gag.
LU A-vt̂ n-̂ t̂-̂ ij'Een strijd, die voortgezet moet worden"r^Moeten wij

nu het hoofd, aldus spreker, maar in de schoot leggen en
maar berusten in wat plaatsjvond* Dat mogen wij niet. Het
Nederlands gezag kent rechten, maar ook plichten. Wij wil-
len langs wettige- en parlementaire weg dat bereiken, wat

( wij ons ten doel stellen. De heer KOEJEMANS heeft reeds
gedraigd met staking, doch dat is revolutie. De Republiek
handelt nu reeds in strijd met het accoord. Het Nederland-
se Volk wordt onkundig gehouden. Het Volk moet worden voor-
gelicht. De heren VAIT ZIJL en POS.TDMA zijn stilletjes uit
Indië vertrokken. Schermerhorn wist niet eens, dat zij al
op weg naar Nederland waren, fti j hebben in Indiër alduo
oprokor^ een Goddelijke 'roeping en deze moeten wij hand-
haven. Onder het Jolk groeit de stemming "Wij verdragen
het niet langer"/ Spreker beslait zijn rede, welke met
veel bezieling werd uitgesproken en welke herhaaldelijk
door applaus werd onderbroken, met een, opwekking de strijd
voor de handhaving van de Rijkséénheid voort te zetten.

ïïog zij opgemerkt, dat op het toneel een spandoek was
ƒ aangebracht met als opschrift: "Wat wilt gij? Eiarijk, of

twee ruïnes?" "Niet onderhandelen. Handelen!"
Onder de aanwezigen bevonden zrch enkele militairen

in uniform, waar onder één in de rang van kapitein en één
in de rang van Ie.luitenant.

( Te omstreeks 23 uur werd de vergadering gesloten -e»
-gi-ag raon r-uatig uit een,

Verzon&tfrf op 8 Mei
'̂  het HopjWTvan de Centrales-W!

de He-ér Procureur-Gen«^^al, a
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GEHEIM.

Kort VER3IAG- van een op 2 Mei 1947 te 's-Gravenhage
gehouden openbare vergadering van het "Haagse Comi-
té Handhaving Rijkseenheid",
Aanwezig waren + 700 personen.
Te omstreeks 20~uur opende de voorzitter van het
Haagse Comité*
Max Louis Frans BAJETTOfgelute Meester Cornelis»
22 April 18811 won,te 's~Gravénhage de vergadering en
zeide het slechte weer in aanmerking genomen, zeer te-
vreden te zijn over de opkomst» Hierna verkreeg als'
eerste spreker het Ie«kamerlid, J.REIJERS het woord.
Deze had als onderwerp gekozen;
«Het Indische schaakspel*!.
Spreker wees in de eerste plaats op de verkeerde in -
zet van het door hem genoemde ^schaakspel", Dit was
"begonnen met het voeren van besprekingen met mannen
als SJAHRIR en SOkKARNO. Aan de hand van de kamerhando-
lingen besprak de spreker de reg'eringspolitiek ten

'aanzien van Indi§. Hij was van mening, dat Nederland
'in het politieke wereldschaakspel geen enkele kans
had op het kampioenschap, **
Na deze rede, welke een matig applaus oogstte, werd ge-
pauzeerd»
Na de pauze besprak Mr, J, A, ES _WILDE, oud-Minister van
Financiën, het onderwerp "Wij "'ge v's n de strijd niet ópï
Spreker vatte z-ijn rede. samen in een drietal puntent
Ten eerste» "Een beschuldiging, die vals is"j
ten tweede j "Een beleid, dat verderfelijk is" en
ten derde s MEen strijd, die voortgezet moet worde.;.:.''.
Hij zei o.m. jMWij leven in Gen -land, waar de Partij
van de Arbeid de toon aangeeft* Men duldt ge en .c r i -
tiek. Wie ha t met het regeringsbeleid niet eens is,
is reactionnairj hij wil oorlog". Spreker hekelde
fel het pamflet van de ïartij van de Arbeid, waarin
de oppositie wordt gekenschetst als ft een klein ge-
niepig gezelschap, dat op koloniale: oorlog aanstuurt".
Dit wassen valse beschuldiging. Uitvoerig stond
spreker stil bij de moeilijke 'omstandigheden, welke
"ontstonden toen Japan capituleerde. In dit verband
las hij een brief voor, welke op 3 September 1945
door Dr.VAH MOQK werd geschreven en welke aan
MOUHTSgl'X'üi^ was~gericht. In dit schrijven waarschuwt
Dr.van lïook voor erkenning van'de Republiek, daar dit
tot', grote moeilijkheden zou leiden. later gaf
Dr «van ^00£ dit inzicht, dat door de oppositie geh
kon worden onderstreept, prije» Hij wr,s volgens
spreker niet tegen de Engelsen ' 'opgewassen. Ook
oud-Minister LOGEMAÏÏN sprak in November 1945 in de
2e,E:amer als zijn .mening uit, .do.-t praten met de R e j u
bl^.ek onwaardig was. Sprekende over «Een beleid,dr/b
verderfelijk isw*ZQl spreker, flpe erkenning der Re-
publiek loopt uit op misluk.iingf Het Nederlands ge -
'zag lijdt''de ene $ed<=rlr-n.g na de andere. Het Neder -•
landse volk wordt -ve-rkxE^rd ingelicht, de grondwet
wordt gesohn-d-'en }^et communisme juicht» Het gaat

- : ' • "
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hier om de positie van de Kroon en de éénheid van
het Rijk* Door de Republiek werden de 17 punten
het basie-accoord ondertekend» de toelichting en de
regeringsverklaring werden niet ondertekend» Van
Mook en de Commissie-Generaal zijn op etn dood spoor
gereden» Geen enkele poging ie gedaan de Volksraad v-v i
de Raad van IhdiÖ weer te doen functionneren» Een po-
ging om een Rijkgconferentie bijeen te roepen of orr
fljardo, VAN S'ZARKENBQRGH 3TAGHQU1EH we c r op zijn po,-i
te doen'terugkeren, werd'"nimmer gedaan* Het Indisc-.,
Volk werd voor een fait accompli geplaatst.' Spreke-,
vond het onnodig, dat een Commissie-Generaal werd !::••
noemd» Men had z.i* een Gouverneur-Generaal moeten
benoemen» "De heer Sohermerhorn heeft de wijsheid
van Salomo in pacht» Hij is" niet de j-an voor IndiO'J
Spreker nam aan» dat hij. .te. goeder trouw is» doch iilj
zou wziende blind zijn voor d.s toe.stand, welke hij
de heeft geschapen» ïn IndiS ;ls een sterke man nodiv/1
Spreker betreurde- het dat de K.v".P. de P.v.d.A.volgt >
Het zwichten van de RiK.-kamerfractie achtte spreker
pijnlijker, dan ds staatsgreep, van JBHOELSIRA. in 1913,
Toen. stonden de katholieke staatsmannen pal voor het
gezag»
Over het onderwerp "Een stri'j'd, die voortgezet moet
worden1* zei spreker|"Moeten wij nu het hoofd

maar in de schoot leggc-n en maar berusten ^ .
wat plaats vond? Dat mogen 'wi j niet. Het Nederlands
gezag kent rechten, maar ook plichten* Wij willen
-langs wettige en parleme'ntpdre weg dat bereiken» Wu
wij ons ten doel stellen* De. heer KOEJ&M4NS heeft
reeds gedreigd net staking» doch dat is revolutie,
De Republiek handelt nu, reeds in strijd net het aca"v,'
Het Nederlandse Volk wordt onkundig gehouden* Het
Volk moet worden voorgelicht» De heren VSN ZIJL
POSTüMó. zijn stilletjes uit Indiö vertrokken» P
merhorn wist niet eens, dat zij»al op weg naar
land waren. Wij] hebben in Indië een Goddelijke
en*de.Jze moeten wij handhaven. Onder het Volk g?
da stemming "Wij verdragen het niet langer"» '
besloot zijn re cle,'welke ,net veel bezielir^
gesproken en welke herhaaldelijk door aT
onderbroken, aet een opwekking de strj
having van de Rijksëénheid voort te
Nog zij opgemerkt, dat op het tonee]
was aangebracht net als opschrift-
Eén rijk, of twee ruines?" "Niet
lenl"
Onder de aanwezigen bevonden zie
in uniform, waarronder één in cl
één in de rang van le«luitenr-
Te omstreeks 23 uur we r cl cV- -
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Rotterdam, 20 Mei 1947.

Hiermede wordt bericht, dat medio April 1947
te Rotterdam een afdeling werd opgericht van hè t "M AT 10 HAAL
GOMITfl HANDHAVING RLJK3BB1HSID.»

Het bestuur- dezer afdeling werd als volgt sa-
mengesteld*

Voorzitter»

Secretaria»

Penning-m, i

Leden»

Gonggrijp, Prof. George Ledewijk, geboren
17-10-.1885 te Njalindoeng (N.Ö.I.)» hoog-
leeraar, wonende Mathendaaerlaan 417b te
Rotterdam;
Schenkt Daniel Johanneja, geboren 22-1-1897
te Rotterdam, expediteur, wonende Avenue
Concordia 85 te. Rot t «Sr dam;
van der Heijden, Ir. Abram, geboren 10-4-
1909 te Rotterdam, architect, wonende Voor-
schoterlaan 137 te Rotterdam;
van der Arend, Petrus Oornel is, geboren 26-
5-1895 te Rotterdam, difec'teur sigaretten-
fabriek, wonende Adrianalaan 176;
Christiaanae, Ir. Johannes Gijsber,tua, ge-
boren 11-8-1883 te Leiden,/lng. Plaatselij-
ke Weïken, wonende 'a- Gravenweg ^85 te Rot-
terdam;
de Graaf, Arie, geboren 14-8-1888 te Rotter-
dam, timmerman, wonende Jaffadwaras traat
42b te Botter dam;
G ra a hof f, Cornelia, geboren 27-11-1891 te
Rotterdam, controleur ziektewet, wonende
Rodenrijaestmat 22a te Rotterdam;
van Leeuwen, Johannes, geboren 23-10-1891 te
Dordrecht, havenmeeater , wonende Straatweg
248 te Rotterdam;
jJelgmans, Mr* Frans Adolf, geboren 16-9-1885
te Dr iel (G ld) , kantonrechter, wonende Ma-
thenesserlaan 227 ^e Rotterdam;
Ppggenbeek. Mr. Anton Perdinand, geboren 21-
8-1895 te 's- Gravenhage, wonende Rochuasen-
atraat 135e te Rotterdam. (Heeft zich inmid-
dels teruggetrokken.)
RSmer, Ir. Matthias «Johannes, geboren 20-11-
1885 te Schoonhoven, ex-directeur Gem. Slee.
Bedri jf , wonende Mecklenb-urglaan 43 te Rot-
terdam;
Schouten, Be.trus Jacobus, 16-5-1922 te Rot-
terdam, boekhouder, wonende Schepens traat
25c te Rotterdam;
Sneller, Prof. Zeger , Willen, geboren 11-12-
1882 te Baarderadeel, hoogleeraar, wonende
Bergsingel 124 te Rotterdam;
in ' t Veld. Arie, geboren 24-8-1895 te IJa-
selmonde, graanhandelaar, wenende Kerkedijk
289 te Rotterdöm; en

)Wiischut(
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Wilschut. Jan, geboren 31-12-1890 te Kethel en
Spaland, koopman, wonende Heemraadsaingel 193 te
Rotterdam.

VïïBZOÏffiBÏÏ"
HOOFD CENTRALE VBILIGHSIDSDISNST

68 te 's-

C
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POLITIE TE ZAANDAM.

Onderwerp: Openbare vergadering
Comité' Handhaving Ri jkseenheid. „ ,

r • 1

R A P P O R T /

De agent-rechercheur van gemeentepolitie CORNELIS BEYOORT,
tevens onbezoldigd veldwachter der gemeente Zaandam, rappor-
teert:

Ingevolge daartoe bekomen opdracht heb ik op Donderdag, 2?
Mei 1947,een vergadering bijgewoond, belegd door het plaatse-
lijk, comité Handhaving Ri^kseenheid. De vergadering,v/as open-
baar* en gratis toegan'kërijk»-^ij~ werd gehouden in hè t "gebouw
"Ons Huis" aan de Gedempte Gracht alhier. Aanwezig waren naar
schatting ongeveer 100 personen.

te 2ü.lu uur opende' de voorzitter met een welkomstwoord,
waarin hij de geringe opkomst in verband bracht met het fraaie
somerweer. Hij kondigde aan dat in de plaats van W. BELONJE,
&e geannonceerde spreker, het woord gevoerd zou worden door
de Heer A.G.Wolf uit Heemstede, die wegens ziekte van de neer
Belonje ihans de politieke kanten van het Indie-vraagstuk
zou belichten. Hij kondigde voorts aan, dat er in.de pauze
gelegenheid zou zijn om schriftelijk vlagen te stellen aan
de spreker, die dan deze -vragen, na de pauze zou benatwoorden.
Eindelijk btacht de voorzitter de aanstaande petitie ?van het
comité onder de aandacht der aanwezigen. Hierna gaf hij het
woord aan de spreker van de avond. ; „

Deze begon met zijn toehoorders de entré*e-rede v„n Seys-
Inquart in 194u in herinnering te brengen. Alles, wat deze
Duitse,regeerder toen zei, was omgekeerd uitgekomen. Wij, Ne-
derlanders waren nô g niet gewend -om Jïegeringsverkl ariagen om-
gekeerd uit: te legg'en. Na de oorlog meenden wij, dat we' de
Duitse manier van uitleggen (nl omgekeerd) wel v/eer overboord
kooiden zetten. Maar wat bleek? Minister Logeman van het kabinet
Schermerhorn verklaarde: "Met opstandelingen zullen wij niet

^s- onderhandelen." Wij wisten teen nog niet., dat dat betekende:
H~>-- Wij zullen5, met opstandelingen, onderhandelen. Later verklaarde

minister Logeman: "Wij zullen niet onderhandelen met Soekarno,
wel met Shahrir." Eet katholieke dagblad HDe Tijd" schreef,
toen bekend werd, dat van Mopkj vertegenwoordiger van Hare Ma-
jesteit, Soekarno had ontvangen en een tegenbezoek aan hem had
gebracht: "Hoe jammer, dat we niet eerder bedacht hebben, dat
Regeringsverklaringen tegenwoordig'.omgekeerd moeten worden
uitgelegd, We hadden dan een teleurstelling,minder gehad!"'

Toen de Commissie-Generaal-naar indië werd gestuurd had de-
ze dé opdracht een reorganisatie in 4.ndi§ tot stand te bren-
gen binnen, het Jioninkri.lk* Dat betekende /natuurlijk: Buiten het
koninkrijk..Want het accoord yan Linggadjati begint met de om-

• schrijving van het iioniakrijk: Nederland, Suriname en de Wéste-
' -lijke-

Aan de Heer , • . . . . ,
Commissaris van Politie

t e . . . . , ,

Z A A N D*A„M. " • . . . : • • ' . . ' ' "" :



lijke Antillen. Daar is Indië niet bij genoemd, dus behoort
het blijkbaar niet tot het Koninkrijk, ^

Ka het zenden van de C.G-, begonnen de politieke dpriolen
van de Regering echter eerst goed» ffip 19 Deoember 194-6 dien-
de Homme, fractieleider der K.V.P. (waarfceg*̂  de spreker ook f-> 'fi
behoort) in de tv;eede Kamer zijn-bekende motie in, waarin hij / '
uitsprak, dat Indonesië voor de ondertekening van het accoord
dé Nederlandse 'Regeringsinterpretatie van dit accoord moest
aanvaardend Maar Milist e r Jonkman gaat blijkbaar van de spreuk'
der oude Griekse wijsgeren, dat alles verandert; uit, want
zonder dé Staten-Generaal er in te kennen gaf hij plotseling
de Commissie-Generaal opdracht het accoord te feekenen» De
Partij v,d. Arbeid had als»punt in haar beginselprogramma:
Een Indië-beleid' op basis van de Koninklijke rede van 194-2.
En met deze vlag zwaaien de 'soc-ialisten op de brug van het
schip van staat, maar hun volgelingen stouwen het ruim vol
met.een lading, die door die vlag in genend dele wordt ge-
dekt. De Koninklijke rede is door de socialisten ondermijnd,
zij hebben de revolutionaire steekvlam er onder gezet. Het
waren de socialisten, die tegen Soekarno zeiden: "Ga je gang
maar." JEn zij hebben het Koninkrijk hier nog meer afgebroken
dan in Indlë. Be grote Churchill zei eens, dat Engelandt wel
in staat was, zich tegen buitenlandse vijanden te verdedigen, '
doch dat er niemand was, die het tegen zichzelf kon bescher-
men. Zo is het ook met 'ons land, Indie is overgeleverd aan
een bende, die de rijst naar Voor-lndië uitvoert en de inlan-
ders in Indie laat verhongeren, die: bij Modjokerto de boel
onder water zet. Een schamels poging' om daar- een eind aan te
maken was de aanhouding van1 de'Martin Behrmah.

Er is gespeeld met- de heiligste begrippen van Koninkrijk,.
Ri-jkseenheid en Grondwet. Wat hier ge-schied is, is geen de-
mooratie, dat is revolutie. Is de bedoeling, dat wij met het '
uitschot samenwerken en Nederlandse troepen sturen om de op-,
standelingen te helpen. Nu de Pasoendan-beweging gaande is,
wordt aan de Hepoeblik Indohesia'-beloofd, dat Nederlnadse
troepen zullen helpen haar gezag'te!herstellen. Toen de Re-
poeblik tegen het Nederlandse gezag in rebellie kwam, mochten.
de Nederlandse troepen niets'doen.- Wij hadden met onze ge-
allieerde vrienden de orde kunnen herstellen, als wij tenminste
maar, hadden geprotesteerd tegen'de houding van de ISngelsen
in..Indie. Daam s niets van :gekomen, integendeel, van Mook
dankte de Britten toen zijn'weggingen, •

Sprekende over de houding van de K-èV.Pi in deze kwestie
zei de Heer Wolf, dat de Indie-pelitiek van de Regering niet
het ideaal van de K.V.P. was. Wat Romme bouwt, wordt door
de .socialisten weer afgebroken. Hij 'i's als"een bouwmeester,
die inplaats van vaklieden, slopers in zijn dienst had ge-
nomen. Daarom was' het volgens spreker*s inzicht noodzakelijk,
dat de ÏUV.P. zich van de P.v.d,A. afwendde, 'net socialisme
heeft al"genoeg slachtoffers gemaakt onder idealistische
dominees'en- jeugdige katholieken. Spreker verwachtte dan ook
van het" socialisme geen heil en hij wenste niet, dat er ka-
tholieken zouden worden dienstbaargemaakt aan het socialis-
me .

Een rij namen van uitnemende Nederlanders, volgens spr„
wenste het Indië-beleid van de Hegering in'andere banen.

Nadat spreker nog enkele vragen had beantwoord, sloot de
voorzitter te 2B.10 uur de vergadering.

Waarvan rapport. . • .
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ija-refce-TISVéeh ov.eVjficht té geven van de oata-
toestana, waarin Jjed.Indie zichv'&evindt. Spreker was van me,-

ning, dat jt*5" allen met e**e op parlementaire wijze gekozen r*egering
verantwoordelijk waren."De voorbije oorlog is gestreden om het recht.
Hoe is h-et met het recht in ïndiö? Daar durft zich niemand uî  te spreken
uit angst voor de 4&epublieké De huidige toestand is hemeltergènd. De
kabinetten Sehermerhorn en Beel zijn hiervoor verantwoordelijk. Deze per-
sonen voerden ingrijpende veranderingen in de structuur van het staats-x
beleid in met verwaarlozing van de bepalingen in de (grondwet vastgelegd.
Spreker hekelde op heftige wijze de republiek van Soekarno en Mohammet
JHattra, die naar zijn mening van Japanse makelij was."Het is thans zover
gekomen,- dat Nederlanders uit zelfbehoud zich aansluiten bij deze kliek.

" Dit is een vreselijke schuld .die drukt op de schouders van onze Iregering.
Blijkbaar: heeft ze nu de gemaa'kte fouten ingezien* De Ministens Beel en
Jonkman hebben zich in Indie1 persoonlijk van de situatie op de, hoogte
gesteld met als resultaat, dat fr direct bij hun terugkeer door de Oommis-
sie-Generaal aan de republiek een nota In de Vorm van een ultimatum werd
toegezonden.
Indien de ftegering nu het roer omgooit, ataaa wij voor' 10u# achter haar.
Haar dan aal de republiek moeten verdwijnen, wâ t ik weiger dgMtg_
erkennen̂ (luid applaus.)t.}Overigens was het spreker iiiet duidelijk waarom

en Jontoafan naar̂  Intti.9 moesten gaanV p̂ dat zij aan de
hand van de rapporten, die sij in Den Haag onder de ogen kregen, voldoen-
de javer de situatie in Indi» waren ingelicht (J'hilairiteit)*
Voorts hekelde hij de opstelling van de nota, die zijns inziens geen an-
dere mogelijkheden opende j dan* opnieuw onderhandelen met de kliek van
Soekarno, en verdere consfessjues doen*'in de i'weede Kamer ie ook over het
verdrag van Idnggadjati veel te doeü geweest. Doch wat is gebeurd? Men
heeft dit verdrag er doorgezaagd, trots de verstandige politiek van de
heren Schouten en Romme. Hu zitten wij met de wrakstukken van een kolonie
die voorheen de gehele wereld ten voorbeeld werd gestelde Indien dé nota
door de republiek wordt verworpen, wat doet dan de Regering? Wij zijn
momenteel niet in staat, geaié'n onze slechte dejĵ zj&̂ ai&le, een oorlog
te voeren en dit weet Soekarno ook. Spreker ¥esloot met de aanwezigen
op te wekken tot het tetoen̂ jxaXU.̂ Ŝ .Mtit̂ .ff die aan de ftegering aal
worden voorgelegd, teiïëïrHe aan de huiSige politieke crisis een eind
te maken* /

Als tweede spreker trad op de Heerfc-SejHrex.fr oud-Minister van Kolo-
niön, die meende een waarschuwend woord te moeten laten klinken tot
de legering.'Wij mogen niet^ogdgrhandelen met lieden, die ons vijandig
gezind zijn. Spreker \ stappen van de fregering op,
die a.i» volkomen de chaos van nu in de hand hadden gewerkt."Een man
als Tjarda van Starkenborch Staohouwer had in Indië moeten onderhande-
len, in plaats van Van Mook. De Ministers Beel en Jonkman hebben tijdens
hun verblijf in Indië de chaos kunnen constateren en moeten nu verant-
woording hiervoor afleggen; doen zij dit niet, dan dienen aij te verdwij-
nen!* Voorts hekelde hij het ontataan en de instandhouding van de repu-
bliek, die 2.i. te wijten was aan de socialistische aeégéKgea regeringen

(Vvi**** *



in Engeland en Nederland. Spreker was er van overtuigd, dat indien er
momenteel een man als Colijn minister-president ware geweest» de .repu-
bliek reeds was weggevaagd/ Wat doet van Mook? Op 4 September 1945
schreef hij een tarief aan den gejllieerden opperbevelhebber lord JBourtt-
batten, waarin hij letterlijk schreef, dat Soekarno een ernstige colla-
borateur was, die in de gevangenis thuis hoorde. Thans onderhandelt hij
met dezê  "Excellentie"" (hilariteit) » Toorts oefende spreker eritiek
op de politiek van de Partij va» de<t Arbeid /die, koste wat kost, haar
zin wil fee doordrijven/'Zij verbergen de toestanden in IridiëY De honger,
de besmettelijke ziekten eto. De houding van de K.V.P. is als volgt
te verklaren. Deze partij, -die immer heeft bewezen de voorvechter te
zijn voor de rechten van de democratie, maakte een kapitale blunder,
door in het vorige jaar een compromis te sluiten mwt de Partij Vaa deA
Arbeid*. " . '
Zij, wilde haar partij doen voorstellen sis een door en door sociale
partij, die meende goed gesteund te gijn met 'de socialisten* Er is
echter ten opzichte van het Indië-beleid het tegendeel bewezen*
Zij* hebben de sleutelpositie uit handen 'gegeven, trots hun overwinning
tijdens de laatste verkiezingen* Thaos beseffen zij, dat als Indië
voor ô ns verloren gaat, dit voor Nederland r amppbed betekent, die uit-
eindelijk .juist den. kleinen man zal drukken. Pan zal het communisme
zieh verder invreten in deze toch al zo ontwrichte maatschappij*
Wij stonden sceptiseh' tegenover het aecpord van linggadjatl, maar htf
na haar .totstandkoming toch verwacht weer te kunnen werken op onze o
nemingen en onze financiële belangen veilig te kunnen 0 tellen, doch ook
dit is mis gelopen", Amerika heeft dit t eü, opzichte van de Philippijnen
beter .bekeken en .heef t daar nî t af̂ e troeven uit .handen gegeven»
De 'fjftgepriög dient te be.se.ffep;, &atjwi.j in 'de ogen vari Amerika niet
crëdiétwaardig zullen zijn, indien r̂i;j ónze belaogen in Indiö aiet hebben
veiliggesteld* .Wij hebben hierop récht,, ,Indi§ is groot gemaakt door
Nederla&di Spreker waarsdhuwde de /regering na het verstrijken van den

Juni 1947 nieiJ- #ï35dL%uw -fa -dé- oû -̂ l̂ etor̂ e ̂ ervallea-yy doch een
houd ing aaQ te .nemea*̂ yë3éon̂ dèrfijtel dat Sioekamo de nota ver-

dan erkennen, ̂e hebben, gefaald? Meenj' Voorts hekel
de hïj eveneens de opstelling der ,no'taj waarin!; air i j ke belangrijke

,*yooral de positie Sâ  de &0
M

punten ontbraken,''Voor al de positie Sa?i de Kroon wordt g<eheel verwaar-
loosd», Alles hangt nu aï vap. de X.V*É*V zin kan aafc deze chaos een einde
maken en ik vertrouw,,, dat zij dit" z al dp en *' Spr èker .bevsloot ma| een op-
wekking om lid te wórden van het "comité voor de Handhaving Van Rijkseen-
heid'en de petitie te tekenen, lluli tfelieel.liad «uJü. riiatig re-eloDp»
Ha afloop der bijeenkomst werd1 bij, de^C uitgang der zaal een collecte
gehouden tot dekking der gismaakte kp!sten»
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openbare vergadering van het
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120X) personen, onder wie circa 250 vrou*
wen en een 30-tal militairen.

"llonggr i j"p7\; j
. """"""T^rSr^Si 'i- * ̂  .1 in d

gebero» 17-10-1885
, wone*et« tete Hjalindoeng (H.O.I.), Taaogl , ,

Rotterdam, Jta.theneoaor.laau ¥<j».4l71r, openfrHe ruim 80 uur de verga-
dering met een woord van welkoijn en zeè4»*'"Hat in een goed geregeerde
staat ;Regering en Volk gebonden zi jn aan de bestaande wet ten . Wat
Indii betref 1» zweer£ daarom de Gouveneur-Generaal trouw aan de öron<3
wet en beloofé% fejfcJj^J de welvaart van IndiU naar vermogen.z$& be-
vorderen, Bfl 'fratMioeg'.in Indie rechtszekerheid, orde en

t tevena de orde en rust in
,. .„ , .>, . , - -„_, , . a-,,..~ leven thans ia een t i jd van diepgaande crises en
revolutionaire woelingen. De enesfout is met alle macht tegen deze
stromingen op roeien en de andere fout is zich critiekloos daaraan '
overgeven. We behoren in zo'a' t'ijd van revolutie ons zelf te zi jn.

De 80-jarige oorlog was een afcri|fd van behoud, n.1.
de vrijheden der burgers. De oorlog van 1940 was ook een stri^J. van '
behoud, n.l. de handhaving v.an onze vrijheid en niet om materiele
•waarden. Churehill en Roosevelt hebben deze vrijheden in het Atlan-
tisch Handvest opnieuw geformuleerd.

Br z i jn thans 3 sectoren in de vïereld, n.l.:
1. Westers-Amerikaanse wereld,
2. jUiiatilmaüat Wereld der Sovjet Unie
3. Aziatische Wereld, waarbij we de Afrikaanse wereld kunnen in-
lassen.

De wereldvrijheid hangt nu af of f|deze Aziatische we-
reld wordt getrokken door .Moskou of ons Westen.*

Spr. beslat met te concrluderen, dat dit , wat Indi'é
betr«f\  zftV afhangen van"onza kloekheid en ons plichtsbesef." M Je
Maintiendrai " iü$«kt daarom efle devies

Generaal Winkelman/D^eg>n\t de bekentenis nimmer in
Indi'é te zijn geweest» doch het onderwerp te willen bezien van het
standpunt van een rechtgeaard Hederlander. Spr, wf^s£ zijn toehoor-
ders op het , enige jaren geleden uitgegeven, bfeek " Daar is iets
groots verricht *, doch hij zou nu met een kleine variatie daarop
willen zeggen * Daar is iets lel'jks verricht % n.l. het sluiten
van het accoor.d van Linggadjati.
&, C^w*VM0MVHtj/ijjjQ voorstanders van dit accoord, o.a. Vorrink, hebben
•*ons* reaetionnaire, bo t te egoïsten genoemd, die een verstard ko-
loniaal bewind willen herstellen. Anderen noemdenj^ons "een klein
van geniepige haat bezeten gezelschap H » dat de1| tgrofste leugens
gebruikt om een koloniale oorlog ts ontketenen. 'Hoe zou dat kun-
nen» r^epf- spr. uit," want wij hebben immer voor de vrijheid ge-
streden! Spr. wijst\r op, dat zijns inziens de koloniale ver-

houdingen



verhoudingen reeds jaren niet meer bestaan. Sedert 1931 was de
meerderheid van de Volks ras d inheems. Er waren vele inheemse bur-
gemeesters en Departementahoofden, terwijl er in Londen zelfs
een inheemse minister was* De emancipatie kan evenwel niet vlug-
ger gaan dan haar ontwikkeling toest**i en hiervoorw&&e£$ het
l\tederlands~Indisch gouvernement alles gedaan«w^*H

Spr. vriest op de Koninklijke rede van 6 December 1942,
waarin o. a. werd gezegd, dat na de bevrijding een conferentie
met alle bevolkingsgroepen zou plaats hebben, waarin in orde en
rust, vrijfoverleg zou zijn. En juist met deze orde en rust is
het droevig gesteld» De Japanse capitulatie kwam onverwachts en
er waren niet onmiddellijk voldoende troepen beschikbaar. Enge-
land aanvaardde van Amerika de opdracht de Jappen te ontwapenen,
de krijgsgevangenen te bevrijden en de geïnterneerden te beveili-
gen. Hiervan is niets terecht gekomen» Het zal> evenwel aog
andera sJ-jn gegaan wanneer Jhr. van Starkenbérgh Stachouwer en

fnlftaaren dadelijk op hun plaatsen waren gekomen. "Hierover
wij het allen eens"»* ,da t het karakter van de wanorde ont-

ataan is door de Japanse bezetting. Met die hulp hebben colla-
borateurs ±als Soekarno kans gezien aan het bewind te komen.
Uu is de toestand wanhopig-.. Moord, brandstichting en mishande-
ling zijn aan de orde van de dag en dat laat de regering toe.
Overal waar onze troepen zijn is orde en rust^doch waar Soekarno
met zijn bende is, .heerst de grofste willekeur i

Spr. sse^pptoog pas geleden van -oorlogsvrijwilligers
te hebben gehoord, dat de bevolking 's nachts met gevaar voor
eigen leven hun hulp had ingeroepen. ''Het is schanSei' roep* spr- .
uit, "dat zulks kan gebeuren in een gebied waarvoor «ij verant-
woordelijk zijn! (Applaus) . "Onze verantwoordelijke mannen lap-
pen eenvoudig Art* 73 van het Handvest aan hun Laars. Van Mook,
die Soekarno in zi jn brief aan Mountbatten beschrijft als een
collaborateur, ontpopt zich later als een vriend' v an. d e Hepu-
bliek". Van Xffook l$$a!it het» aldus sp r*,, zelfs bes t aarirffim' d R&
frovoyofr mododoli-ng van de voorgenomen actie bi j Modjokerto Ice <**
doen aan de Republiek, waardoor verrassing was uitgesloten.
Soekarno heeft een Q,u is l ing- nabuur. In de Hogeschool te Bandoeng
sprak hij ggHxxaAgxHXt CSTrakarjaok ®en rede uit, waarin hij de
Hollandse vrouwen slechts geschikt achtte voor de bordelen der
Japanse soldaten, terwij-l hij over de Koningin uitlatingen deed,
welke hier niet zi jn te herhalen. Dr. Van Mook zeide, dat onder-
handelingen met Soekarno onvruchtbaar waren, doch desondanks
bezocht Dr. Koets Soekarno* Het was immers alleen maar praten,
doch niet M i pit onderhandelen. En de BngelsKtan spreekt en schri j f t
over deze ITederlandse aaak heel anders dan b. v. over de Groot-
Moefti van Jeruzalem, want dftt raakt Engelse belangen» Mussert
werd gefusilleerd, maar Soekarno erkennen wij hier.*

De jpegering laat onze vrijwilligers en de 7 December-
Divisie opsluiten binnen een demarcatie-lijn, waar zij doelschij-
ven zijn voor de Republikeinen» Hulde aan onze troepen voor hun
houding onder die oma feandig-hedent* zog' t opr »»

ïïn dat alles is gebeurd, terwijl de Jappen nog gewa-
pend rondliepen, in het Republikeinse leger Japanse instruc-
teurs dienden en nog- duizenden Nederlanders in interneringskamw
pen verbleven»

Toen kwam Linggstdjati en sloeg ons de schrik om het
hart. Wij hadden nog hoop op de Kamer, doch de ipaxt i j -politiek
heeft van het landsbelang gewonnen.1
waarsa»4e het ontwerp werd behandeld en g$«sft in op de motie -
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" ' AHomme - Van der Goes van ITafcers. In ieder geval heeft de Jregering
het Linggadjati van Romme, hetwelk door de Kamer was aangenomen,
op eigen houtje laten vallen en hebben wij nu weer het naakte
Linggadjati, waarvan Mr. Aalberse heeft gezegdj /lat dit straf-
bare Grqndwet-aghennis betekent*",, t#& JWtn fllfcvw»/*

1^, j^toit, v^Jfihi r "5eWilclLg \. J* A.. gebe*eo 7-1-1879» l ld .dog
Irrnftrnttl nn wone*é« Wootioind& 43'te Voorburg» ;
onder een jfegering, die*naarmate aij incompetenter wordt» steeds
meer autoritair gaat optreden, hiertoe in,staat gesteld door
een toevallige parlementaire meerderheid. Wie zich echter tegen
Linggadjati keert, wordt - en dat wel speciaal door dg Partij
van de Arbeid - voor reac-tionnair en koloniaacleoorlogaasefeer uit-
gekreten* Spr. haalffe,hierbij aan het bekende, door Koos Vorrink
ondertekende pamflet van de Partij van de Arbeid en zefiflfe, dat
^2$y de tegenstanders van Linggadjati, hierin bestempeld worden
ala een klelnzielig» geniepig gezelschap» dat in vijf jaren oor-

f log niets geleerd zou hebbe&-*
|y<wï(%M 9ïtff» memoreerflb/TieT"üfinde van de oorlog in IndiB en het

ond%r Japanse leiding o ntataandë r Republiek en nQgmt^faiï jSte fa
Ingelsen^rS'en niets do da n en^re o^ntftehandha ving /^ov erüe=4e«r aan **•
de Japanners* Desondanks zagen wij de toekomst met vertrouwen
tegemoet, want wij hadden de juiste man op de juiste plaats,
n»l. de Gouverneur-Generaal Tjarda van Starkenborgli Stachouwer»
die de teug-els wederom in handen zou nemen* AffgVWaf hadden wij
nog een man, n.l. Yan Mook, die de toesrtand doorzag- en die in
zijn bewuste brief van 3 September 1945 Lord Mountbatten de toe-
stand klaar en helder uiteenzette. Wij, tegenstanders van Lingga-
djati, volgen nu nog steeds dezelfde politiek, zoals Van Mook
die voorstond in September 1945 en juist daarom is het een valse
voorstelling, dat wij reactionnair of belust op een koloniale
oorlog zouden zijn. Al heel spoedig; bleek echter, dat Van Mook
niet de juiste man wa.s. Hij ging -t en spr* vraèg# zich af of dit
geschiedX is onder pressie van Ingeland of door gebrek aan troe-
pen V praten met de Republiek, daarbij niet het gevaar ziende,
dat "Revolutie gelijk een woekerplant is, welke men slechts kan
overwinnen door haar bij de wortel af te snijden* Ook Logemann
maakte deze zelfde fout,SMte®/tyv^U. Hij toch was het, die in 1945
verkondigde, dat praten met de Republiek onvruchtbaar, zelfs on-
waardig zou zijn* De eerste indrukken zijn altijd de beste, »«g;t
Srpau,» en de indrukken van deze twee In die-kenners bij uitnemend-
heid, waren dan ook juist -{alhoewel spr,-ae&* niet te willen ont-
kennen, dat men in de politiek wel eens op een oordeel of in-
zicht-terug moet komen -J." In dit geval was dit echter onjuist,
en mede hierdoor ontzejp «^^ aan de jfcegering het recht om; de
tegenstanders als reactionnairen te bestempelen*

ï>xei^jvW*Wt/.'(Het verloop der dingen heeft de eerste zienswijze van
Van Mook en Logemann volkomen gerechtvaardigd» Men heeft» onder
Sngelae leiding» tcfch onderhandelingen aangeknoopt met de Repu-
bliek» daardoor de marionettea-regering van die Republiek op ge-
lijke hoogte stellende met de Nederlandse Regering, wat toék ge-
volg heeft gehad een verscheurd. Koninkrijk. Men heeft zodanig
gemanoeVreerd,, dat alle&t de 17 punten van het aceoord zijn onder-
tekend, JJe toelichting" en de notulen, welke door de Republiek
niet worden erkend heeft men terzijde geschoven, hiermede één
eind makende aan ons Koninkrijk.

Zelf B' in het kamp van de voorstanders van Linggadjati
waren
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waren mensen, die het gevaar gingen inzien. Spr. w t&a
het bekende artikel van Mr. Oud in «Het Vrije Volk* van 3
December 1946 en op de artikelen van Prof. Aalberae in "Het
Brabants nieuwsblad" .'Evenwel de Regering volgde haar eigen
autoritaire weg/'o^ a?f*dib j

•Dpi* A t s f i j i f l t e t allergrootste bezwaar te
het fe i t» dat Dr. Van Mook, toen hij overstag ging, alle er-
varen IndiïS -kenners terzijde heeft geschoven, hiermede de

, grootste verwarring, sticht±ende onder de getrouwe Indone-
/fit»' si'êrs Aft* waardo or^THe t noodlottige Linggadjati tot stand

kwam.^dat een Hijfe^conferentie in feite overbodig maakte en
ons voor een voldongen feit h-e'e/ft ^firsteldi.

''•De benoeming van een Commissie-Generaal is een vol-
komen overbodig iets?"""^^ -"P1* » en een ernstige fout in
ons beleid. Het was voldoende geweest deskundige ambtenaren,
desnoods een nieuwe Gouverneur-Generaal 6e zeneen, doch het
moesten blijkbaar dictatoriale mensen zijn, zoals Schermer-
horn, een man, die geen grenzen kent* Schouten heeft hier»
voor herhaaldelijk gewaarschuwd en gezegd, dat Sohermerhorn
een man is, die de minderheden volkomen negeert en bovendien
denkt, dat hij de wijsheid in pacht heeft. Wij hebben mannen
nodig, die zich houden aan de wetten de® landa en opkomen
voor het Mederland'a gezag- in plaats van dat zij persoonlijk-
iscdealisme nastreven. Spr. aeiöi, de heren Van Mook en Scher-
merhorn niet vataicwade trouw te willen verdenken, doch meen<8ic
toch, dat zij e-*» Koninkrijk slopen.C^Sij brengen ons van de
ene impasse in de andere, zijn blind voor de werkelijkheid
en onderkennen de mentaliteit van de Republiek, zich daa
gedekt voelende door eten parlementaire meerderheid* Spr
iot andoro feo k ^ u t i » a o u i u e g e n dit alles met klem

protesteren,, -werisH^Wiet alleen dat deze handelswijze een on-
dermijning van het gezag betekent, zij heeft reeds de econo-
mische welvaart van het Indonesische en Hè de r landa e volk ten
val gebracht en zal voortgaan dat te blijven doen*'

Spr. vindl; het bedenkelijk, dat de Katholieke Volks -r
partij nu het accoord van Linggadjati toch ondertekend \jUgd *
met volledige terzijdeschuiving van de, door het Parlement
aangenomen, motie Romme-Van der Goes 'Van Maters aan de Rege-
ring niet een halt h«A£$. toegeroepen en deze gang van zaken
in feitje tf/ttS" h(wt^ gesanctionneerd en dus mede-verantwoorde-
lijk l££ Vtfor deze verderfelijke politiek»

Spr. vr9/&g^5i(^ ten slat te af of de strijd nu ver-
loren !fcè"*e n HïfdrjM"fi«3 hoofd^mölten buigen voor het personalis
tisch socialisme.fl*^k^S3ï&-daarbij tot de conclusie, dat dit
biet het geval behoefdt te zijn. ""Wij"' mogen Nederlands- Indie
niet los laten, het gezag moet hersteld worden, doch het zal
moeten gaan langs legale,, wegren. *^JaLmM|y3', niet dezelfde
weg volgen als Koe jemans;^$g't spr^ ^wsareTLg^met staking
als het tot een oorlog zou kpmen. Dit *52p een vorm van demo-
cratié^die wij niet kennen*'

(>*3Sru de Republiek de overeenkomst schendt, geef t dit ojis
recht deze te ontbinden» Bovendien zegt de Hepubliek wel,

dat mij de facto het gezag uitoefent op Java en Sumatra, doch
niets is minder waar; daartoe herinnere men zich de verschil-
lende onafhankelijkheidsbewegingen op Java» De Republiek is
door terreur in elkaar getimmerd en juist nu moet k^uaeirde
juiste man op de juiste plaatsj^Sie geen overtreding duldt,
noch van de Republiek noch van het accoord en in staat is, het

gezag



gezag te handhaven. Spr. hekelt de eenzijdige voorlichting,
alhoewel de verklaringen van de heren Verzijl en Posthuma
reeds verhelderend hebben gewerkt.

" Zolang de Partij van de Arbeid en O.P.N* echter regeren,
is zelfs een nauwgezette uitvoering van Linggadjati onmogelijk,
omdat zij steeds tot nieuwe^concessie*^ bereid zijn. Indien
'"wij* hiertegen protaaterenj'^zesfeii*' spr,, worden -*wiJ4f uitge-
maakt voor ooriogBÖsEg¥e, doch vaarde collaborateur* Soekarno
staat men steeds kj.aar £_/£«,

3pn lioijpjw; rif fr »ij r-mt de tegenstanders zo graag beweren,
geen vrees moeten hebbeu voor het buitenland, of dit nu Enge-
land of Amerika is» want men moet maar eens een beter bestuurde
kolonie aanwijzen dan ïïederlands-Indi'é. Voor het communisme
behoeven we in het geheel niet bevreesd te zijn, want dat weet
niet wat democratie is.^

"'Wij1'' zullen steeds bl i jven protesteren, net zolang tot
'•weer een Nederlandse politiek zal worden gevoerd* Ons volk
slikt niet alles meer, de Indie-kenners moeten nu gaan en
langs d«f legale weg moeten en kunnen "Ve* de zaak weer in
het reine brengen."

. i - j^go nggrTjp'TLGr• I»y. igoomtooiad» die in de pauze nog- opgewekt
L{/f&w^h&tó&yyan het petitionnement, slfcftt hierna te sirca 23.15 uur

met een woord van dank aan de sprekers,de
hr'innlfnrfrt Irrfl'^ ni^r^rrry^n /a"A—*j" '"* '

frefl-
Bij de uitgang van de zaal werd een collecte gehouden
bal»-»an de
In de zaal was een boekenstandingericht»
Het spreekgestoelte was fem met de nationale vlag,

terwijl de bekende aanplakbiljetten met de gebroken kroon in
de zaal waren opg-ehangen.

Beide sprekers oogstten herhaaldelijk applaus
Aan de bezoekers werd een krant , H India1-* , ui tgere ik

van een exemplaar ten behoeve van de C. V. D. is a
De vergadering was per advertentie aangekondigd in t ££K de

"Hationale Rotterdamse Courant", Bet "Rotterdamsch Nieuwsblad",
"Trouw" en "De Rotterdammer".

Verzonden aan f Hoofd van de» Centrale Veiligheids Dienst,
«Tavastraat 68 te 'a-Gravenhage.
Procureur-Generaal bij het Gerechtshof,
fgd. Directeur van Politie te fs-Gravenhage
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Onderwerpt 7ergadering"
"ïjationaal Comité Handhaving
Rijkseenheid,"

Javastraat" 68

011277e»

Juni 1947.

Kort verslag van de 'openbare vergadering
van liet Comittl '̂ Handhaving Rj jlcaeenfa.ei.d" 3 af d «Rotterdam, ge-
houden op Vrijdag, 6 JuM 1947 te 20 uur in de Riviera-Hal*
aldaar* -

Aanwèaig waren öirca 1200 personen, onder
wie circa 250 Vrouwwen en een 30-tal militairen.

r , „ Gonggrijp, geb.17.10-
1885 te Fjaïindoëng (H#Q«r*J,, w.'0ji» té Rotterdam* o-pende te
Kjiiai 20 uur de vergadering met .één woor^ m?i wê lkoai ̂n zei
o.ja» -dat in één goed geregeerda .stöat,- tógér.ing en ?olk ge-
bonden zijn aan de bestaande wetten. Wat Badxö feetrof zwoer
d"aaröïfi de fjouvërneur-öèneraal trouw a&n'de' Grondwet en be-
loofde dat hij de welvaart vstn: Indiö naar veraio gen zou be-
vo-rêereïï. -Indien in Jndië rechtszekerheid, orde en rust zou-
den worden gehandhaafd, aldus spreker,.zou ̂ ittevens de or-
de en ruët in Nederland'bevords'retu
Prof *G-onggrijp vervolgde t "W-e lieven thans in een tijd van
diep^aandejcrises en rovolutionnairo .woelingen. De ene fout
Is met alle macht togen deze stromingen op roeien en do an-
dero fout is zich eritioklooB daaraan overgeven. We behoren
in zo'n tijd van revolutie ons zelf te zijix,

De 80-jarige obrlo-g-waR ec^ strijd van be-
houd, nl.de vrijheden dor burgers* De oorlog van 1940 was
ook een strijd ven behoud j nl t; de handhaving- van onze vrij-
heid en niet om materiële waarden. Chütchil] on Roosevelt
hebben dezo vrijh&den in het Atlantisch Handvest, opnieuw ge-
formuleerd.

Er zijn thans-3 sectoren in de wereld,nl.:
1. Westers-Amerikaanse wereld,
2. Wereld der Sovjet Unie,
3»"~ Aziatisehe t/eréld,waarbij we de Afrikaanse wereld kunnen

.inlassen. ... - ' - ; • ' - • " ' . . .
Verzonden aani - . , -Dc-
Z*É. -de Minister v.Binnenl.Zaken,
Z.Ë. de Minister v.sïustitie, , . • ., „
2.E». de Minister v.-Qyerzeese {rebiedsdelen,
De fir.Hoofd .v ."ü, Gene r al e S"taf: II t B., , ,
.De Hr.Hoofd Soctie lïï-M.Ï.D.,Marines:taf, ..
Dé Hr «Hoofdcommissaris v.Politie te .'Amsterdam, •--
De Hr.Hoofdcommissaris v.Politie te ,Den Haag, -
De Hr.Hoofdcommissaris v.Politio to 7Utre'Cht,
Do Hr.Hoofdcommissaris v.Politie te -Groningon*



- 2 -

van het feit
Do wcreldvrijhoid hangt nu'af/of deze

Aziatische wereld wordt getrokken door Moskou of" ons Wes-
ten" .

Spr.besloot met to concluderen,dat dit,
wat Indiö hetrof, zou afhangen ven "vi::zo kloekheid en ons
plichtsbesef". "Je Maintiendrai" zou '.aarora het devies moo-
ten zijn.

Generaal WinkeImant die hierna het woord
voerde begon met de- bekentenis nimmer in Indiö te zijn ge-
weest, doch hot onderwerp te willen bezien van het stand-
punt van oen rechtgeaard Nederlander» Spr.wees zijn toe-
hoorders op het, enige jaren geleden uitgegeven boekt"Daar
is iets groots verricht", doch hij zou nu met oen kleine
variatie daarop willen zeggen: "Daar is iats lelijks ver-
richt", nl. het sluiten van het accoord van Linggadjati.
De Generaal vervolgde:"Do'voorstanders van dit accoord,
o«a* Vorrink, hebben ons reactionnaire, botte egoïsten ge-
noemd, die oen verstard koloniaal bewind willen herstellen.
Anderen noemden ons "een klein van geniepige haat bezeten
gezelschap", dat de grofste leugens gebruikt om een kolo-
niale oorlog te ontketenen. "Hoc aou dat kunnen," riep
spr, uit,"want wij hebben immer voor de vrijheid gestreden,"
Spr.wees er op, dat z»i. de koloniale verhoudingen reeds
jaren niet meer bestaan. Sedert 1931 was"de meerderheid van
do Volksraad inheems. Er waren vele inheemse burgemeesters
en Departementshoofden,terwijl er in Londen zelfs een in-
heemse minister was. De emancipatie kon evenwel niet vlug-
ger gaan dan haar ontwikkeling toestond on hiervoor zou hot
Nederlands-Indisch- gouvernement alles ge dar r., hebben,

Spr.-wees :op de Koninklijke rede van 6
December 1942, waarin o,a, werd gezegd, dr,T na de bevrij-
ding oen conferentie' mét alle bevolkingsgroepen zou plaats
hebben, waarin in orde en rust, vrij overleg zou zijn.En
juist met deze orde en rust is-:het droevig ge s te ld.-De Ja-
panse capitulatie kwam onverwachts en er waren niet onmid-
dellijk voldoende troepen beschikbaar. Engelnnd aanvaard-
de van Amerika de opdracht de Jappen te ontwapenen, de
krijgsgevangenen te bevrijden on de geïnterneerden te be-
veiligen. Hiervan is niets terecht gekomen. Hot zou even-
wel anders zijn gegaan, wanneer Jhr.van Starkenborgh Staöh-
oiïW9.r. on de desbetreffende •a-mbte.nr.-ren. dadelijk-op hun
plaatsen waren gekomen. "Hierover zijn wij het allen eens,"
aldus gon.V/'inkelman, ."dat het karakter van de wanorde ont-
staan is door de 'Japansê  bezetting. Met die hulp "hebben
collaborateurs als Soekarnó' kans gezien aan het. bewind te
komen» Nu is de toestand wanhopig. Moord, brandstichting
en mishandeling zijn aan de orde van de dag en dat laat de
regering toe* Overal waar onze tyocpon zijn, is-orde en
rust» doeh v/aar Soekarnó met zijn 'fec-nde is, heerst de grof-
ste willekeur.."

Spr^, geiée nog pas geladen van oorlogs-
vrijwilligers te hofeteen gohooapflt. dat ie bevolking *s nachts
met •gpvaâ 1 iro@ï> eig^m le^Qn hun huif. had 'ingeroepen*
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«Het is schande", riep spreker uit,wdat zulks kan gebeuren
in een gebied waarvoor wij verantwoordelijk sijn»"(Applaus)*
"Onze verantwoordelijke -mannen lappen eenvoudig Art. 73 van
het-Handvest aan hun laafs. Ten Mook, die Soekarno in zijn
brief aan fibuntbatten feescMjft als- een collaborateur,ont-
popt zich later als' een vriend van 3e Republiek," Van Mook
zou het,al&a« spisê er̂ elfs bestaan hebben van de voorgenomen
actie bij Modjokerto tevoren mededeling ta doen aan de Re-
publiek, waardoor verrassing was*uitgesleten.Spreker vervolg-

de t tt Soekarno heeft een Quislin-g-natuiir» In de Hogeschool -te Ban-
doeng sprak hij een rede uit, waarin Iiij de Hollandse vrou-
wen- slechts geschikt achtte voor ds 'bordelen der Japanse
soldaten, terwijl hij over de Koningin uitlatingen, deed,wei-
•ke hier niet zijn te herhalen. Br» van Moök zeide, dat on-
derhandelingen met Soekarno onvruchtbaar waren,, do oh des-
ondanks bezocht Dr, Koets Soëkarncu Het waa iamers alleen
maar praten, doch niet onderhandelen* En de Engelsman
spreekt en schrijft over de^e Nederlandse^zp^fe he-el anders

. dan b »v*'over dé Groot-Moe f "t i van Jeruzalem, want dat raak'u
Engelse be3.angen»Müssert werd gefusilleerd,maar Soekarno
erkeBnen wij hier, .

ïfe Regering laat onze vrijwilligers on de
7 Deóember-Divisie opsluiten binnen oen der̂ arcatie.-lijn,waar
zij doe'lschijven zijn voor de _Republikfc.inGn, Hulde aan onze

• troepen voor hun houding onder die omstandigheden»
En dat alles is gebourd^türjv'ijl de Jappen

nog gewapend rondliepen, in'het Republikeinse leger Japan-
se instructeurs dienden en nog duizenden-Hoóerlanders in
interneringskampen verbleven* _ ,

; Toen kwam iinggadjati on sloog ons do schri.i
.om het hart. Wij hadden nog hoop op de liamoz-jdoch de partij-
politiek heeft van het- landsbelang gewonrtcr..v' Vervolgens
laakte spreker do wijze .waaróp 'het .ontwerp \Ku-d behandeld

. en'ging in op de, motie Romme - yah' der. Goos vran ..Katers»
"In iedef geval heeft de-Regering het linggadjttti van Rom-
me, hetwelk door de Kamer was aangenomen^ cp exgen houtje
laten vallen'en hebben wij nu, woer het na&kto linggadjati,
waarvan Wc t Aalberso heeft gezegd, dat dit ,atra-fbare grond-
wet-schennis betekent," bosloot generaal Winkelman zijn rede-

. voering»
Do tweede s pre ke r a Mr «J « A .* Ae. ff Aj-A? »-geb»7«l»~

U;öft 1079» won» te Voorburg, aeide da-t men hi*er "te jLandĉ ondor
een Regering, die, naarmate zij incompetentor wordt,.steeds
meer autoritair gaat optreden, hiertoe in s"ca,at gesteld doe::
een toevallige parlejaentaire meerderheid» Wie zich echter
togen ïinggadjati keert, wordt'- en dat wel speciaal door
de Partij van de Arbeid - voor reactionnaire en koloniale
oorlogophitser uitgèkreten, Spr.haalde hierbij aan-het bo-
konde, door Koos Vorriink ondertpkende pajnflot van de par-
tij van de Arbeid eïï zöide, dat. de tegenstanders van Iang.gró-
jrti, hierin bos'tempeld worden als oen kleineiolig}geniepig
gozelschap,d£jt ih vijf jaren oorlog niets geleerd zou hobby/,,

- Yervolgens,mcmpJesJordo iLij.,,het_.ein4o van du
• • : . : • . . oorlog in Tndi8 en' hc't .oja'dê , Japanse- lo,idsüag. ontstaan der

, , ' . ' - - • " ' " " ' -Republiek-
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Republiek» "De Engelsen deden toen niets en lieten de
handhaving der openbare orde aan de Japanners over*Deson-
danks zagen wij de toekomst met vertrouwen tegemoet,want
wij hadden de juiste man op de juiste plaats, nl. de Gou-
verneur-Generaal Tjarda van Starfcenbcïgli Ktachouwer,die de
teugels wederom i» handen zou nemen» "7order hadden wij nog
een manr nl. Van Mook, die de toestand doorzag on die in
zijn bewuste brief van 3 September IB'45 lord Mountbatten
de toestand klaar en helder uiteenzette»Wij, tegenstanders
van Idnggadjati, volgen nu nog steeds dezelfde politiok,zoals
Van Mook die voorstond in September 1945 en juist daarom
ia het een valse voorstelling,dat wij reactionnair of be-
lust op een koloniale oorlog zouden zijn.Al heel spoedig
bleek echter, dat Van Mook niot de juiste man was» Hij
ging (en spr. vroeg zich af of dit geschied is onder pres-
sie van Engeland of door gebrek aan troepen) praten met de.
Republiek, daarbij niet het gevaar ziende» dat revolutie ge-
lijk een woekerplant is, welke men slechts kan overwinnen
door haar bij de wortel af te snijden. Ook Logemann maakte
deze zelfde fout» Hij toch was het, die in 1945 verkondig-
de, dat praten met de Republiek onvruchtbaar, zelfs on-
waardig zou zijn» De eerste indrukken zijn altijd de beste
en de indrukken van deze t?/oe Indiö-kcnners bij uitnemend-
heid, waren dan ook juist (alhoewel spr.aoi niet te willen
ontkennen,dat men in de politiek wel eens op een oordooi of
inzicht terug moet komen)," In dit gevc.l wre dit echter on-
juist, aldus spreker,en mede hierdoor ontzei hij aan de Re-
gering het recht oin de tegenstr.nders als re":ctionnairen te
bestempelen.
Spreker vervolgde: "Het verloop der dingen hooft de eerste
zienswijze van Van Mook en Logemann volkon-ii. gerechtvaar-
digd. Men heeft, ohdor Engelse leiding, toch onderhande-
lingen aangeknoopt met do Republiek, daardoor de marionet-
ten-regering van die Republiek op gelijke hoogte stellende
mot de Nederlandse Regering, wat tot gevolg heeft geh^d
een verscheurd Koninkrijk «Men hooft zodanig gomanoamreerd,
dat alleen de 17 punten van het accoord zijn ondertekend.
De toelichting en de notulen, welke door de .Republiek niet
worden erkend, heeft men terzijde geschoven, hiermede een
eind makend aan ons Koninkrijk. •

Zelfs in het kamp van de voorstanders van
linggadjati waren mensen, die het gevaar gingen inzien."
Spr» wees in dit verband op het bekende artikel van Mr,Oud
in "Het,Vrije Volk" van 3 December 1946 en op de artikelen
van Prof«A^lberse in "Het Brabants Nieuwsblad". Evenwel
de Regering volgde haar eigen autoritaire weg,aldus spreker.

"Het allergrootste bezwaar heb ik tegen het
feit, dat Dr.Van Mook, toen hij overstag ging, alle ervaren
IndiÖ-kcnners terzijde heeft geschoven,hiermede do grootste
verwarring stichtende onder de getrouwe Indonesiërs waar-
door mede het noodlottige linggadjati tot stand kwam,het

-linggadjati-
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Mnggadjati dat een Rijksconforen-uio :.n foite overbodig'
maakte en -ons voor een voldongon fY.it stilde.

Be benoeming van e-s.i Co^ul^sia-Q-eneraal
is'-een volkomen overbodig iety on v^:-. ev.iatigè fout in
ons "beleid. Eet was voldoende g-ov/eust do^mdige ambte-
naren, desnoods een nieuwe Govxvernvv^-Gen^ivaal te zendon,
doch het moeden blijkbaar dictatoriale nerven zijn,zoals
Sehermerhorn,een'man, die.geoïi greiiy&r. kont .Schouten hoeft
hiervoor herhaaldelijk govaars cbwd en s'e^ogd, dat Sohor-
merhorn een man is, die do lïiiivJernödia'-. volkomen nego art
en bovendien- denkt, dat hij dowi jshe id in pacht heeft»
Wij hebben mannen nodig, d-ie'zich. houden •'/':> cl e'- '.vetten des
land s .en .opkomen voor hot ITederlandn gezag ir/ plaats van
dat zij persoonlijk-idealisme . nastreven." upr . ,a- j idc , de he-
ren Van Mook en Scliermerjsprn niet van kwade IÏOLW te'wil-
len verdénk-en, doch meonde toch, dat ai j .het Koninkrijk
,B-lè,|)en. (''Zij brengen on0 van do ene imp^o-yv in de andore,
zi^Jh blind voor do v;erk-;-lijkheii en. onderkenron de menta,li™
teit van de Republiek, zich dep-rbij gedokt vcolende -door
een parlementaire meerderheid.")Spr* kon slecht a tegen dit
alles met klem pro t os ter ou> ("Wiet alleen dat clese handel-
Wijze een ondermijning• van het gezag betöker.t^aij heeft
reeds de economische welvaart van hot Tnclonesiöche en Ne-
derlandse volk ten val gebracnt en. :^al voortgaan dr,t te
blijven doen*")

Spr.vona hot bodenkelijk, dat de.Katho- w

lieke Tolkspartij,nii het accoord van' 'L±Lg,va'? jati toch -on-
dertekend v;cas met volledige tera.ijdoücha.lv:'.?;..g van de ,door
het Parlement aangenomen motie ïïomme-Van der Gocs van Na-
térs,aa,n de Regering niet een halt liP-d too^roepcn en de-
ze gang van zaken in feite hacl gesancti'^vnoord on dus me-
de-verantwoordelijk zou zijn voor doze ve /dur fe l l jko politiek,

Spr. vr.oeg zich ten slott^ -\f . y? de strijd
nu verloren zou zijn en men het hoofd ze ;. uo^ ton buigen
voor het personalistisch socialisme,_ Hij .Vr>ati daarbij tot.
de conclusie, de.t dit niet hut geval "b e h;;-; i'd o tó s^ijn.
"Wij mogen Nederlands-Indiö niet los laten, liet gezag moet
hersteld morden, doch het zal moeten r-'aan 'ir.-.ngs'legale "/e»-
gen. Wij mogen niet dezelfde weg volgt r..-als Eoejomans,"
aldus spreker. "Deze . laatste, dreigde m t ötf.king als het
tot een oorlog zou komen» Dit is een VÜIM. 'v-an domocratio,
die v/ij niet kennen.

• N u de Republiek de overeenkomst,schendt,
geeft dit ons het recht 'deze te ontbinden» Bovendien zegt
xle RepufeTieïc wel, da^ zïj'. d'e' ïacto "het gez/'-g uitoefent op
.Java en Sumatra, doch niets :is minder' waar| daartoe herin-
ne re men zich de verschillende o na' f hanke lij kheid s bewegin-
gen pp Java. De Republiek is door terreur in elkaar ge--
timmerd en. juist nu-moet .de -juiste man op de juiste plaats
konen^ die geen overtreding duldi;, noch van'de Republiek
noch vah het accoord en in st-aat is> het gezag'te hand-' ' ' '
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haven»" Spr«hekelde de eenzijdige voorlichtingialhoewel de
verklaringen van de heren Verzijl en Posthuma reeds verhel-
derend hebben gewerkt.

"Zolang de Partij van de Arbeid en C.P.F.
echter regeren, is zelfs een nauwgezette uitvoering van Ling-
gadjati onmogelijk, omdat zij steeds toi. nieuwe concessies
bereid zijn. Indien wij hiertegen presteren, T!zeide spre-
ker, "worden wij uitgemaakt voor oorlcgsopïiitsers,doch voor
de collaborateur Soekarno staat men steeds klaar•"

"V/ij moeten,wat de tegenstanders zo graag
beweren, geen vrees ...->. i. hebben voor het buitenland,of dit
nu Engeland of Amerika is, want men moet maar eens een beter
bestuurde kolonie aanwijzen dan Nederlands-Indiü» Voor het com-
munisme behoeven we in het geheel niet bevreesd te zijn,want
dat weet niet wat democratie is." De heor de Wilde besloot zi ]:
redevoering als volgt:fySLJ zullen steeds blijven protesteren,nei;
zolang tot weer een Nederlandse politiek zal worden gevoerd,
Ons volk slikt niet alles 'meer, de Indiö-kenners moeten nu
gaan en langs legale weg moeten -en kunnen we de zaak weer in
het reine brengen."

G«L«&onggri£p| die in dé pauze nog opge-
wekt had tot tckecilfëvan hot petitionnomont, sloot hierna te
circa 23*15 uur met ec-n woord van dank aan de sprekers de bij-
eenkomst.

Bij de uitgang van de zaal word een col-
lecte gehouden ter dolging van de kosten van de zaalhuur.

In de zaal was een boekenetand ingericht.
Hot spreekgestoelte was versierd met de

nationale vlag, terwijl de bekende aanplakbiljetten met de ge-
broken kroon in de zaal waren opgehangen.

Beide sprekers oogstten harhaaldelijk
applaus.

Aan de bezoekers werd een krant "Indiê?"
uitgereikt s,

C. V.D.

Typ.: TV *Typ.: TV*
ColïT: dR,



J*

'J'
16

HD.3

Handhaving

Bc h«b de «er Uw ExosUontie Memeren» aan te bi«d»n
Bottepda» rerspretd prop*«aiidatolaa ma h»t "Caalt*

tot du«rerr« ééa
t« ai jnwr beaafcildcing l» g

Het Hoofd Tan ds

dent

J.O.CpabbejicU

4
*•
l



'J nv-yng



Volgno.

_

GEMEENTE-POLITIE LEERDAtyACD///W

BERICHT OP BRIEF VAN

BUREAU C

j
.//-/ j? f

GELIEVE BIJ DE BEANTWOORDING
DATUM EN No. VAN DIT SCHRIJVEN
TE VERMELDEN.

BETREFFENDE B*Wlgmans« e «a.
L E E R D A M , 16 Juni 19 ...47.,

TYP.

^

i

Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen
uitgegeven dóór de c.F,N*afdèellng Xeerdanuttet werd uit'
gegeven in verband met de gehouden streek landdag van h<
plaatselijk comité lieer dam van het Comité tot

Juni 194.7 *• "Rj Jkseenĵ ii d op
***~nLnverband daarmede moge ik U beleefd berichten dat
genoemde landda g werd bezocht door circa 3 duizend per*
sonen,en dat sprekers waren Frof«(Jerbrandy en Gteneraal
Winkelman. Daar het doel en sta-even der Rijkseenheld gent
zaam bekend mag worden geacht, acht ik een verslag van d<
landdag overbodig*

Aangezien/werd medegedeeld dat de ü*F«H.leden deze
landdag zouden verstoren is politie versterking verzocht
en verkregen*

üet geheel is echter rustig verlopen.
^1 Op het terrein waren o*m*twee verslaggevers van het
gblad"De Waarheldt*aanwezig«Een dezer personen Is vermoedt
f lijk geweest de In Uw schrijvon,nr B. X* 12309, d. d. 19 Maai
•1947 , genoemden a«Wlgmanaf. __
f Omtrent dezen B*WIG-MAJljĝ kan Ik U thans mededeelen di
mij zijn personalia nu bekend is «Dit luidt als volgt s

gERHARDTJS WIQ-Î ŜI geboren te Rotterdam 6 Mei 1913, vi
beroep bankwerker, wonende B 12J te Dalem( gemeente Vuren
Zuld-Holland*iilj is districtsorganisator van de C«j?.N*ii
deze omgeving*

De Inspecteur van ̂ olitie

AAN

de chef van het Bureau
entrale Veiligheidsdienst

te
a(Javastraat 68).

K 1808 - T H S 7208
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Onderwerp:
Protest-meeting inzake het Indiê -beleid,
gehouden op JSaterdag 7 Jtmi 1947,op het "Spartaterrein
aan de Haar straat te Olden̂ awiT"

R A P P O R ï .

Onder auspiciën van het Plaatselijk Comité
Rlrikaa«aheld'lte Oldenaaal ,werd op het voetbalterrein WS]
HSerstraat te Oldenzaal,op Eaterdag 7 Juni 1947,een protest-meeting
gehouden over hetBIndiè'-beleid'',De Voorzitter van het plaatselijk
comité,de heer De Meere,opende de meeting te omstreeks 16.20 uur en

/ heette de aanwezigen.pla.60 toehoorders hartelijk welkom,vooral de
• sprekers van de dag ,n. 1.Jjartenant-G-eneraal M.L.F.Bajetto en de heer

A.Bijl uit Zwolle.Be Voorzitter merkte op.dat deze bijeenkomst niet
beschouwd moest worden als een kapitalistisch relletje,maar dat zij
belegd was,om uiting te geven aan onze bezorgflheid over Indiö,waar
het o.i.fout gaat,ja fout is.Hierop gaf hij het woord aan de eerste
spreker,liuitenant-Seneraal Bajatto.Beze behandelde het aoooord van
Liaggadjattie aan de hand van de laatste nota door de oemmgaie-Gene-
raal aan de leiders van de Republiek gezonden.
Op de eerste plaats is het nodig,aldus spreker/dat in Indii de rust
en orde weer hersteld wordt.üerst wanneer dat bereikt is kan men het
streven tot hervorming van de Ned.Imd.Regering ter hand
onder Ned*s0uvereiniteit:Be republiek bezit geen souver
laten de leiders voorkomen,alsof zij die wel bezitten,b.v.
.Aanstellen van zg.vertegenwoordigers in andere landen:
perèer eisohen de Indonesiërs steeds weer het terugtrekken vaaa de
INed.Sroepen uit Indiê,welke actie zich thans daar ook reeds £*•%
•uitstrekken tot de vakverenigigen.Spreker betreurt hèttdat naast de

, n5ommunisten,die begrijpelijkerwijze deze eis steunen,zich eek de
( • Partij van de Arbeid hiermede inlaat.

Immers er moet toch voor gewaakt worden,dat de Javanen uit de Maline
gebieden blijven,dat de rust en orde komt en bewaard bl|Ljft,waarvoor
een zeer sterke gendarmerie nodig is gedeeltelijk bestaande uit inde
nesilrs ,gedeeltelijk uit Nederlanders en tenslotte is het toch ook
nodig ,dat Indië beschermd wordt tegen eventuele aanvallen(vijande-
lijke }van buiten.De Indonesiërs zijn hier zelf nog niet toe in staat
en daarom is het nodig,dat de Nederlanders eikels atratigisehe punte
bezet houden.Ook op handelaren Economisch gebied kan Indie zieh. zeil
niet redden,daarvoor zijn er te weinig inteiLeetuelen en leidiiiggever
de mensen.Ook daarom is het nodig,ja een plicht,dat Nederland de
Indonesische frwmyttt bevolking helpt.Naast de indonisische bel
bestaan er natuurlijk ook Nederlandse belangen.Zeer veel N«der
verdienen daar hun brood en is het voor hen een levenakwe
zijn wij met ongeveer 4 milliard gulden geïnteresseerd in
bedrag thang geïnvesteerd is en voor ons dus geen brem van
in de vorm van deviezen betekent.Voer het Ned.volk is van groet fee-
lang het voedselpakket.H** eerder de imdaatriin en bedrijven ia I ad 3
weer beginnen te werken.hoe beter het voor de Indonisehe bevolking
is,want zeker 1/3 geéeelte ervan vindt hierin haar bestaan.Het d@*l
der leiders der Republiekeinen is de plaats in te nemen,welke wij
Nederlanders bezaten en zioh zo loi mogelijk van Nederland te maken,
Jij will«a een ceatra*̂ , geaag en Iirag«d4«*tie geeft een

_ , , zag.Be Jav»n«ji willen de aupr»Hatie,want volgens hen
' '



lisrtische beweging bij hen begonnen en vormen zij de ruggegraat.Be
indonèsiërs kannen zich. zelf nog niet besturen, ander s zou het een ml
daad zijn,dat we er bleven.Wij moeten van Indie een rechtstaat maktal
maar het niet overlaten aan collaborateur s. He t verheugd spreker, da t
de laatste nota gesteld is als een soort ultimatum,welke een krachtig
regering betekent.Hij hoopt echter,dat het nu niet alleen bij woorde:
blijft .maar eventueel ook met daden.Een fout vond spreker in dze noti
n.l.da-fc er niet in gesproken wordt over de Koninklijke figuur.
Tenslotte wijst hij het Nederlandse volk en speciaal het Christelijk
gedeelte ervan op het grote gevaar,dat Indie dreigt,n.1.hèt Communis-
me.De leiders op Java zijn allen uiterst links georiënteerde socialii
ten en zelfs is aan een in Moskou opgeleide volgeling van Stalin een
leidende functie gegeven*
Door onze tegenstanders wordt ons zo dikwijls verweten,dat wij herstt
willen van de oude Koloniiale verhoudingen.Dit is onjuist .Wi.j willen
allen onder één Rijksverband.Een Koloniale oorlog noemt spreker,hum-
bug,daar onze troepen gemakkelijk de rust kunnen handhaven en een
oorlog daardoor niet nodig is.
We moeten echter onze eer niet te grabbel gooien in Indie1.Ons princi-
piële standpunt is ongrondwettig en onwettig«We moeten blijven aandr:
gen op het bijeenroepen van een rijksconferemtie,zoveel mogelijk lan*
democratischê  weg.Wij zijn niet onrealistisch,maar Nederland is ge-
bonden aan de door de regering gedane beloften.Daarom moeten wij haaa
nauwkeurig op de vingers zien en niet geheel vrij laten,
Spreker hoopte dat alle aanwezigen deze visie naar buiten zull±en uil
dragen,waarvan door zeer velen gebruik zal worden gemaakt,opdat de
politiek van Nederland er niet een is van bangheid.
Ia deze toespraak was er gelegenheid om vragen te stellen,waarvan do<
5 personen gebruik werd gemaakt.
Daarna, kreeg de tweede spreker het woord.
Deze begon er op te wijzen,dat de Nederlanders verplichtingen hebben
tegenover de Indonesische bevolking welke door de historie zijn ge-
groeid .Het Comité Eijkseenheid wil,dat eerst de orde en rust in Indie
terugkeert,waarna een stemming in volle vrijheid over haar lot zal bc
slissen.Wij willen geen oude toestanden weer.
Yerder wordt ons verweten,dat wij niet willen samenwerken en dat zo
het Indie mislukt,wij daarvan de schuld dragen.
Wij willen wel samenwerking,maar in goeden geest en dat verlangen
wij ook van de tegenpartij.
Wij hebben getwijfeld aan de eerlijkheid van de republiek en toen
werd ons verweten dat wij naar de oude toestanden terug wilden*
Maar na zijn terugkeer uit Indie heeft minister Beel zich in Amsterd*
in gelijken zin uitgelaten.Wij begrijpen ook dat het Oosten ontwaakt
éa wij slaan deze ontwaking misschÉen hoger aan dan b.vïvan Mook".
Maar volgens ons kan uit het Ned. Indische volk een betere man naar
voren komen dan hij,die door de Japanners naar voren is geschoven.
Ook in Nederland begint men beter te begrijpen,waarom het gaat.
Het is niet alleen bescherming van de kapitalistische belangen,maar
ook de arbeidersbelangen en gerechtvaardigde Nederlandse belangen
zijn er mee gemoeid.
Daarom moet het Nederlandse volk zich duidelijk uitspreken over de
te volgen politiek.
Wij moeten onze verplichtingen begrijpen en deze voor de volle 10G#
uitvoeren.
Wij verzetten ons tegen een dictatuur in Ned.Indie van één groep(de
Ja vanen) o ver verschillende andere, e vengoed als wij ons tijdens de bez
t ing in ons land verzet hebben tegen de dictatuur van een kleine groe
Onze politiek is genoemd de politiek van de koloniale reactie,maar wi
willen het koloniaalM imperialisme bestrijden.
De Nederlandse militairen kunnen in Indie vallen in de strijd tegen
de Jappen,of bij het herstellen van de orde en rust,maar niet voor
het imperialisme*
Als volk van Nederland worden wij door de regeringsvoorliehtingsdiens
ook niet juist over de toestand in Indie voorgelicht.
Een publieke zaak moet in het publiek behandeld worden,dat is democra
tisch.De politiek,die thans wordt gevoerd,is Nederland niet waardig

Z.0.2.



en in strijd met de meest elementaire eisen der democratie.Ook is het
acooord van lAngadjattie niet grondwettelijk.getuige ook de uitspraken
van verschillende vooraanstaande politici*,als mr.Aalbersefmr,Oud.Ir.
Albarda,mr.Joekes.Het aocoord is in strijd met de Nederlandse grondwat.
De democratie kan in Nederland en Ned,Indie alleen overwinnen als het
gaat volgens het program van de Rijkseenheid.
Het Indische volk is beter dan Soekarno en de sijnen en daarom vragen wi
zo besluit sprekermna herstel van orde en rust een vrije stemming,welke
dan ongetwijfeld zal vragen vrijheid onder Nederlands toezicht.
Nadat de heer De Meere,beide sprekers bedankt had voor hun toespraak
werd deze meeting besloten met het zingen van het Wilhelmus*
Te 18 uur werd de meeting gesloten.OngeregeIdheden deden zich niet voor.
Naar waarheid opgemaakt dit rapport te Oldenzaal op Maandag 9 Juni 1947.

De rechercheur
G E £ I JS I ;

>e Wnd.Inspecteur van politie
te O l D'E N H.J.Weustink,

Th.Padberg,
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Hiernevens heb ik de eer UHoogEdelöe strenge te
doen toekomen een verslag van de op 11 Juni 1947'
in de Buitensociëteit alhier gehouden openbare
vergadering van de afdeling Zutphen van het Comité
Herstel Hijkseenheid.

De Commissaris van Politie,
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" Verslag ^q" dp jfoE W f f f t H s ^ n g , 1-1 JimA 1n ) t?) "In fln Bti1 tinoocic-
t©it i te 7.T\tphen-gG><Jua«q openbare vergadering van de Afd. Zutphen
van het Comité Herstel Rijkseenheid , <Wn>*V-<^- er^ n ^_ /fy^ ^.g^^.t

Aanwezig waren plm._. lOOOperspnen,
^ ~ Jj;̂ â  ^ran(iy-

stie.

ij het betredeu van het podium werd tfe

Om 20.10 uur werd de vergadering geopend door de voorzitter
van de Afd. Zutphen, Dr. Hessel TURKSTRA, gêbê e» 15 Maart 1893 te
Westdongeradeel, rector van het Lyceum te Zutphen, woneaée aldaar
Heeokeronlaan 50» HijÓeelde mede, dat op een protestmeeting te Arn-
hem een beroep werd gedaan op Prof. Gerbrandjr en Welt er om in Zut-
phen een spreekbeurt te komen vervullen. Dat werd toen onmiddellijk
toegezegd. Waarom moesten zij naar Zutphen komen ? Was dat nodig?'
Ja, want meer dan ooit moet thans de stormklok worden geluid. Dat
is wat alle mensen moeten weten. Alle Nederlanders dienen dat te
weten. Op het pamflet, dat is verspreid, werd u reeds medegedeeld,
dat het hier geen partij-politieke kwestie betreft. Het land is in
gevaar. Daarom zouden Gerbrandy en '̂ elter hier vanavond spreken.
Tot mijn spijt moet ik u echter mededelen, d§t Wel t er door een plot
sejj.nee buitenlandse reis verhinderd is hier te komen. Generaal
Bajetto is onmiddellijk""Bereid gevonden, hier vanavond in zijn
plaats op te treden. Hij is een kenner van Indiê. Ook de Heer looye;
ga van de R.K.Volkspartij, die hier vanavond zou hebben gesproken
is plotseling door ziekte verhinderd hier aan wezig te zijn» Zo
zien""weer, dat de mens wikt, maar God beschikt. Ik heet Prof. Ger-
brandy en Generaal Baatte hier van harte welkom. Met de lijsten
voor de petitie zijn wij alle buurten afgeweest om te tekenen. Ook
hier in de zaal zal straks in de pauze nog gelegenheid bestaan op
deze lijsten te tekenen. Ook wordt voor de actie uw financiële sten;
gevraagd. Voor dat doel[zijn alhier kwitantieboekjes aanwezig. In
de pauze zal er gelegenheid zijn om hier voor te geven. Als voor-
zitter kan ik geen interrupties toestaan. Ik geef thans het woord
aan Prof. Gerbrandy. , , 0. /, ,A \,

\^A. s*. ^te&.k 1A/\>~K*Ŵ  , 13, y -/(P#T v^-M- &.^
Prof XGerbrandy sprak als volgt:
Volgens betrouwbaar in Nederland binnengekomen berichten zijn

de laatste 7 maanden op Java en Madoera 2 millioen mensen dtfe' horige:
pokken en pest bezweken, terwijl een nog groter aantal in een zof>-
danige slechte lichamelijke toestand verkeert, dat er nauwelijks
hoop bestaat op herstel. Ook de rapporten over de minder bekende .
streken, leveren een troosteloos beeld van de toestand daar. Nog
altijd zuchten velen in concentratiekampen. Terreur en banditisme
tieren er welig. En wie is daarvoor verantwoordelijk; Daarvoor bent
u en ik en wij allen verantwoordelijk. Daarvoor is onze Nederlandse
regering verantwoordelijk. Wij hebben over deze gebieden nog altijd
het oppergezag en de plicht van onze hoogste vertegenwoordiger in
Indië is in d§ eerste plaats, de inheemse bevolking te beschermen
tegen onderdrukking ,,vanwelke kant ook. Wij hebben een oorlog gevoen
en gewonnen. Hebben wij die eigeÜLlijk wel gewonnen of zijn wij be-
zig hem te verliezen? Waardoor vochten wij eigenlijk? Wij vochten
toen tegen het regiem van Duitsland en het Japanse fascisme. Ook
in die strijd hadden wij een ideaal. Wat is er terecht gekomen van
de idealen , waarvoor de volkeren gestreden hebben? In ons Indiê?
Roosevelt formuleerde die'idealen in het kort als volgt: vrijheid
van godsdienst, vrijheid van spreken en schrijven, vrij van gebrek
en vrij van angst en terreur. Is men in Indiê vrij van gebrek en
vrij van angst en terreur? Honderdduizenden verkommeren er en toch
was IndiS eenmaal een rijk gebied, dat bestuurd werd op een
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die de bewondering van de hele wereld afdwong. Toen werd er in de
Tweede Kamer geïnterpelleerd, als men een Indiër op een onderne-
ming als straf in de zon had laten staan. Dan werd er door de lin-
ker vleugel in de Kgme<r geroepen: „Dat is koloniale politieki Thans
sterven ze bfcj duizenden. Waar blijven nu de interpellaties? Hoe
komen die tegenstellingen? Dat is hoofdzakelijk toe te schrijven
aan de door Schermerhorn en Beel gevormde kabinetten. Hun politie-
ke menschen kunnen zich daar niet uitspreken*
ê Nederlandse staat heeft echter te zorgen voor den mensen daar.

Deze worden nu overheerst door een kliek van Hitler/en Stalin.
Hoe kan men onderhandelen met een Soekarno en Mohamed Hatta? Dat
is een product van onze verslagen vijand Japan. Het was de tactiel
van Japan om de verloren oorlog toch nog in een overwinningjom te
zetten. In 19̂  kwam de Japanse boodschap betreffende de'onafhan-
kelijkheid van Indonesië.„Het ffapanse opperbevel benoemt Soekarno
tot President en Mohamed HStta tot vice-president. Zij begeven ziel
daarop naar K0tdapansetopperbevel en Soekarno houdt daar een rede.
l̂ e atoombom maakte echter op tijd een eind aan de oorlog, l'/ie is
Soekarno? Wij hebben hier een Mussert en-die werd doodgeschoten.
Deze Soekarno heeft 2 millioen man van zijn eigen landgenoten voor
het verrichten van slavenarbeid naar Japan gezonden. Ze moesten
daar werken in de fabrieken en aan de spoorwegen. Terecht heeft Dr,
Van Mook hem als een Quisling-figuur geschetst. Hun leermeesters
waren Jap̂ anners. Reeds jaren voor het uitbreken van de wereldoor-
log, waren zij ophitsers. Onder de Japannegfzen heerste terreur.
Men moest fluisterend de waarheid spreken. Zô als wij dat gewoon WE
ren tijdens de Duitse bezetting. Hetzelfde geschiedt nu in Indone-
sië. Wat is daar de waarheid? Als men de Indonediêrs openhartig
kónÊtaai laten spreken, dan zou men horen, dat zij het prachtig had-
den voor de oorlog onder het Neëerlands gezag; dat het vreselijk
was onder de bezetting van de Jap^anners, maar dat het onder de re-
publiek nog erger is. Dat het daar thans zo slecht is, is de schulc
van de kabinetten Schermerhorn en Beel. De politiek, die thans ge-
voerd wordt, is slechter dan ooit door een kabinet gevoerd. De re-
gering begint dit echter in te zien, Beel hield een reden in Ma-
kasaar. Daarop volgde een nota aan de rapubliek. U kon het lezen
jen ook het antwoord van de republiek. Indien dit kabinet zijn
[koers wijzigt, dat heeft het recht op de steun van het Nationaal
[Comité. Dan krijgen zij onze steun. Wij zijn geen politieke parti;
Wij strijden voor een rechtstaat. Recht voor de volkeren aldaar»
Om onze steun te verwerven, moet koersverandering vaststaat*. Het
lijkt er echter nog niet op.
Moesten de ministers Beel en Jonkman naar Indie gaan orn zich per-
soonlijk te overtuigen van de toestand daar? Zij waren volkomen
in staat geweest om hier tot de conclusie te komen, dat er met
zulke menseh/ als Soekarno en zijn kliek, geen regering is op te
bouwen. Zij hadden het gehele bestuursapparaat tot hun beschikking,
Deze ministers waren volkomen in staat, net als u, om de toestand
aldaar te bezien en hun conclusie te trekken. Hebben ze de juiste
conclusie getrokken? Hoe kan men nu nog gaan praten als de tegen-
partij onbetrouwbaar is? In Batavia zitten de schuldigen. JDê Ng:-
derlandseregering is vera.ntwpor deliJJL-Voor dJj-t. f l a sqg^ ̂Êiymoej
vfeg. BnT3X'Comm£s"sTe -Generaal. Gij maakt ons te schande VÖ6P de
gehele wereld. Amerika zal zeggen, hoe is het mogelijk, dat zĵ 'zô
doen, die anders zo0 pienter waren. De Commissie ̂ eneraal en Dr.
Van Mook zijn ook omgedraaid. Zij, Beel en Jonkman gingen daarheen
om hen te ontïlaan en vandaag kan men v/eer lezen, dat ze mogen
blijven. Wat is ons leger daar? Een politieleger. Het is daar om
K&s\jêatf&&£@&& vrijheid van gosdienst, vrijheid van spreken enẑ  ?
Onze soldaten voelen zich geroepen dit doel te bereiken. Deze -notj
gaat niet uit, waarvan ze uit moest gaan. De inhoud is zo appetijt*
lijk mogelijk voor de Indiërs gemaakt. Deze nota gaat niet uit van
de eerste plicht van het Nederlands opperg©zag;om te zorgen voor



3.

het welzijn van millioenen. Zij is een afglijden van het al magere-
Linggadjati. Met deze nota komt men er niet onderuit weer met de
onbetrouwbare lieden te gaan praten. De antwoordnota van de repu-
bliek ziet er niet naar uit alsof dit het antwoord is op een ulti-
matum. Zij komt direct met eisen. Er moet een tussenregering wor-
den gevormd, die voor de helft uit Indonesiërs moet bestaan. De
besluiten moeten bij meerderheid van steimr̂ ien Borden genomen» Zij
kunnen dus alles tegenwerken. Deze republiek sp«3?€ op tijd en tij
is geld. Ons leger kost 1 milliard per jaar en dat van de buiten-
landse deviezen. Dat kan niet doorgaan. Deze nota zal opnieuw ver-
traging brengen in de zo noodzakelijke opbouw van het land. Het
is een levensbelang voor ons volk ©n ook voor het volk van Indië
dat de eigenaars van de ondernemingen zo spoedig mogelijk hun ei-
gendommen terugkrijgen, opdat de goeder©nvoorraden weer kunnen

l gaan vloeien. Maar deze heren van de republiek nemen onze regering
en de luitenan^reggverheur-generaal weer in de maling.
Ik kom to fr^de.fogtfconclus i e; Er is een groot gevaar. U kunt de ver-
antwoording "Mét dragenHet Nationaü.1 Comité tot Handhaving van de
Rijkseenheid zegt: Volk van Nederland, dat kunt ge niet dulden.
Herinner U wat de Duitse bezetting was. Wij moeten alles doen om
een einde te maken aan de toestand in Indië. Wij zijn constitutio-
neel verantwoordelijk voor de 70 millioen mensen, die in de hoog-
ste nood verkeren in een wereld, waarin geen recht en veiligheid
heerst. Het roer moet worden omgegooid. U kan daaraan meeiirerken
door de petitie te tekenen^"

Hlcsrna werd een k\/qrtior pauBo gehouden.

Na d<- pauze werden door Dr. Turks tra« voornoemd« enkele gedeelten
geciteerd uit een bes chouwTng van de ïie er Looyenga, voorzitter
van het sub-comité van de K.V.P., die op deze avond zou hebben
gesproken, indien hij niet door ziekte verhinderd was.

.
aarna werd het woord gegeven aan

ederlands-IndiS vas ©en land van melk en h"Önïg"~voor de invalt van
de Japanners. Overal heerste rust en orde. Nederlands-Indië was
een rechtsstaat. De Nederlanders waren goede kolonisten. De Neder-
landse ambtenaren waren er g«±wr voor controle. Door de Nederlan-
ders is IndiS vooruitgegaan. Begin vorige eeuw telde Java 5 mil-
lioen inwoners, terwijl er thans 50 millioen zijn. Het aantal in-
tellectuelen onder de Indische bevolking is echter gering. Hoe is
het thans. Er heerst terreur. De bevolking van Madoera zucht onder
de terreur. Een ieder die niet bukt, wordt uitgehongerd. Het beste
bewijs daarvoor zijn de brieven van onze militairen in Indië. Zij
zijn de beste propagandisten voor onze zaak. Het is de schuld van
onze regering, dat het in Indië niet goed gaat. Zij bezit de mid-
delen om een einde te maken aan de republiek. Jonkman heeft dit
zelf gezegd. Maar onze regering praat liever. Nu spreek ik nog
niet eens over de geïnterneerden, die nog zuchten onder de klauwen
van de republiek, Soekarno is een collaborateur en ook Mohamed Hat-
ta. Zij zijn geweldig anti-Nederlands. Sharir is geen collabora-
teur en misschien ook niet zo anti-Nederlands. Hij heeft echter
niets te zeggen, want achter de schermen werkt de gehele kliek,
die anti-Nederlands is. De republiek lijdt aan zelfoverschatting.
Zij wil de plaats innemen, die wij daar innemen. Zij wensen 100f
merdeka. 100% vrij te zijn. De nota van de regering is te fel ge-
noemd. In hun antwoordnota dringen zij aan op het terugtrekken van
de Nederlandse troepen. Geen wonder. Met dit machtsapparaat valt
en staat het Nederlands gezag. Er zijn vele aanwijzingen, dat het
met het gezag van de republiek niet best gesteld is, Sr zijn tal
van Indische volken, die met de republiek niets te maken willen
hebben. Er is mis&?e in de binnenlanden. Schietpartijen komen re-



gelmatig voor. D© beweging van de Pasoendan trekt onze aandacht.
De reactie op deze beweging was een heftig verzet van Soekarno
en Sharir» Zij zeggen* Wij voeren het gezag, dus is het een bin-
nenlandse aangelegenheid. Dit standpunt van de republiek is zeer
begrijpelijk, doch niet van de Commissie-Generaal. Ik acht deze
betreurenswaardig. De ware machthebbers van de republiek zijn niel
zij met wie de Nederlandse regering onderhandelt, maar zij die
over de wapens hebben te beschikken, zoals Soedirman. '̂ N̂eder-
land Indië losliet zouden de inheemse volken elkaar gaan bestrij-
den, tenzij er een andere mogendheid zich over land en volk̂ Snt-
ferm&fc/. Het communisme doet da'ar ook reeds zijn invloed gelden.
Niet alleen West-Europa, maar ook Java wordt bedreigd. Dat blijkt
wel uit het feit, dat Soekarno een ras^echtfe communist tot zijn
politiek adviseur heeft benoemd, ̂ e Commissie-Generaal vist daar
in troebel water. Wij zullen eindeloos blijven praten, tenzij ons
volk getuigt daar geen genoegen meer mee te nemen. Er is maar
een leus: Beter één rijk, dan twee ruines^

werden door Prof. uerbrandy d̂ r s chr i f te 11 jke vr ag en
beantwoord, f- Wa^ fltenXd k /[̂  ̂ .i^rMrr^^ycAJi- ̂ 4̂ HCyŴ -̂  /̂ t. fcjui <

11 ?/y Of ik nog iets v/il zeggen over de economische belangrijkheid
van Indië. Nederland is een staat, die eeuwen lang georiënteerd
is geweest op^*êee. Wij namen overal in de wereld het initiatief.
Wij hadden bezittingen in alle werelddelen. Onze economische posi
tie was daarop georiënteerd. Het was toen ook een vraag, hoe wij
het snelst naar Indië konden varen, Java/i telde een eeuw geleden
5 millioen inwoners en thans 50 millioen. Hoe kan dit "volk zich
kleden, voeden met een dergelijke bevolkingsaanwas. Wij hebben
daar ons kapitaal belegd. Daar liggen onze deviezen, "anneer
^ederland \rordt losgescheurd van Indië, dan zal dit een ramp zijn
voor de Javaan, want 1/3 der bevolking is aangewezen op de bui-
tenlandse ondernemingen. Wanneer die beide Hijken van_ elkaar word
gescheurd, dan hebben we twee rmlnes in plaats van e£h Rijk, dat
welvarend is. De economische belangen staan echter niet voorop.
maar de politieke belangen, zoals vrijheid van godsdienst enz.

2. Is het beleid in Indië tot op heden faut geweest? Van wie is
Indië?
"Wij kunnen gerust zeggen, dat het het land is van Nederland, want
Nederland heeft Indië gemaakt tot wat het nu is. De spoorwegen
en de ondernemingen: zoals rubber, tabak enz* Deze zijn gevestigd
door d© Nederlanders. Het zou niet zo zijn, wanneer ^ederland
werd weggewerkt. In verband hiermede, zouden wij kunnen vragen:
Van wie is Palestina? Van de Arabieren of van de Joden? De oplos-
sing is: Wij moeten aan de aspiraties van die volkeren tot poli-
tieke z«lfstandigheid tegemoet komen. Daarvoor moet een vorm geve
den worden, &® Nederlanders zijn naar Indië gestuurd, omdat de
volkeren daar deze aspiraties totaal niet kennea. Wij moeten we-
ten, v/aar de Soedanezen willen staan. Vlij behoren te weten, wat
leeft er onder die mens/Jrien."

3. Waarom worden onze jongens, die naar Indië moeten, weggevoe/rc
met militaire politie? '

«Het transport moet ordelijk geschieden. Daarvoor is bewaking no-
dig, die de orde handhaaft. Vcoral in de dorpen kan dit nodig zi;
De jongens, die naar Indië zijn opgeroepen, zijn dankbaar dat zi;
daar zijn. Zij zeggen zelf, dat zij er willen vechten voor vrede
en rechtszekerheid, anders stuur ons maar naar huis. Die dat zegj
gen, dat zijn flinke jongens. "

*•»-. Zijn Engeland en Amerika schuldig aan wat er in Indië gebeurd'
"V/at voor schuld kunnen die ©r aan hebben. V/at weten wij van Brit!
Indië af. Daar kunnen wij niet over praten. Wij kennen daar de
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toestanden niet. De Britten en Amerikan kennen ons Indië niet0
Veel hangt echter af van Uw houding en van de voorlichting in an-

• dere landen. Dr. Van Hook heeft ^elf in dat opzicht het buiten-
land bewerkt. Dus zijn die staten eenzijdig voorgelicht. De ogen
van de Amerikanen zijn echter allang open gegaan^ want zij zien

' thans ook het communistisch gevaar in het Verre Bosten."

'•J*. Wat moeten wij met deze huidige regering doen, om er af te ko-
nen?

l(D--arop kan het antwoord kprt zijn. Teken het petitionnement en dan
zijn vrij op de goede weg.

Waarom is Prof. Romme omgedraaid?
Dat is moeilijk te beantwoorden. Vraag dat liever ;an hem zelf.
Da grote factor zal wel .geweest zijn, ̂r eventuele breuk met de
Partij van de Arbeid̂ l̂ an̂ idoendê â ziĝ -oV̂ en̂ f̂el-ing
te vormen. Bovendien zal hij vermoedelijk niet rekenen op de
jChrist. Hlst. , want deze hebben onlangs nog tegen het gezantschap
--bij de Paus gestemd. "

6. V/aarom grijpt iftfl/idtô ë̂ H.M. de Koninginx<nTeT~inY
Over deze vraag wil ik niet voel zeggen. Volgens de Grondwet is
de Koningin onschendbaar, ./at die beslist blijft binnenskamers.
Verantwoordelijk is de Minister. -Jat de Koningin inzake Indië ge-
daan heeft, zal later uit de historie moeten blijken. Dat wordt
tij eens 'haar leven niet bekend gemaakt/
&
7. Dr. /an Mook noemde Soekarno een uuisling figuur. Hoe kan hij
dan met hem onderhandelen? Hoe is dat te rijmen?
Dat is ook niet te rijmen. De politiek van Dr. Van Mook zit muur-
vast. Sr is maar een uitweg. Politiek te voeren, zoals het Comité
tot X1andhaving van de if(i jks eenheid dat wil.ÜK'an het indienen van
een petitie van invloed zijn op onze regering?
Naar mijn mening bestaat er bij het lied. volk een tekort aan belan
stelling voor ^ed. Indië. wij plukken daar thans de vruchten van.
V'/ij kunnen de regering niet niet geweld omver werpen, ricn regering
is altijd nog bang voor de publieke opinie. Door invloed uit te
oefenen op het parlement, kan men dus dwingen een regering heen te
gaan. /ic<j)doende kan onze petitie dus van invloed zijn op de rege-
ring."

Daarna dankte Dr. Turks tra de sprekers voor de overtuigende ,
wijze van voorlichting en sloot osiotreoks ....... 22. 'lO uur de vergadering!

-Het scheel feaér-uon ordelijk verloop. ^
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Onderwerp: Vergadering "Comité Handhaving
Rijkseenheid.

Verslag openbare vergadering van do Afd.Zutphen van het
-Comité Handhaving Rijkseenheid, gehot1.c.p.n op 11 Juni 1947,aldaar,

Aanwezig waren plm. 1000 personen.

Om 20.10 uur werd de vergadering geopend door de voor»
zitter van de Afd.Zutphen, Dr. Hê 3j5l_TURKST̂ A, geb.15 Maart
1893 te Westdongeradeel, .rector .varTTiet £yceuiïï te Zutphen,
won. aldaar. Hij deelde mede, dat op een protestmeeting te
Arnhem een beroep werd gedaan op Prof.Gerbrandy en Welter om
in Zutphen een spreekbeurt te komen vervullen. Dat werd toen
onmiddellijk toegezegd. "Waarom moesten zij naar Zutphen komen?
Was dat nodig?" Ja, want meer dan ooit inoet thans de storm»
klok worden geluid. Dat is wat alle 'mensen moeten '.veten. Allo
•Nederlanders dienen dat .te weten. Op het pamflet, dat is ver*.
spreid, ?/erd u reeds medegedeeld, dat het hier' gean partij-
politieke kwestie betreft. Hot land is in gevaar. Daarom zou-
den Gerbrandy en Wclter hier vanavond spreken. Tot D.i3n spijt
moet ik u echter mededelen; dat ¥eltor door een plotselinge
buitenlandse reis verhinderd is hier te komen. Generaal Bajet-
to is onmiddellijk bereid gevonden, hier vanavond in zijn
plaats op te treden. Hij is een kenner van Indië. Ook de Hoor
Looyonga van de'R.K, Volkspartij, die hier vanavond zou hebbon
gesproken is plotseling door ziekte verhinderd hier aanwezig
te zijn. Zo zien we weer, dat de mens wikt, maar God beschikt,
Ik heet Prof, Gerbrandy en Generaal Bajetto hier van harte
welkom» Hot de lijsten voor de petitie zijn wij allo buurten
afjgcr.'cest om te tekenen. Ook hier in de zaal zal straks in do
pauze nog gelegenheid bestaan op deze lijsten te tekenen. Ook
wordt voor do actie uw financiële steun gevraagd. Voor dat

dool
AAN i '
Z.S, de Minister van Binnenlandse Zaken "
Z.E; de Minister van: Justitie
Z.E, de Minister vaix. Overzee se Gebiedsdelen
dHr. Commissaris dor Koningin in de Prov.Gelderland
dHr. Hoofd G.S. IIIB
dHr, Hoofd Sectie III M.I.D, Marinostaf

dHr* Hoofdcommissaris van Politie, Amsterdam
dHr, Hoofdcommissaris van Politie, Rotterdam
dHr. Hoofdcommissaris van Politie, Den Haag
dHr, Hoofdcommissaris van Politie, Utrecht
dHr. Hoofdcommissaris vanPolitie, Groningen,
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doel zijn alhier kwitantinboekjes aanwezig» In de pauze zal
er gelegenheid zijn om hier voor te geven» Als voorzitter kan
ik geen interrupties toestaan. Ik geef thans het woord aan
Prof, Gerbrandy",

Prof.Pieter S.Gerbrandy, geb, te ITijmbritseradeel, 13,4.
1885 won. te Den Haag sprak als volgt?

"Volgens betrouwbaar in Nederland '̂ '.ïinengekomen berichten
zijn de laatste 7 maanden op; Ja va .en M<Lv,_ocra 2 millioen mensen
van honger en aan pokken en pest b.3zvjo.V.cn| terwijl oen nog
groter aantal in een zodanige slechte lichamelijke toestand
verkeert, dat er nauwelijks hoop bestaat op herstel. Ook de
rapporten over de minder bekende stroken, lovcrc-n en trooste-
loos beeld van de toestand daar» Nog altijd zuchten velen in
concentratiekampen. Terreur en banditisme tieren er welig. En
wie is, daarvoor verantwoordelijk? Daarvoor bent u on ik en wij
all on verantwoordelijk. Daarvoor is onze Nederlandse regering
verantwoordelijk. Wij hebben over deze gebieden nog altijd het
oppergezag en de plicht van onze hoogste vertegenwoordiger in
Indië is in de eerste plaatsj de inheemse bevolking te bescher-
men tegen onderdrukking5 vanjv/elke kant ook. Wij hebben ccn
oorlog gevoerd en gewonnen. Hebben wij die eigenlijk wol gGWon-
non of zijn wij bozig hem te verliezen? Waarvoor vochten wij
eigenlijk? 171 j vochten toen'togen het regiem van Duitsland en
het Japanse fascisme. Ook in dio strijd hadden wij oen ideaal»
Wat is er terecht gekomen van de idealen» v/aar voor de volkoren
gestreden hebben? In ons Indië ? Roosevelt formuleerde die
idealen in hot kort als volgt* vrijheid van godsdionstj vrij-
heid van spreken en schrijven, vrij van gebrek en vrij van-
angst en terreur. Is men in India vrij van gebrek en vrij van
angst en terreur? Honderdduizenden verkommeren er en toch was
Indië eenmaal een rijk gebied, dat bestuurd werd op een wijze,
die de bewondering van de hele wereld afdwong, Tocn"werd er
in de Tweede Kamer geïnterpelleerd, als men oen Indiër op een
onderneming als straf in de zon had laten staan» Dan werd er
door de linker vleugel in de Kamer geroepen *;t Pa t is koloniale
politiek". Thans sterven ze bij duizenden, '"aar blijven nu
de interpellaties? Hoe komen die tegenstellingen? Dat is hoofd-
zakelijk toe te schrijven aan de door Schermorhorn on Beel ge-
vormde kabinetten. Hun politieke mensen kunnen zich daar niet
uitspreken.

Do Nederlandse staat heeft echter te zorgen voor de men-
sen daar» Deze worden nu overheerst door een kliek van Hitler
en Stalin, Hoe kan raon onderhandelen met een Soekarno en
Mohamcd Hatta? Dat is een product van onze verslagen vijand
Japan. Het was de t act lelt van Japan om de verloren oorlog toch
nog in een overwinning om te zetten. In 1944 kwam de Japanse
boodschap betreffende de onafhankelijkheid van Indonesië, Het
Japanse opperbevel benoemt Soekarno tot President en Mohamcd
Hatta tot vice-president. Zij begeven zich daarop naar het



Japanse opperbevel en Soekarno houdt daar een rede. De atoom-
bom maakte echter op tijd een eind aan de oorlog. r/ie is
Soekarno? vlij hebben hier een Kussert en die werd doodgescho-
ten. Deze Soekarno heeft 2 millioen man van zijn eigen land-
genoten voor het verrichten van slavenarbeid naar Japan gezon-
den» Ze KOOSten daar werken in de fabrieken en aan de spoor-
wegen. Terecht heeft Dr. Van Kook noni alü een Quisling-figuur
geschetst. Hun leermeesters waren Jap^-cnert, Reeds jaren voor
het uitbreken van de wereldoorlog, war:-n ?ij ophitsers. Onder
de Japannezen heerste terreur. Hen moest - fluisterend de wa£ir~
heid spreken. Zoals Bij dat gewoon waron -'cl jdons de Duitse
bezetting, Hetzelfde geschiedt nu in Indonesië, ïïat is daar
de" waarheid? Als men de Indonesiërs oponhartig kon laten spro-
ken, dan zou men horen, dat zij het prachtig haddon voor de
oorlog ondor het Nederlands gezag; dat het vreselijk was onder
de bezetting van de Japanners, maar dat hot ondor do republiek
nog erger is. Dat het daar thans zo slecht' is. is de schuld
van de kabinetten Schermerhorn en Boel* De'politiek, die thans
gevoerd wordt, is slechter dan ooit door een kabinet gevoerd»
De regering begint dit echter in te zion. Boel hield oen reden
in Makassar. Daarop volgde een nota aan do republiek» U kon
het lozen en ook het antwoord van do republiek. Indien dit
kabinet zijn koors wijzigt, dat heeft hot recht op de steun
van hot Nationaal Comité", Dan krijgen zij onze steun. V/ij zijn
geen politieke partij. Wij strijden voor oen rechtsstaat.
Recht voor de volkeren aldaar* Om onze steun te verwerven, moet
koersverandering vaststaan. Het lijkt or echter nog niet op.

Moesten do ministers Bool en Jonkman naar Inclië gaan om
zich persoonlijk te overtuigen van de 'toestand daar? Zij waren
volkomen in staat gowoest om hier tot de conclusie te komen,
dat or niet zulke mensen als Soekarno on zijn kliek, geen rege-
ring is op te bouwen. Zij hadden hot gehele bestuursapparaat
tot hun beschikking. Deze ministers waren volkomen in staat,
net als ,U, on do toestand aldaar te- bezien 0:1 hun conclusie
te trekken. Hebbon ze de juiste conclusie getrokken? Hoe kan
men nu nog gaan praton als de tegenpartij onbetrouwbaar is? In
Batavia zitten do schuldigen. De Nederlandse regering is ver-
antwoordelijk voor dit fiasco. Zij moet veg, Sn gij, Cominissic-
Gcnoraal. Gij maakt ons te schande voor do gt/ic-le wereld.
Amerika zal"zeggen, hoe is het mogelijk* dat zij zo doen, die
anders zo pienter waren» De Commissie Generaal en Dr. van Mook
zijn ook omgedraaid. Zij, Bc-el en Jonkman gingen daarheen om
hen te ontslaan en vandaag kan men woor lezen, dat ze mogen
blijven. Wat is ons leger daar? Een poiitieleger. Het is daar
om vrijheid van godsdienst, vrijheid van. spreken enz. te waar-
borgen. Onze soldaten voelen zich geroepen dit doel te bereiken.
Dozo nota gaat niet uit, waarvan zo uit moest gaan. De inhoud
is zo appetijtelijk mogelijk voor de Indiërs gemaakt. Deze no-
ta gaat niot uit van do oersto plicht van het Nederlands opper-
gezag > om te zorgen voor hot welzijn van millioonen. Zij is

ooi
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een afglijden van hot al rir.gore Linggadjati. IL t deze nota
komt men er niet onderuit weer niet de onbetrouwbare lieden to
gaan praten» De antwoord-nota van do republiek ziet er niet
naar uit alsof dit het antwoord is op een ultimatum. Zij komt
direct net eisen» Er moet oen tussonrogering worden gcvornd,
die voor do helft uit Indonesiërs nret bestaan» De besluiten
moeten bij meerderheid van stemmen r,order, gonoraoii. Zij kunnen
dus alles tegenwerken. Déze ropublioA i;r.„ouleert op tijd en
tijd is geld. Ons leger kost l milliard ;,or jaar en dat van
de buitenlandse deviezen. Dat kan niet Vergaan, Deze nota zal
opnieuw vertraging brengen in de zo noodzakelijke opbouw van
het land. Hot is een levensbelang voer ons volle en ook voor het
volk van Indië dat de eigenaars van de ondernemingen zo spoedig
mogelijk hun eigendommen terugkrijgen, opdat de gocderenvoor-
radon weer kunnen gaan vloeien. lüaar deze heren van de repu-
bliek nemen onze regering en do luitoiiant~gouxrerncur-oenerar.l
weer in do maling»

Ik kern tot do volgende conclusies Er is een groot gevaar.
U kunt de verantwoording niet dragen. Het Nationaal Comité" tot
Handhaving van de Ri;jks eenheid zegt J Volle van Nederland, dat
kunt ge niet dulden. Herinner Ü wat de Duitse bezetting was.
Wij moeten alles doen om een einde te naken aan de toestand
in Indië* Wij zijn constitutioneel verantwoordelijk voor de
70 millioen mensen, die in de hoogste nood verkoren in oen we-
reld, waarin geen recht en veiligheid heerst. Het roer noot
worden omgegooid. U kan daaraan meewerken door de petitie to
tekenen"* • •

Na de pauze werden deer Dr.Turkstra, voornoemd, enkele
gedeelten geciteerd uit een beschouwing van de hoer Looyonga,
voorzitter van het sub-conitd van de K.V,P,, die op deze
avond zou hebben gesproken, indien hij niet door ziekte ver-
hinderd was.

Daarna word het woord gegeven aan Generaal Max Louis Frans
Bajctto, geb. to Meester Cornelis, 22.4.1881$ wonende te Den
Haag. De Generaal sprak als volgt:
"Nederlands-Indië was c» en land van melk en honig voor de inval
van do Japanners. Overal heerste rust en orde» ïïodcrlrjids-
Indië was een rechtsstaat. De Nederlanders waren goede kolonis-
ten» De Nederlandse ambtenaren waren er alleen voer controle.
Door de Nederlanders is Indie vooruitgegaan. Begin vorige
eeuw telde Java. 5 millioen inwoner s 5 terwijl er thans 50 mil-
lioen zijn. Het aantal intellectuelen onder de Indische be-
volking is echter gering. Hoc is het thans. Sr heerst terreur.
Do bevolking van Madoera zucht onder de terreur. Een ieder die
niet bukt, wordt uitgehongerd. Het beste bewijs daarvoor zijn
de brieven van onze militairen in Indië • Zij zijn do beste-
propagandisten voer onze taak. Het is de schuld van onze rege-
ring , dat het in Indië niet goed gaat. Zij bezit de middelen
om een'einde te maken aan do republiek. Jonkman heeft dit zelf
gezegd. Maar onze regering praat liever. Nu spreek ik nog
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niet cons ovor do Ëointcrncordon, die nog zuchten onder do
klauwen van do republiek» Soekamo is cc,n collaborateur en ook
Kohamcd Hatta, Zij zijn geweldig anti-Ncdcrlands» Sharir is
geen collaborateur on misschien ook niet zo onti-Fcdorlands.
Hij heeft echter niets te zeggen, want achter do schermen werkt
do gehele kliek, die anti-Nedorlands is. De republiek lijdt
aan zelfoverschatting. Zij wil do plaats innemenj die- wij einar
inncncn. Zij wensen 100% mcrdoka. 10C,i vrij te zijn. De nota
van de regering is te fel genoemd. I.-j hu;-: antwoordnota dringen
zij aan op het terugtrekken van do Nederlandse troepen» Geen
wonder* Met dit nachtsapparaat valt en 'jtaat het Nederlands
gezag. Sr zijn vele aanwijzingen, dat lv,t met het r;e-zag van de
republiek niet best gesteld is. Er zijn tal van Indische volken,
dio^not de republiek niets te naken rillen hebben. Er is
misere in de binnenlanden. Schietpartijen koi'.en regelmatig voer.
De bewoging van de Pasoendan trekt onze aandacht. De reactie
op deze beweging was oen heftig verzet van Soekarno en Sharir.
Zij zoggen J T/ij voeren hot gezag, dus is het een binnenlandse
aangelegenheid. Dit standpunt van de republiek is zeer begrijpe-
lijk, doch niet van do Connisslo-Gcncraal. Ik acht deze be-
treurenswaardig» De waro machthebbers van do republiek zijn
niet zij mot wie de Nederlandse regering onderhandelt, naar zij
dio over do wapens hebben te beschikken, zoals S', odirman. In-
dien Nederland Indië losliet zouden do inb.ocr.sG volken elkaar
gaan bestrijden, tenzij er een andere nogondheid zich over
land en volk zou ontfermen. Het communisme doet da"a"r ook reeds
zijn invloed gelden. Niet alleen *.7cst-3uropa, i-aar ook Java
wordt bedreigd. Dat blijkt wel uit het feit, dat Soekarno oen
rasechte communist tot zijn politiek adviseur heeft benoemd. De
Commissie-Generaal vist daar in troebel water, '/ij zullen ein-
deloos blijven praten, tenzij ons volk getuigt daar geon genoe-
gen mee te nemen. Er is maar <5dn leus J Beter ddn rijk, dan
twee ruïnes".

Vervolgens worden door Prof*Gorbrand7 enige schriftelijke
vragen beantwoord, l, V,rat denkt U van do economische belang-
rijkheid van Indië?"Of ik nog iets wil zegge-r. over de econo-
mische belangrijkheid van Indië, Nederland is een staat, die
eeuwen lang georiënteerd is geweest op do ze^, Ui j namen over-
al in de wereld het initiatief. V/ij hadden bezittingen in alle
werelddelen. Onze economische positie was daarop georiënteerd.
Het was toen ook oen vraag, hoe wij het snelst naar Indic kon-
den varen. Java telde oen eeuw geleden 5 millioen inwoners on
thans 50 millioon. Hoe kan dit volk zich kleden, voeden net
een dergelijke bevolkingsaanwas. VJij hebben daar -ons kapitaal
belegd. Daar liggen onze deviezen. Wanneer Nederland wordt
losgescheurd van Indië, dan zal dit een ramp zijn voor do Ja-
vaan, want ~L/J> der bevolking is aangewezen op do buitenlandse
ondernomingen, r'anneer die beide Rijken van elkaar worden ge-
scheurdj 'dan hebben we twee ruïnes in plaats van ddn Rijk, dat
welvarend is. De economische belangen staan echter niet voorop,
maar de politieke belangen, zoals vrijheid van godsdienst enz."

Is



2* Is het beleid in Indiö tot op heden fout geweest? Van v/ie
is Indië ? *

"Wij kunnen gerust zeggen j dat hot het land is van Nederland,
want Nederland heeft Indië genaakt tct wat het nu ie. De
•spoorwegen en de onderneningen: zoals rv.bber, tabak enz. Deze
zijn gevestigd door de Nederlanders. A<.--\t zo zijn,
wanneer Nederland werd v; egge werkt. In verband hiornede, zouden
w4j kunnen vragen: Van wie is Palestina'.' Van de Arabieren of
van de Joden? De oplossing is i ïïij noemen aan do aspiraties van
die- volkeren tot politieke zelfstandigheid tegenoet konen.
Daarvoor moet een vorn gevonden worden» De Nederlanders zijn
naar Indiö gestuurd, ondat de volkeren daar de aspiraties to-
taal niet kennen* Wij noeten wfetenj naar de Soedanezeh willen
staan. T/ij behoren te weten, wat loeft er onder die nensen."

*

~ït V.'aarori worden onze jongens, die naar Indië noeten^weggevoerd
net nllitairc politie?

"Hot transport moet ordelijk geschieden. Daarvoor is bev;aking
nodig, die de orde handhaaft* Vooral in de dorpen kan dit nodig
zijn. Do jongens, die naar Indië zijn opgeroepen^ zijn dankbaar
dat zij daar zijn. Zij zoggen zelf, dat zij er willen vechten
voor vrede en rechtszekerheid, anders stuur ons naar naar huis.
Dj. c dat zeggen, dat zijn f linie o jongens»"

4« Zijn Engeland on Ancrika schuldig aan -wat or in Indië ge-
beurd?

"Y/at voor schuld kunnen die er aan hebben, "./at weten wij van
Brits-Indië af? Daar kunnen wij niet over praten. V/i j* kennen
daar de toestanden niet* De Britten en Anc-rikonen kennen ons
Indië niet t Veel hangt echter af van Uw houding on van. de voor-
lichting in andere landen» Dr«van Mook heeft zelf in dat op-
zicht het buitenland bewerkt. Dus zijn die staten eenzijdig voor-
gelicht. De ogen van de Anorikanen zijn echter allang open ge-
gaan , want zij zien thans ook het conn.unistisch gevaar in het
Verre Oosten".

5. 'fet noeten wij net deze huidige regering doen, or. er af te
konen?

"Daarop kan hot antwoord kort zijn, Tckoh het pctitionncnent en
dan zijn wij op de goede weg,"

6. T/aaron is Prof, Ronnc ongedraaid?
Dat is nooilijk te beantwoorden. Vraag dat liever aan hum zelf»
De/fa.ctor zal wel geweest zijn* oen eventuele breuk not de
Partij van do Arbeid* Zijn er dan wel voldoende nensen 'on een
eventuele nieuwe regering te vornen« Bovendien sal hij vornoede-
/grote '
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niet rokcncn op de Christ.Hist», want deze hebben onlangs nog
tegen hot gezantschap bij de Paus gcstcnd",

7. Waarom grijpt H»M« do Koningin in do Indische kwestie niet
in?

"Over deze vraag wil ik niet veel seggent Volgens de Grondwet
is do Koningin onschendbaar* iTat die boö'J.ï.̂  blij ft ..b innen ska-
nors* Verantnoordelijk is de Minister, Y;at -.'.c Koningin inzake
Indio gedaan heeft, zal later uit de hiatorlo nooten blijken.
Dat wordt tijdons haar leven niet bekend genaakt,"

8« Dr,van Mook noondo Soekarno een Ouisling .figuur» Hoc kan
hij dan mot hen onderhandelen? Hoc is dat te rijnen?

"Dat is ook niet te rijnen» De politiek van Dr.van Mook zit
muurvast» Sr is meer éon uitweg. Politiek te voeyeBj soals het
Conitö" tot Handhaving van de Rijkseenheld dat v/il. Kan hot in-
dienen van een petitie van invloed zijn op onze regering?
Naar nijnncning bestaat er bij hot Nod.volk een tekort aan
belangstelling voor Wod,Indië, Wij plukken daar thans do vruch-
ten van. T/ij kunnen do regering niet net geweld onver worpen»
Een regering Is altijd nog bang voor do publieke opinio* D;,or
invloed uit to oefenen op hot parlcrient, kan non de regering
dus dwingen heen te gaan*. Zodoende kan onze petitie dus van
invloed zijn op de regering"*

Daarna dankte Dr.Turkstra do sprekers vcor de overtuigen-
de wijze van voorlichting on sloot de vergadering.

C.V.D.

Ccll,: dR,
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Verslag van de openbare Bijeenkomst van de afdeling
Vla. r r dingen van het comité "Handhaving Rijkseenheid"
gehouden op Maandag, 16 Juni 1947 t o 20.00 uur in dc
-aae3r-uHarjao3a±e-ü'. aan da S oniodeungowop; t o yiaa
Aanwezig ongeveer ^G--gersonen (geheel gevulde zaal)
warrend c r goon militairen in uniform»
Medewerkenden: Zpficneirs •.

^- MARIITUS -HEUSRIK LATJIUBNS WEGrJOO]IlAIDE. geb©*^ te Sluis,
r 2 Juni 1910, -onder_wjLjzer , won^nd-e te(. VI aar dingen, jAJ=Li«-

57» voorzitter van de afdeling VI a ar d ing e n van
^ het comité "-^andhaving Rijkseenheid"
l, - Mpjiifm^w-TÏ^fer-Tarr-Ravcnstcijn» -

W « y i t f i <B>TgTTTT.T.TP.TflTT- HE ERÏÏYg, oud-lld_ van de volks-
^,-raad-,—

-o-o-

De bijeenkomst werd geopend door^ëststratef1 Deze

deelde mede, dat het comité zich ten doel stelt het

Nederlandse volk de waarheid mede te delen van hetgeen

in Indi'8 geschiedt," Het comité is niet een partij of

vereniging, doch een samenbundeling van mensen die het

niet eens zijn niet het beleid van de Regering. Het is

Van mening, dat de huidige Kamermeerderheid niet is dat-

^gene wat ten aanzien van de Indische kwestie in ons volk

.leeft. Het comité wil zich met een-petitiöönement wenden

tot de Staten Öeneraal, Ook in Vlaardingen zullen de men-

sen in de gelegenheid gesteld worden hun handtekening te

geven. Zij zullen een pamflet thuis krijgen om rustig na

te kunnen lezen, wat zij tekenen, &tAu>^ «̂WWwtx«.

•Ha h^t QpernngRwonrrl—d^>or WoDtatrat'eriferd het woord

gevoerd door Mejuffrouw van .Ravensteijn^

Deze deelde mede, dat .er in Indie' een chaos dreigflUte

- ontstaan. Indlë gaat ten onder, -tenzij v/ij onmiddellijk
."l U H

"hulp bieden. Hebt ge wel eens nagedacht,vroeg spreekster

, wat het is als de volken van Indie aan Soekarno worden

uitgeleverd. öe hebt toch de brieven -gelezen van de jon-

gens in Indi'ê en daaruit vernomen, dat daar duizenden de

hongersdood sterven. Wij zijn berïd om de volken daar
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verstrekkende "bevoegdheden te geven, maag gij moet

helpen om te voorkomen dat Schermerhorn en van Mook> ons

nog ai-e-t verder, in de afgrond "brengen. Het communisme

steekt in Indie* de kop op en thans zijn er reeés concen-
tratiekampen, erger dan Bergen Belsen en Matthausen ooit

n i
geweest zijn. Spreekster ĥ Lfê ft een "broer, die pat e r- aalmoe-

zenier v/as, bij de slag in de J avazee} verloren. Thans

h&̂ -ïA zij. het als^noodzaak gevoeld ora zich voor de goede

zaak in te zetten. Speciaal richtte zij zich tot de Katho-

lieke vrouwen in ïïejierland teneinde hen op te wekken de

Katholieke bewindvoerders^ te overtuigen dat de koers welke

thans wordt gevolgdrtot een ramp •/%$.'$. leiden*
Dr, Feuilletarf de. BruyirTdie' daarSp het \voord nam s^a?

n , / T • '
al P, Kjs&ti mening uii^ dq-b vt&j au.len"moeten weten^dat ons
Rijk ov<erzere in brand st*aa't. 'Één zegt, -V He t is ver van

• . - - . . 0 * 0 B S

mijn huis" maar, bedenkt dat ons
gehele Rijk in brand jstaat. Vervolgens gaf spreker een

overzicht van hetgeen zich rondom de ondertekening van

het accoord van Lgnggadjati hö̂ tó̂ af gespeeld* Hij verweet

de Regering ttat zij thguaS' met de Staten Generaal dfi4̂ , wat

Hitler destijds met de Rijksdag •• hfltó&b' gedaan/ 3De Repoeblie^k

is niet '.van.: plan om met ons samen te werken. Dit heeft

de Regering op 6 Augustus 1946 zelf gezegd. Bij de verotfe-

ring van Modjokerto hebben de Nederlandse militairen stuk-

ken gevonden Daarin een der "bevelhebbers van de T. R, I,

aan de legering der Repoebli^k verzocht, toch vooral de

overeenkomst van' Linggadjati te tekenen, omdat hij vreC.ie

dat de legers van de Repöebli^k anders ~onder de voet zou-
i)

den worden gelopen. Er heerst a-bluB -sT&̂ oteeg in de door

de Repoebli^k bezette gebieden., grote hongersnood. In de

laatste, zes maanden van -194-6 stierven alleen op Java

2 000 000 mensen de hongerdood» ÏTaar schatting zal dit aas

,tal in 1947,6 000 000 a 7 000 000 bedragen. Of ge nu lid

zijt van, de Katholieke .Volkspartij of van de Partij van de

Arbeid, ge- zijt aan dit alles- schuldig. Ge kunt niet zeg-

gen "Wij hebben "dit niet gewild 'J In I^dië dreigt een eco-

nomische crisgis, omdat daar alleen welvaart gebracht kan
li

worden met behulp van de Nederlanders. Aan de hand van
""•»>. 7



verschillende gegerens trachtte spreker dit aan te tonen. Er
H «

dreigt?zo vervolgde hij, een politieke crisis, omdat zij niet
in staat zijn zichzelf te regeren. Sjahrir en Soekarno aett-
den^ volgens spreker bezig zijn het communisme in Indië in
het zadel te helpen. De leider van de communistische partij
zou juist nie* in de regering ran de Repoebliek zitting heb-
ben, omdat Amerika er dan lucht van zou krijgen(dat het in
Indië op politiek gebied niet goed gaai^ De Regering zegt
dat wij niet in staat zijn om gewapend tegen de Repoebliek
op te treden, doch de divisiecommandanten beweren^dat een
militaire actie slechts zes weken zal duren. Dat wij dan de
bevolking tegen éns krijgen is onjuist, want 98$ der bevol-
king wil graag de Nederlanders terug./̂ d̂â bCTaav̂ TBsrta-
via sou-hebben geschreven, dat zolang Dr. van Mook en Scher-

101*»»..
merhorn nog in Indië zijn, er niet Tével" goeds te verwachten
wS» "Hetgeen tot dusver ten aanzien van indië is geschied,
is in strijd met de Grondwet. Het hoofdbestuur van de Partij
van de Arbeid wenst thans het contact met de Repoebliek
weer op te nemen en eist dat met het terugtrekken van de
Nederlandse troepen een aanvang wordt gemaakt. Ook zou de

M <>pft.gfcgp. vnoeq J-ICH F̂, 01=^
Grondwet gewijzigd moeten worden. ̂ oâ /tSiën meTPdlt "STdattTüe

ü/Aoy 'i
niet wat $é laat̂ ĝo vroeg sprekor gioh af. Indien wij Indië

*?
kwijt raken, gaan wij economisch ten-onder. Spreker haalde
bij dit betoog verschillende cijfers aan. Wat thans ten aan-

zien van Indië geschiedt^is in strijd met de democratie.

Democratie is niet de helft + l of de helft +12, doch in

een democratisch land is de Regering verplicht 051 te luis-
n

teren naar de redelijke eisen van de minderheid. Spreker

waarschuwde de leden van de Partij van de Arbeid dat hun

partij door een rechtse coalitieregering in de oppositie

zou worden gedreven en het haar slecht bekomen zou, zo be-

handeld te worden,%ls zij thans de oppositiepartijen be-

handeld. Van de gelegenheid tot het stellen van vragen

werd ruim gebruik gemaakt. De vragen werden door Dr

Peuilletau de Bruyn beantwoord, ̂ e bijeenkomst -welke een

ordelijk verloop had werd te 22,30 uur besloten met het

gezamenlijk zingen van het eerste couplet van ons Volkslied



Aan de aanwezigen werden pamfletten uitgereikt. Een
eacejjî ïaar .daarvan gaat hierbij «-Aan de uitgang werd een
collecte gehouden tot "bestrijding der onkosten,,-

. VOa ip.rdingenf. 18 Juni 1947
De hoofdagent van politie

G- .e z i e n:

BE 'eOM&pSS4$£S JgS POLITIE
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Kort verslag van de openbare vergadering van het
plaatselijk Oomité " Handhaving Rijkaeenheid ", gehouden op
Dinsdag 17 Juni 1947, te 20 uur, in "Lommerrijk", Straatweg
Ifoé99 te Hotterdam-Hillegersberg.

Aanweaig circa 250 personen, onder wie circa 75
vrouwen en een dr ie-tal militairen.

Gonggrijp, Prof. George Lodewijk, geboren 17-10-1885
te Hjalindoeng(lT.O.I.) , hoogleraar in de economie, wonende te
Rotterdam, Kathenesserlaan l\fo.417b, voorz i t te r van het plaat-
selijk comité*, opent te 20.15 uur namens de in oprichting zijnde
afd« Hillegeraberg, de vergadering met een woord van welkom en
spreekt een inleidend woord, vrijwel gelijkluidend aan z i jn
rede, gehouden op Vrijdag 6-6-1947 in de Riviera-Hal te Rotter-
dam(zie hiervoor dezerzijds schrijven I.D. Ho. 621 d.d. 9-6-'47]

Vermeulen, Mr. Hendrik Johannes, geboren SB-Ö-1S93
te Amsterdam, jurist , wonende te Utrecht , ïTieuwegracht Ho. 161,
bespreekt in een uitvoerig betoog de geschiedenis van Indie1

vanaf de oprichting der Oost-Indische Compagnie tot aan het be-
gin van de laatste wereldoorlog, de bestuursverhoudingen van
IndiH niet Mederland en hoe boven dit alles de Koning der Neder-
landen staat - bij de grolndwet uitdrukkelijk vastgelegd - dat
wil dus zeggen een "één en on-deelbaar" Koninkrijk.

Spr. memoreert speciaal de geschiedenis na 1900, wi j s t
er op dat Indi'ê van dat t i jdstip af steeds groter zelfstandig-
heid kreeg, waarbij de "adat gemeenschap"de grondslag vormde
voor het te voeren beleid, dat vo'ór het uitbreken van de laatste
wereldoorlog reeds zo ver was gevorderd dat de Gouvernements-
eilanden Sumatra - Borneo en Grote Oost waren gevormd. Dit be-
tekende reeds een grote mate van zelfstandigheid.

Spr. behandelt vervolgens de oorlog in Indie, het ont-
staan van de bekende radiorede van H*M. de Koningin, welke door
de ministerraad was samengesteld, nadat een door Dr. van iïook
samengesteld oonceptrede door de ministerraad was afgekeurd en
zegt , dat de grondslag van deze rede wel inhield het scheppen
van nieuwe constitutionele verhoudingen, doch alles binnen het
Rijks verband. Dr. van Mook sfort zich, aldus spr,, na deze rede
in de politiek, s treeft net zo lang tot hij "alleen-heerser"
is gedraagt zich alsof hij Min. van Buitenlandse gaken is van
een zelfstandig ïïed.Indi'ê. Deze positie behoudt Dr. van Mook
ook na de oorlog, daarbij gesteund door de heren Logemaan en
Schermerhorn, mensen die naar buiten de radiorede van Hare Ma-
jestei t hebben aanvaard, doch in werkelijkheid de ontbinding
van het Koninkrijk voorstaan en die zich Rebben verlaagd tot
het schandelijkste wat maar kon gebeuren, n.l. het openen van
onderhandelingen met de groèè-calloborateur Soekarno. Het volk
heeft door de verkiezingsuitslag duidelijk bewezen, dat het met
deze politiek van Schermerhorn niet acaSsord gaat.

Spr. zegt het te betreuren, dat het kabinet Beel op
dezelfde
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dezelfde voet voorgaat en een commissie-generaal uitzendt, die
buiten haar bevoegdhedeli gaat»

Door het tekenen van het naakte Linggadjati is •wederom
gebleken, dat we leven in een tijd van permanente, het par-
lementaire stelsel kapot makende, staatsgreep»

Na scherpe critiek te hebben g-elev@rd op Dr. van Mook»
die met een "kliek" regeert, zegt spr. te hopen, dat door
het recente bezoek van de ministers Beel en Jonkman, vooral
eerstgenoemde de ogen zi jn geopend* alhoewel te vrezen valt,
dat de minister-president niet opgewassen zal zi jn tegen Van
Mook, Schermerhorn, c.s.»

Het blijft steeds bij conf wieren, zegt spr*, met als
gavolg weer nieuwe concessie's aan 'de Republiek.

Spr. wekt ten slot te op tot steun aan ds actie van een
"Bén en ondeelbaar koninkrijk* en tot herstel van het Rijk
overzee*

Van de gelegenheid tot het stellen van vragen wordt door
leen aantal personen gebruik gemaakt» O.m. wordt gevraagd,
Ihoe de spreker denkt uit de huidige moeilijkheden te komen
fen welke de oplossing voor de toekomst moet z i jn»

Spr. antwoordt, dat slechts "gewapend" optreden ons kan
redden en als oplossing voor de toekomst ^te* zien t het- bijeen-
roepen van de Rij ks-co nf er en t ie» doch dan op basis als bedoeld
in de rede van Hare Majesteit \ran 7-12-1942.

Schenk» Daniel Johannes, geboren 22-1-1897 te Rotterdam,
expediteur, wonende te Rotterdam, Avenue Concordia 85, provin-
ciaal voorzitter van het Comité Rijkseenheid, wijs t op de ver-
antwoordelijkheid van het Nederlandse volk voor het beleid in
Indië en aegt, dat men allereerst moet komen tot herstel van
orde.

Spr., wekt tot slot op tot tekening van de bekende pe-
titie en sluit vervolgens te 22.00 uur de rustig verlopen
bijeenkomst»

Bij de uitgang van de zaal werd een collecte gehouden
'ten bate van de za'alhuur, •

In de zaal, welke niet was versierd, was een boekenstand
ingericht»

Gecolporteerd werd met het bekende oranje-groene speldje»
Aan de bezoekers werd het bekende blad "Het laatate

nieuws uit IndiS* uitgereikt»
Op élke stoel was een gtrooibiljet, met het opschrift t

Op Java stierven in zes maanden twee millioen mensen de honger-
dood^ neergelegd»

Sen exemplaar hiervan is aangehecht*
De vergadering was per affiche bekend gemaakt»

Verzonden aan i Hoofd Centrale Veiligheids Dienst, Javastraat 68
* B-Gravenhage»

Procureur-Generaal bij het Gerechtshof, fgd,
Directeur van Politie te * s-G-ravenhage,
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Ik heb de eer U bijgaand te doen toekomen een
rapport, betrekking hebbende op een alhier op Donderdag,
26 Juni 1947, gehouden vergadering van het ".Comité Handha-
ving Rijkseenheid."

FEB. ' De commissaris van politie,

. )

AAN DEN HEER Hoofd Centrale, Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
1s-G H A V E K H A G E ,

Model G 14
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Ondergetekende, Genat Willem ter Steege, hoofd-
agent van politie-rechercheur te Apeldoorn, tevens onbeaol-
digè rijksveldwachter, heeft de eer USdelGestrenge omtrent
de vergadering van het Comité, Handhaving Ri.lkseenheid. ge-
houden op 26 Juni 1947 ïn de Schouwburg 'l'iv'flll' Lë '"Spbldo orr
het volgende te rapporteren;

Omstreeks 20.00 uur opende de voorzitter van het
plaatselijk comité, de heer Wolf, de door ongeveer 500 per-
sonen bezochte vergadering en heette de aanwezigen hartelijk
welkom, in het "bijzonder de spreker van deze avond, de heer
ï/elter, oud-minister.

Iia enige huishoudelijke mededelingen gaf hij het
v/oord aan de heer ïïelter.

De heer h'elter begon zijn rede met het geven van
een schets over Indiè' van voor de oorlog. Hij memoreerde

f' \j dat er toen rust en orde heerste tot dat de Jappen
in 194-2 Indië binnen vielen, ïïa de capitulatie in Augustus
1945 is het land beginnen te wankelen door het verkeerde
regeringsbeleid. Spreker noemde daarbij enige fouten die
toen begaan zijn, onder andere, het terugroepen van de heer
Tjarda Starkenborg Stachhouwer en in diens plaats het benoe
men van de heer van Jlook tot Gouverneur Generaal alsmede hè
.samenstellen van de Commissie Generaal. Nu de ministers

—iBeel en Jonkman in Indië" zijn geweest, hetgeen zij voor het
j aangaan van het verdrag Linggadjati hadden moeten doen, zul
len hun ogen toch wel open moeten gaan. Spreker beweerde da
indien Dr. Colijn en anderen het bewind in handen hadden ge
had, Soekarno en Ilatta dan in de gevangenis gezeten zouden
hebben. Dat het thans zover gelopen is, volgens spreker, ie
alleen te danken aan de politiek van de Partij van de Arbei
en die vaneen groep Indische intellectuelen n.l. de S.T.U.1
Spreker gaf als zijn mening te kennen dat het eventueele
verlies van Indiè' gepaard met het verlies van Duitsland als
achterland, economisch een ramp voor Nederland zou zijn met

ƒ als gevolg: groei van het communisme, want "communisme is d
godsdienst van de maatschappelijk wanhopige". De Katholieke
Volkspartij, volgens spreker, is een gezagsgetrouwe partij,
zij beging echter de nootlottige vergissing met de Partij
van de Arbeid samen te gaan, de Partij van de Arbeid die
fcijns inziens revolutionriair is terwijl de Katholieke Volks
partij anti-revolutionnair is. De Katholieke Volkspartij
heeft daarbij alle troeven uit de handen gegeven aan de
Partij van de Arbeid. Toen de heer Romnie zag dat de zaak ir
de afgrond dreigde te storten, trachtte hij daar een stok
voor te steken, door het indienen van zijn motie, de stok
bleek echter niet sterk genoeg te zijn en is daarbij gebro-
ken, volgens spreker.

De heer Welter gaf hierna enige economische ver-
schillen op tussen de jaren 1938 en 1946, hij zeide daarbij
dat men de regering de raad had gegeven de economische be-
langen van Nederland veilig te stellen, doch deze had die
raad in de wind geslagen. De politiek van de Partij van de
Arbeid heeft, volgens spreker, voor 100 fo gefaald. „ Ik zou
vertrouwen in Indiè' hebben^ zélde hij, .indien er rust en
orde in Indiè' heersten en de daarvoor verantwoordelijke pei
sonen waren verwijderd. Het volk van Indiè' en het Koninkrijk
is opgeofferd aan een partij. Door de nota van de regering
is de fiepubliek blijkbaar geschrokken en heeft Sjahir een
radiorede gehouden waarin hij liet uitkomen dat het toch
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niet zo "bedoeld was.
Hierna zeide spreker wat liet Comité wilde, n.l.

het terugroepen van de heer van Mook en de Commissie Gene-
raal. „Het ie echter, volgens spreker, eeri leugen indien me j
zegt dat v/ij bloed willen vergieten; wij willen alleen rus-
en orde in Iridiè' en onze jongens daar zijn niet bloeddors-
tig, zij willen alleen rust en orde brengen.

Spreker eindigde met te zeggen, dat men onder hè-
juk van de Partij van de Arbeid weg wil en het Rijk v/il opl
bouwen, de Nederlandse vlag als symbool van orde en vrij-
heid.

Ka de pauze beantwoordde de heer ïïelter enige
gestelde vragen, waarna hij een ieder opwekte het komende
petionneraent te ondertekenen.

Omstreeks 22.00 uur sloot de voorzitter,met een
v/oord van d ank aan de heer V/elter, deze rustige vergaderin,

Aldus naar waarheid opgemaakt en getekend,

Apeldoorn, 27 Juni 1947.
De rapporteur voornoemd,

juf'
De Heer Commissaris van Politie

te
A P E L D O O R N .

GEZIEN:
DE COMMISSARIS VAN POLITIE,

(J.S. de Jong)
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VERSLAG VAN EEN OFTBÏJBA& 27 JOÏÏ.I 1947 TE GRONINGfï'
OPENBARE PROVINCIALE VERGADERING VAN HET COMITÉ HA

Volano.
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JLJMvj
EENHEID, IN DE GEBOD1BH «DE HARMONIE" EN "HBO? TEHUIS" TE GHONINGï

In de Harmonie, zaalruimte plm. 1300 personen, waren plm. 550
personen aanwezig, waarvan ongeveer 1/3 deel vrouwen. In het
Tehuis, zaalruimte plm. 500 personen, waren plm. 150 personen
aanweaig in ongeveer dezelfde verhouding.

De vergadering in de Harmonie werd geopend door den Heer Dirk
VjSREL, wonende te Haren, Rijksstraatweg, die de betekenis van
deze" avond even kort memoreerde en zeide dat deze avond bedoeld
was om de gebeurtenissen in Indië nog eens vlak voor onze /ogen
en vlak aan ons hart te brengen. Zij wil ook zijn een protast
tegen wat thans in Indië gebeunt. Dank wilde spreker speciaal
brengen aan den Heer BAKKER, secretaris van het Comité, die bergl
werk ten behoeve van het comité en voor het slagen van dez© avonó
had verzet. Hierna gaf spreker het woord aan den Heer Dr. J.W.
MEIER RANNEPT, oud-vice president -Raad van N.I.

Spreker meende dat alles wat momenteel in Indië gebeurde, sa-
men was te vatten in de twee woorden, revolutie en armoede. Een
nieuwe orde en lege borden. Spreker deelde verder mede, dat in
Indië voor 1942 welvaart, orde, re-cht en vrijheid heerste, ïfedei
land kon elke vergelijking met andere koloniën glansrijk door-
staan. EchtJï% bracht de revolutie naast onze gewapende macht, eer
andere gewapende macht in Indië, n.l. die der Republiek, hetgeen
volgens spreker, de "kanker* gebracht had. Spreker roemde ia dit
verband de mejéning en houding van de oud-G. G. T j ar da van S^ASiÉN*
BORGH, die eerst deze kanker wilde wegnemen en dan wilde ove#3s»&
gen. Dit werd echter afgewezen. Spreker citeerde vervolgens eeöt
gedeelte van een rede van oud-Einister LOGEMANN, waarin deze
reeds in 1945 verklaard zou hebben, dat praten met het SOEKAMO
regiem even onwaardig als onvruchtbaar was. De overeenkomst van
Linggadjate noemde spreker strijdig met de wet, de grondwet ea
de strafwet e-n de nota van YM MOOK noemde hij een oapitu3s«1&* ir
de vorm van een ultimatum. Spreker meende, dat percents gewijae,
de verhouding ongeveer was, dat Nederland aan het Indische volfe
60 fo vrijheid wilde geven, hetwelk door de motie 10MMB- VAN DER
GOES VAN NATERS opgevoerd werd tot 80 $. Vervolgens meende spre'
dat het uiteindelijke verdrag van Linggadjati ongeveer 90 $ vrij-
heid aan de Indiërs gaf en daarna de ultimatieve nota 95 $* Nu
eiste de regeering SOBKARNO echter 99 $» waarna MARSHAL daar in
bemiddelend meende te kunnen optreden en meende dat de beste op-
lossing was, van wwerszijden iets te geven, waarna dus ongeveer
97 <fo vrijheid gegeven zou worden aan de Indiërs. Spreker meende
dat LOGEMANN het in 1945 wel goed gezien hadt praten met het
SOEKARNO regiem is totaal onvruchtbaar. Spreker meende verder,
dat thans het schip van staat op de klippen zit terwijl jaem dat
toch niet gewild heeft. ¥ij hebben echter, aldus spreker:, niet
uitsluitend kritiek, Positief vragen wi j j .Een zuivere fetnnis van
de werkelijkheid, de waarheid, waarmede spreker echter niet de
krant van die naam bedoelde. Wij willen ingelicht worden over de
misdaden in de Republiek en over de positie van het communisme
ten aanzien van de Bepubliek. Wij willen niet dat oas leger in
Indië gebruikt zal worden om SOEKARNO in de zadel te helpen.
Wij vragen, neen wj.j_eiBen, zuivering van de corrupte en vroeger
zoo rechtschapen nederlaneise administratie. Wij vragen, wegens
het falen van dea» menseden, andere personen, op deze plaatsen.
Aan. het baad nJM TIJD* meent spreker, dat er niet gejuicht wordt
nu er misschien gevocJaten zal moeten worden, evenmin als het on-
zin is te juichen wanneer een dokter bij een naast familielid
de noodzaak van operatief ingrijpen wegens kanker zou constateren
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Als ons legsr in Indië in zal grijpen, zal het zijn om de
vier vrijheden van ROOSEVBLT te brengen.
Vervolgens werden door spreker nog een tweetal vragen beantwoord
waarna spreker de aanwezigen opwekte om als één man achter GBEH
BSAÏÏDY UI Staan en het petitionnement te tekenen.

3?ijdens d@ rede werd eenige malen geapplaudiseerd.
Vervolgens werd pauze gehouden om de sprekers gelegenheid te

geven te verwisselen van gebouwen. Na deze verwisseling kreeg
oud-Minister 1B1TBR het woord.

Spreker begon zijn rede met een overzicht van de toestanden
in Indië, apoals die vóór 1942 best/tonden. Het trotse gebouw,
daar in Azië verrezen, noemde spreker het werk van Nederlanders
en volgens spreker, hadden zelfs de Jappen geen kans gezien
dit te kunnen vernielen. Spreker meende, dat pas na 1945 de gz
grondvesten van dit r i jk begonnen te wankelen en als oorzaken
daarvan meende spreker, dat dié o.a. kwam door het tijdsvacuum
van 6 weken «er VAN MOOK naar Indi® terug keerde; het terugroept
van Tjarda van Starkenborgh; de verwaarlozing van het nederland-
se ambtenarencorps en de ondertekening van het dubbelzinnige
lingsadjati-accoord. De pers en de nederlandse voorlichtings-
dietft hebben het feit, dat in de afgelopen 6 maanden ongeveer
2 millioen Indonesiërs zijn gestorven van honger en ontbering,
verzwegen en het wordt t i jd, dat de huidige bewindsmannen deze

C ' verantwoordelijkheid onder de ogen wordt gebracht. i
Vervolgens hield spreker een lang betoog over fantomen die j

er in de huidige Indische politiek bestaan. Spreker noemde in
dit verband o.a. de gehele REPUBLIEK een schijngestalte. Verder
meende hij, dat het extreme nationalisme, hetwelk vooral ingang
heeft gevonden bij de inheemse jeugd, onze vijand is. Wanneer,
aldus spreker, in Engeland een man als GHUHGHILL en in Nederland
een man als COLIJN nog aan het bewind zouden zijn geweest, zou
deze Republiek re.eds lang van de aarde verdwenen zijn en zouden
mensen als SOEEARNC en HATÏA reeds lang terecht zijn gekomen op
de plaats waar zij thuis horen, n.l, in de gavangenis. Vervol-
gens wijdde spreker uit over de Partij van de Arbeid en de «Stuw
groep, die hij verantwoordelijk noemde voor deze heilfooae poli-,
tiek. Het is, aldus spreker, niet de regeringsvoorlichtingsdiens
die ons de juiste voorlichting geeft, maar de duizenden brieven
van onze soldaten, die wekelijks over ons land worden verspreid.
Spreker noemde de motie HOMMB- VAN EEH GOEB VAN NATERS een mis-
lukte poging om de samenwerking tussem K.V.P. en P.v.d.A. ©nge>-

s- daan te maken. Nadat de he»en BEE1 en JONKMAN met eigen ogen !«,,
v in Indië heersende chaos hebben gezien, is plotseling de Regerift

voorlichtingsdienst een enigszins andere koers ingeslagen. Swelt
vroeg echter in dit verband^wat men op het ogenblik weet va*n~<|e
financiële situatie in Indië. Spreker meende te weten, dat de
schuld in Indië in de laatste 2 jaar met 3,7 milliard is toege-
nomen en deze schuld wordt nog steeds vergroot. Zo kost ons lege1"
aldaar, hetwelk zijn tijd met nutteloos nietsdoen verdoet,per
maand aan voeding ongeveer 3o- a 40 millioen gulden.

De thans uitge?riLsselde aide-memoire van de Nederlandse Rege-
ring noemde spreker een smeekschrift, echter geen smeekschrift dl
der edelen. Thans na het aftreden van SJAHRIR, gaat het gerucht
door het land, dat het in Indië wel spoedig tot een gewapend con
fliet zal komen. Spreker hoopte echter vurig, dat «r geen Ieder-
lans bloed behoefde te vloeien sübc de z.g.n. Republiek nieuw
leven in te blazen. Nadat spreker nog had opgewekt tot tekening
van het petitionnement, besloot hij zijn, in werkelijk Indische
temperatuur uitgesproken rede/i.

Öe vergadering werd vervolgens gesloten door de voorzitter.
2-Ji „ _ _ _ _ . . , - , - _ , „ _ _ _ _ . . _r r 1 — — — — — » . - . — -. — — — _ « ^ « . _ _ . . . _ _ „ _ ^ . _

Secretaris genaamd: Arnold^Aart Qhristiaan BAKKER, geb. dröningen 30-6-'09,
onderwijzer, won. Groningen, St. Jansstraat no.l?/b.

** *"" l1É"* *"" "̂* ^™ *** """ 9""* ** **" ""* ** *™ ^* *"* •* i^ "•• ••* «•> "̂« »•" JP" ^m ^m ^m ^M *•• «** ^m ^M

G-roningen 30. Juni 1947.
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[üTOEBOEKT

BUREAU C Volgno.

1 JULI 194;

Op Wa-ensdag, 25 Juni 194-7, werd in één der zalen van het
Amstel Hotel aan de Enschedese straat te Hengelo (O }> door de afdeli;

voorlicht in(»'»"-avergadering met licht beelden ĝ nouaen -
Aanwezig ongeveer 75-per̂ pnen
Sprekers: Dr.W*K*ê.ï1euiirtau de Bruyn,oud lid van de Volks raad, wo-
nende te s-Gravenhage en A»W. Bijl, wonende te Zwolle.

' Jf' C'

De sprekers werden ingeleid door de Heer D. te Winkel uit En-
schede, voorzitter van de afdeling Hengelo(O) van het Comité Handhi
ving Kijkseeiïhèid.

De heer Bijl» die vervolgens het woord nam, begaan zijn rede met <
op te wijzen dat de verantwoordelijkheid van de overzeese gebieds-
delen volkomen berust bij onze Mini s tors .Voor alles wat in IndiS
gebetirt, zijn, de opvolgende kabinetten Sohermerhorn en Bsel verant-
woordelijk. Ook voor de •vreaselijke toestanden die er momenteel no*
gebeuren. De bevolking leeft onder zeer -slechte omstandigheden die

( haar gebracht is door- de fflerdeka.Het sterftecijfer bedraegt in soi
mige delen v«a IndiS 9? P»r 1000, dorpen worden pla tge brand, vree d z?
me mensen worden geterroriseerd >«MI overal haerst honger en nood.

-- • - — ïlfij hebben de historische plicht pièefe* op ons genomen, aldus spre-
ker, om daarvoor te zorgen, doch wij hebben onze plicht verwaarloos*
wij schieten te kort om deze iaeh«en voor hongecr en nood te beware!
en om de orde en rust in Indifi te herstellen. Onze tegenstanders,
aldus de spreker, willen ons d&h nog verwijten dat wij een kolonift]
oorlog willen.
Spreker noemde voorts Soek̂ rno een der grootste collRborstsurs

uit deze- oorlog. Een men üie er niet tegenop gezien heeft, om hondea
duizend v«n zijn manschappen a «n da Japanners over te leveren .Wij
hebben, aldus de heer Btjl,Mltssert gedood, wij gaan met Soekarno
feest vieren. -

Men beweert ook, aldus de spreker, dat wij geen oog hebben voor
't streven naar vrijheid door een ander volk. Doch deze vrijheid kf
niet berusten op Japonse dictatuur, die er gebracht is door Japann*
en Japsnse satelliet en.

,- Yervolgens stond spreker stil over de uitzending Ten onze troe-
v - pen n?.ar BadiS.Men wil bewer-en', «Idu?? spreker, d^t een groot gedeelt

ven onze militairen desertie haeft gepleegd. In werkelijkheid is 3?
van de gehele December Divisie niet meegegaan naar Indi8,w°°rbij G
zieken zija inbegrepen .We» r onze troepen komen,»ldu«5 spreker, worde
ze als bevrijders gezien.

De regering vindt ecfeter . npjg geen oplossing ondanks het enor̂ g
bedrag dat thans met IndiS verloren gaat en dat veel beter besteeg
zou kunnen worden aan ddviezen.Een krachtige regeringspolitiek kai
alleen tot heil strekken van Nederland en van Indië.Wij vragen vaa
de regering nu, op grond van feiten .en in het belang ven het • Nedejp-
lands Indisjéiéen het Nederlandse 'volk, een vrij Nederlen.ds Indi8,n»t3
°an ons ver bonden, waar een politiek wordt gedreven die het volk ve
langd,een vrij Kederlend, ver bonden san Nederlands Indiö,«ldus be-
sloot de spreker zijn rede.

N» de p«uze n^m als tweede spreker het woord Dr.Peuilltöu de
Bruyn,die in zijn scherp gestelde rede felle crètiek leverde .tegen
de wij ze, waarop de Commissie-Greneraal /te werk is gegaan. Hij zeide
dat het Nederlandse volk zich verbeel^"te leven in een tijd van ee
democratisch parlementair stelsel, doch de werkelijkheid is,d«t wij
ons bevinden midden in een socialistische r evolutie. Gedurende zijn
gehele betoog heeft Dr.Feuilltau trachten te bewijzen, dat en het
kabinet Beel en de Commissie-Generaal falen met hun politiek ten



aanzien van IndiS
Wel weten allemaal dat het |in {Endië slecht gaat,aldus spreker.,

denken nu wel dat he't be'roerli is!,maar maken zich er verder nia^ .dt\r omdat tussen Nederland en" Indië een hele zee ligt.U dient ecïrt

te begrijpen dat uw eigen Köninkfrijk in brand staat,dat we heel leli
aan h'et afglijden zijn en dat de? Partij van de Arbeid in wezen niets
amders is dan een socialistische' partij.

Over de toe'standen in Indienen de hongersnood die er heerst zeide
spreker»dat in de laatste 6 maanden 13$ van de bevolking is dood ge-
gaan en dat er 27% zoveel van de honger heeft geledenj dat die er ver
moedelijk niet meer bovenop zullen komen.Wij worden straks aan de
schandpaal geslagen,dat wij dit hebben toegelaten.
Achtereenvolgens behandelde spreker de vier belangrijkste punten u

de nota van de regering.Op deze vier punten .leverde hij T̂ elle commen
ren.Er wordt door de regering .gezegd,dat een vreedzame oplossing moe
worden gezochtSpreker achtte dit niet mogelijk met de republikeinen,
die de regering en de Commissie-Generaal als gezaghebbers hebben erk
Ambtenaren en militairen storen zich niet aan de orders door de Repu
blikeinen gegeven.Er velt in het geheel niet samen te Werken met de
Republikeinen.Over gjahrir zeide spreker,dat deze persoon altijd een
communist is g-eweestlen 'dat wij heel aardig aan het afglijden zijn n
een communist i sc$h India. Voorts ging spreker in op de geschiedenis va
Modjekerto,hetwelk binnen enkele uren was schoongeveegd van Republik
nea,door 300 Nederlandse soldaten .Aldaar had men de Nederlandse mili
tairen verzocht om asjeblieft door te gaan en Sj.ahrir gevangen te ne

v men,omdat ze stierven bij duizenden. (
Het kabinet paal heeft zich,aldus de spreker,wat betreft de Indi-

politiek,scnurdig gemaakt aan dubbele woord breuk? Sr wordt eon deel v
/Konin- het Rijk afgescheiden- van een souvSrsine staat,men heeft de/gyeaêwe*
gin ter zijde geschoven en de Grondwet ontdoken.De ministers Beel en Jon

man kunnen,op grond van hun daden,ter verantwoording geroepen worden
voor de Hoge Baad.Dit was echter practisoh niet te verwezenlijken,om
dat de meerderheid in de Kamers hier wel niet voor zou zijn.

Dr,van Mook noemde spreker mede verantwoordelijk voor de dood van
tien duizend personen in en buiten de kampen,omdat hij verboden had
dat Nederlandse militairen op Java zouden landen.

Ma de beide betogen was er gelegenheid tot het stellen v?n vragen
waarvan enkele aanwezigen gebruik maakten. .

Vervolgens werden een serie lantaarnpl^atjes vertoond,welke toege
licht werden, door de heer Jeui 111 au. Hieruit kwam naar voren,hoe ver-
derfelijk de invloed van de Japanse propaganda gewerkt heeft op de i
landse bevolking. .

De vergadering, die een ordelijk en rustig verloop had,werd te c*~-
streeks 23.0,0 uur door de voorzitter van het Comité besloten. L

Op ?8 Juni 194-7 verzonden aan het
BDbïd van de Centrale Veiligheidsdienst
te s-Gravenhage.

In afschrift a-an de Procuraur-Generaal
fgd.Directeur van Politie te Arnhem.


