


OD. No.

Naam ITHClDNftlE BRCyfcii.

Zie ook:
/>/?/* r// .

Uit In Uit In Uit In Uit In
Datum Aan Datum Datum Aan Datum Datu Aan Datum Datum | Aan Da,tnn

///jfe ff/»

I

'e*J

v '

'k -
t//R

e
(t

••«



DOSSffiRNo.: QD 1260 NAAM: ..Nationala.,ABWBc PARTIJ-

Uit In Uit In Uit In Uit In
Datum Aan Datum Datum Aan Datum Datum Aan Datum Datum Aan Datum

'fort

4*
<f*

"li

>.#
'Wr\'

V

W

1/1-
i - tp - c L

if-t

e?



DOSSIER No. ÓD 1260

MINUTENBLAD
NAAM :Qnaf Nationale G:

l

2.

3.

V.

S.

T.

8

aangelegd op verzoek van B
aed-4.GH.2. 11.48.

Tittl gewijzigd in "Nationale Groep", op verzoek van G.S
ACD W b. 6-10-50.

tde.

Gewijzigd
ACD 17 b.

TIONALE RütTÜ", l.o.T. B TIXl
5-1-51.

Voor zov«r van -He geagendeerde stukken (in dit OD geborgen) het schutblad
aanwezig was dit bijgevoegd. j" i u k C "

jWerkgrl

7

4 0 2 1 6 - '46



RAPPORT YAH KB

AAN QAW I

No.» 4789

Betr.» /KTAf IONALB ^PARTIJ"

Typ*S»

OP KAART
ACD/

PAR» 3

"£>wr

Afll 1952

t y^jt-i^

Van een betrouwbare medewerker werd vernomen, dat op Dinsdag Q April

1952 te 8 uur een oontactavond zou worden gehouden door de "Nationale

Partij1*, af d. Haarlem en Omstreken in restaurant "Die Reaokse", Haaks

I, hoek Zijlvest te Haarlem*

Ie Spreker zou zijn de heer L.W»j3LOj£ over het onderwerp "Geen oonserva-

ue, maar behoud door vooruitgang".

2e Spreker zou zijn de heer A.P.SPANBROEK over het onderwerp "Conservatief

ook in de Vakbeweging". ~" —

Je Spreker zou zijn de heer Dr.W.K.H. FEÜILLETAÏÏ DE BRTTYN over het onder-

werp "Welk doel heeft het Jong Conservatief Verbond?".

Door ziekte van medewerker werd geen verslag van deze oontactavond ge-

maakt*

KB, 16 April

V



RAPPORT VAN KB

AAN HB

No. ï i4-544 ATFW
Betr.; NATIONALE PARTIJ AFD». HAARLEM. Au)//ƒ/ƒ</>/

Typ, :E,

. J J 3

2 7 MKT 1952

Een betrouwbare medewerker diende het volgende
rapport in:

Op Vrijdag 29 Februari j,l,werd te Haarlem door
de Nationale Partij van af d. Haarlem een contact-*-ayond gehou-
den,waarbij als spreker Dr*FEUILLETAU DE BRÏÏYN optrad met
als onderwerp voor dien avond?"Wereldstrategie der Unolanden",
Qm 8 uur opende de voorzitter der afd»Haarlem van de Nat,Par-
tij de bijeenkomst en herdacht de plotseling overleden mede-
werker Hr «RUITER met een minuut stilte in de zaal,waarna hij
het woord aan den spreker van dien avond,F.DE BRUYN gaf.Ook
deze herdacht in enkele goedgekozen woorden hun overleden me-
dewerker, DE RUITER.Vervolgens gaf hij een overzicht over de
gebeurtenissen van de laatste dagen inzake het politieke le-
ven. iM Nederland en met name van die van de Nat.Partij en
andere partijen, die met elkander wilden samengaan. Ver schil* ""•
lende groepen hadden zich bereid verklaard, om zich aaneen te
sluiten en thans was men doende,om al deze groepen bijeen te
brengen onder een Nationaal Onafhankelijk Democratisch Blok.
Ben vergadering hiertoe voor alle (hoofd-)-bestuursleden zou
Woensdag 5 Maart te Den Hafitg plaats vikiden.Hij kon voorlopig
nag .geen mededelingen dèen, omdat alles voorshands nog geheim
moest blijven,doch dit volgende kon hij wel alvast officieus
mededelen,aldus F.DE BRUYÏUEr waren 200.- tot 250.000 stem-
men te verwachten, hetgeen een resultaat van zeker wel 4- ze-
tels in de Kamer zou betekenen.De verschillende groepen zou-
den op basis van samenwerking wel hun zelfstandigheid behou-
den,Daarom maakte hij thans alvast reclame voor een Nationale
Onafhankelijke Democratise Partij.Vele arbeiders hadden zich ̂
van de P.v.d.A.afgekeerden evenzo velen van de K, V,P,Men
wenste zijn stem er niet meer op uit te brengen en wist toch

niet, op wie dan straks te stemmen.En nu waren er reeds vele



arbeiders aangesloten bij de Nat.Partij en andere groepen,
die tegen deze Regering in oppositie waren.Want toch voor de-
ze eenvoudige arbeiders was thans de vraag ï'<Waarom zo'n hoog
werkeloosheidscijfer?" een waarschuwing geworden,dat er iets

"mis" was met deae Regering.
Voofrbs waarschuwde P.DE BRUIN tegen de "Vossen",die thans in
de P.v.d.A.en in de K.V.P.«voor die goeie INDO'S de passie
gingen preken»,Plotseling hadden ze met die arme mensen zo
erg te doen en werden allerlei ideën,om hen te helpen zoals
het behoort,geponeerd,terwijl zij Jaren en jaren tegen deze
zelfde mensen,tegen diezelfde Indo's stelling hadden geno-
men en hen als «Ongeschikt"voor de Nederlandse maatschappij

( hadden gequalificeerd.
Als hij,F.DE BRUIN het geweten had,dan zou hij deze contact-
avond tot een andere datum verschoven hebben,want er werd op
dezelfde avond,aldus ï.d.B.féen bijeenkomst gehouden voor
oud-illegale strijders en hij wenste in geen geval deze ver̂
eniging in de wielen te rijden.Voorts deelde hij nog mede,

" dat op Zfeterdag l Maart in de Haagsche Dierentuin een bijeen-
komst zou zijn met als programmaJ"Wij en Nieuw Guinea»,
Tot slot nam hij het wereldgebeuren onder de loupe en kwam hi3
vervolgens op zijn lezing voor dien avond,waarbij hij een ex-
plicatie gaf,hoe Rusland er voor zou komen te staan,indien dit
land «iets" In Europa zou beginnen,want dan zou het op twee
fronten tegelijk moeten strijden,De infrastructuur kwam ter

< ' taf el, alsmede de eventuele optredende 5e Colonne's, die tot ver*,
nietiging van de legerhoofdmachten,welke zich zouden camoufle-

ren en verborgen houden,zouden kunnen leiden,
Tot slot deelde BÏÏUILEBJTAU DE BRÜYN nog mede,dat op 5 ̂ aart
voor de Leidse Studenten een lezing door hem zou worden gehou-
den.füermede besloot hij zijn spreekbeurt,waarna de voorzitter,
na een kort woord van dank aan Dr.P,DE BRUYN voor diens inttü-
resante voordracht,de aanwezigen in de gelegenheid stelde om

na de hierna volgende pauze vragen te stellen.

EB, 25 Maart 1952,i
VRIJ VOOR ACTIE |
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RAPPORT VAN KB

Voor HB

No. 4257

Betr.: "NATIONALB PARTIJ" AFD. HAARLEM

Typ.ï B.

Een medewerker diende het volgende verslag in:

Op 8 Februari 1958 werd te Haarlem door tde afdeling
aldaar van de Nationale Partij een contactbijeenkomst belegd.
De voorzitter vanrdlTTTaElonalê ^ Paï-trJ'"aTd. "Haarlem opende de
bijeenkomst, welke door een ruim honderdtal belangstellenden en

, .leden werd bijgewoond. Met een kort woord van welkom leidde hij,
^t voorzitter BSON§1J3X§MA, de eerste spreker van dien avond, de heer
)(JHENK1, voorzitter van de propaganda-commissie van de Nationale

P'arfflj, in. Deze spreker maakte uiteraard natuurlijk reusachtige
reclame voor de Nationale Partij en haar streven, terwijl de
Katholieke Volks Partij, de Partij v.d. Arbeid, zomede verschil-
lende andere partijen, zoals de C.H.̂ ., de A.R., de V.V1D. en
»d|nige andere onder een "afbrekende"^ loujge werden genomen. Deze

ng deugde niet en moesTï7~̂ ïIdlis" spreker, zo gauw mogelijk
gebust worden en dan moest er een Regering komen, die meer Mans
was dan deze slappe. Morgen (dat was dus 9 Febr. 1952), zo deelde
spreker ten slotte nog mede, was er een zeer belangrijke vergade-
ring, waarbij bestuursleden van verschillende organisaties, waarin
men eveneens in oppositie was tegen deze Regering, een getaxeerd
gezamenlijk aantal leden van 70.000 vertegenwoordigde. Hoe meer
leden dus in de Nationale Partij, hoe meer het aantal stemmen van
dat van 70.000 zou worden verhoogd en hoe meer kracht men zou
kunnen doen blijken toij de a.s. verkiezingen, aldus in het kort
weergegeven de voordracht van heer HBNKE.̂  ̂

Als volgende ŝ reker̂  trad de' heer lïï̂ IIsLlTAIJ, Dl! \N naar voren, die eveneens" ïn" e'erfTcort woord reclame voor de j

Nationale Partij maakte, waarbij door hem gememoreerd werd, dat '
deze Regering nog steeds onder meer geen klaarheid had gebracht
in de zaak v.d. Putten, Menthe^en vele andere. Hij hekelde daarbij
nog, dat er op een gegeven moment zou gezegd zijn, dat het niet
in het belang van het volk werd geacht, dat de waarheid over een
of andere zaak aan het lickt̂ Jĝ gm. Ten slotte vertelde hij nog,
dat hij iets uit de sch,p̂ !JfcQjöî ^ <*©
Begering TT!n"15p̂ zl©Tïïe van een mogelijke "overdracht" van

-4.-V>-'£v"fti-='—'••ta» . _ Ĵ̂  -. - ' * . . _ _ * .

_____ aan ïndOBesïi. ISêt verheugde hem, dat hij terzake eengrot-/
tige mededeling voor ons kon doen en wel, dat de Regering weigerde/
Nieuw Guinea aan Indoaesië af te staan dan wel over te dragen. /
Deze mededeling was hem officieus gedaan, doch de bron, waaruit /
hij dit had verkregen, wajLJEQlkoĵ u, &etrô
FgüIT.TVCTAÜJDE Béngen applaus onderstreepTe**lï̂ n mededeling.
In Maart aTsTTÏoopte spreker voor de studenten van de Leidse
universiteit een lezing te houden over: "Aehter de politieke
schermen". Ook zou de heer FABIUS en nog verschillende andere
politiek-geinformeerde figuren vpor de Nationale Partij lezingen
houden, doch dit zou in de komende convooatiebiljetten nog wel
vermeld worden, aldus in het kqrt weergegeven hetgeen FÏÏUÏLLSTAU
DS BRÜTN te zeggen had.



Tot slot wefcte te voorzitter van de afdeling
Haarlem van de Nationale Partij de leden en belangatellenden
nog op om meer leden voor deze Partij te werven. Hij stelde hen
(de aanwezigen) verder in de gelegenheid om vragen aan het be-
stuur te stellen, o.g. aan de sprekers van dien avond.

KB, 5 Maart 1952



.RAPPORT VAK KB

HB

Wo . : 4S82

Betr.t NATIOHALS PARTIJ.

Typ. D.

Op l Februari 1952 werd te Haarlem door de afd. van
de Nationale Partij een besloten ledenvergadering gehouden.
Er was rumoer over de voorzitter van de afd. Haarlem, De
heer FiSUILLETAU DS BRUïH gaf o.a, een kort resumée van het
te voeren beleid voor de toekomst. "Voorts bleek er oppositie
in de partij ten aanzien van de af de linKSVoorzitt er_jvQ,o r
Haarlem enOmstre ken. Men meende"," da?" de ze man^Me-^voldoen-
de parlementaire uitdrukkingen bezigde tijdens vergaderingen
etc,, zodat tenslotte een andere voorzitter zou worden geko-
zen en de huidige voorzitter vice-voorzitter zou worden. Er
werd hierover breeduit in de vergadering gedebateerd, waar-
door eerst tegen 9.50 -uur n.m. enige vordering terzake viel
te bespeuren.

In de vergadering werd er de leden nog op gewezen,
dat er in De Telegraaf van l Februari 1952 een advertentie
was verschenen over een nationale Democratische Partij
ÖValkenboskade..l22, Den Hâ V̂ ĉ̂ raTat̂ ïT'̂ werie'n stunt
zou zijn, om verwarring onder de leden van de Nationale Par-
tij te stichten.

Voorts werd nog medegedeeld, dat er o.m. een door
X|de journalist FABIUS te houden lezing of iets dergelijks

voor de afd. Haarlem op het programma stond.

KB, 13 Februari 1952,J
v

•y K U ' VOOR ACTIE



RAPPORT VAN KB

Voor

No. 4063

BetP.: /«NATIONALE PARTIJ". AFDt HAARLEM BN OMSTREKEN,

Typ.: B.

f
v-

Van een betrouwbare medewerker werd vernomen, dat
op Vrijdag l Februari 1952 om 30 uur in "Die Raeckx", Raaks l te
Haarlem, een besloten ledenvergadering, .gehouden zal worden van
de afd. Haarlem en omstreken der Nationale Pajtij(seor.; Schulp-
weg 15, A*9®raïfïrout}.

Agenda

1. Openingswoord door de voorzitter.
2. Voorlezing van de notulen afgelopen ledenvergadering van

5 Maart 1951.
3. Verslag van de secretaresse van afgelopen verenigingsjaar.
4. Verslag van de penningmeester.
5. Benoeming van kascommissie.
6. Bevestiging door de ledenvergadering van de benoeming van

Mej. H.A. WILDEBOER als Ie secretaresse.
7. Aftreden van het afdelingsbestuur, welks leden terstond

herkiesbaar zijn.
8. Benoeming van een vice-voorzitter.
9. Benoeming van een 2e secretaris.
10. Benoeming van een voorzitter van de Propaganda-oommissie.
11. Rondvraag en sluiting.

Na afloop der vergadering zal JDPjuJSU-—,-̂ ™-™™̂ ,.
DB BRUYN een korte samenvatting geven van het"TndeToekomst te'
voeren beleid.

Met het oog op belangrijke te nemen beslissingen,
worden de leden dringend verzocht allen aanwezig te zijn.

Een verslag van deze vergadering zal volgen.
.„-^^^^^^^^-^^^^„^.gaaaaa^

KB, 31 Januari 1952.

j VRIJ VOOR ACTIE \
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2 8 M 1952^

RAPPORT VAN KB 1~ÏCDT

Voor CAW I - HB - B VII ' ""

No. 3893

Betr.: CONTACT-AVOND "NATIONAIE PARTIJ», ABT* HAARIEM
M OMgPRBKBT OP 11 JANUARI 1.9.5.8

Typ.ï B.

Sen medewerker diende het volgende rapport in:

Op Vrijdag 11 Januari 1952 werd in Gafé-Bestaurant
"Dl! RABCKSS", Raaks l (Hoek Zijlvest) te Haarlem, een contact-
avond gehouden door de Nationale Partij. Als spreker trad de

\r W.K.H. FSÜIIXETEAU DS BRUYN op met "Beschouwing over de poli-
tieke gebeurtenissen van de laatste tijd".

Er bestond wel enige belangstelling, meer dan bij
één der vorige contactavonden, en het aantal aanwezigen kan wel
op een 100 geschat worden. In het kort kwam het op het volgende
neer.

Met een kort woord introduceerde Éte voorzitter
van de afdeling Haarlem van de Nationale Partij de spreker van
dien avond, de heer FSUILLBTAU DE BRUIN. Deze memoreerde de
Oudejaars-redevoeringen, waarin hij niets dan mineurklanken had
gehoord.

Voorts wees spreker op de stijging van werkeloos-
heidscijfer en de financiële moeilijkheden in ons land. Dan nog
het "Europees" leger, waar ons land zo'n boven zijn krachten
gaande bijdrage moest leveren, terwijl het er juist zo slecht
voorstond, hetgeen een ieder wel bekend was, vond spreker.
Sn Minister STIKKER huppelde er maar achteraan. Het was immers
niet voor niets, dat België zich tegen deze bijdrage aan het
Europees leger verzette?

V Sn dan die hulp uit Amerika. Sr werd ons land ge-
dicteerd, hoe wij die hulp moesten besteden, in Amerika het liefst
Maar dan. kreeg, aldus spreker, de kwestie van "souvereiniteit"
een heel ander aspect.

Hierna roerde spreker de kwestie Nieuw Guinea aan.
Spreker memoreerde zijn audiëntie £ jaar geMen bij de Koningin,
bij welke audiëntie hij het belang van het behouden van Niwaw
Guinea als levensbehoud voor Nederland naar voren had gebracht.
Maar wat gebeurde nu op Nieuw Guinea? Dat was in één woord schan-

Xfdalig. Hij had Juffrouw LANDBSRG na haar terugkomst uit Nieuw
Guinea gesproken en die had hem gelijk gegeven, dat de toestand
daar bar was, terwijl dit wel héél anders had gekund. Wist men,
aldus spreker, dat er bijv. een ergerlijk tekort aan medicamenten
etc. was? Juffrouw LANDBSRG had bij haar vertrek al haar medi-
cijnen etc. aan de dokter in Biak afgegeven. En Biak is de plaats,
waar zo ongeveer onze troepen voor Nieuw Guinea geconcentreerd
zijn, doch daar was, om maar eens te noemen, zeggen en schrijven
één hele thermometer voor het opnemen van koorts. En dan nog die
heren van het B.B. Die speelden, aldus spreker, koning daar in
de diverse plaatsen op Nieuw Guinea. Dat deze en andere wantoe-
standen bot een heel erge spanning daar leidden, behoefde, meende
spreker, toch zeker geen betoog. In 1949 waarschuwde hij nog
Minister VAN MAARSEVESN, om toch niet Jan Rap en zijn Maat tot



dit gebied toe te laten, waar toch immers de mogelijkheid niet
uitgesloten was, dat er geboefte lal j zou zijn. Hij had toen reeds
selectie aangeraden, maar dit werd volkomen genegeerd met het on-
aangename gevolg van dien. Ir werd door de Regering steeds geen
voorlichting gegeven over de enorme rijkdommen en dientengevolge
ook mogelijkheden in Nieuw Guinea. Sr was in de wereld een grote
behoefte aan nikkel. Wist de vergadering, aldus spreker, dat vlak
in de buurt van Hollandia de grootste nikkellaag van de wereld
gevonden was en .... niet geëxploiteerd, zoals het behoorde?
Onder meer schfctsste spreker ook de huisvestings-misere daar.
Als voorbeeld noemde hij een kennis, die daar een huis had laten
bouwen, omdat hij in een krotje voorlopig onderdak had gekregen,
hetgeen allesbehalve gezond was gebleken. Toen het huis klaar was,
wilde hij er in trekken, doch dit kon niet, omdat het huis toege-
wezen was aan ... een B.B.-ambtenaar. Ook de onbenutte fantastisch
visrijke wateren bracht hij ter sprake.

Tot slot schetste spreker de chaos in Indonesië. Er
C lekte zo nu en dan wel eens iets door?; maar de werkelijke toestand

is gewoon met geen pen te beschrijven, meende spreker. Voor de
Europeaan was het leven daar bar. Trouwens, aldus spreker, hij
begreep van de hele houding van de Regering nu niets meer, dan
alleen dat zij schromelijk tekort schoot in haar baak. Waarom;
zo vroeg spreker zich af, accepteerde de Regering van Nederland

Jdat een zekere meneer SOSANTO Hoge Commissaris van ïndonesia in
x Nederland werd, terwijl toch de Regering ook wel moest weten dat

deze meneer SOSANTO uitgelezen een van de ergste communisten was.
Welk een houding ook inzake de Talisse en Biltar. Zo slap en zo
verkeerd als het maar kon, aldus spreker. Want, zo meende spreker,
had de Regering niet direct met de vuist op tafel kunnen slaan en
tegen BOÏÏNG SOEKARNO kunnen zeggen: "Eerst die schepen weer vol
met de in beilag genomen wapens", of anders praten we niet meer
met jullie, noch over Irian noch over wat anders". Maar neen.
Wij waren in de ogen van de wereld dan ook wel heel erg gedaald,
vond spreker. Tot een grote NUL. De stemming in Amerika kon ten
opzichte van de betekenis van Nederland in de wereld het beste
gekenschetst worden met de uitlating, die daar indertijd werd

V gedaan. Holland zou wel eindigen met een Provincie van een of
andere grote staattbe worden, want Holland betekende niets meer.
Sn dat kwam, aldus spreker allemaal, omdat deze huidige Regering
zo ontzettend fout deed. Wat was er dan fout of rot. in deze Re-
gering, vroeg spreker zich af. "De Partijen" en niets dan de par-
tijen, daar zat de fout. Er heerste een slechte geest.
Spreker memoreerde zijn lidmaatschap van de Volksraad van Indie.
Onder Gouverneur Generaal DEJBÊAA? heerste toen ook zo'n slappe
geest doch de Vaderlandse Club, ontstaan door de noodzaak om zich
tegen'deze slappe geest te verzetten, wist toen een betere geest
in die Volksraad te scheppen, zij het dat het met de grootste
tegenwerking van al wat tegenpartij of Regering was. Het werd
tijd als het nog niet te laat was, aldus spreker, om aan dit wan-
beleid van de Regering hier-te lande een einde te maken en een
betere geest, standvastiger en zelfbewuster, een houding welke
de wereld respeot afdwingt, te gaan kweken. Want zij, die thans
aan de Regering waren of in het Parlement, zaten daar alleen uit
financieel voordeel en niet uit Landsbelang.

Hiermede eindigde spreker zijn voordracht. Br be-
stond na de pauze gelegenheid tot het stellen van vragen, waarvan
druk gebruik werd gemaakt, o.a. door een zekere Heer BOELHOTM3SR.

KB, 25 Januari 1952. VRU VOOR ACTIE



RAPPORT VAN KB

Voor GW I

No. 3383

Betr. Dr. W.K.H. FEUILLETAU DE BRUYtT

Hierbij een verslag aangeboden van een medewerker,
die een onderhoud heeft gehad met Dr.W.K.H. FEUILLETAU DE BRUYN.
wonende Kwikstaartlaan 8 te ' s - G r a v e n h a g e , ~

"De heer F. de B. vertelde, dat het cardinale punt
waarom het bij de "NATIONALE PARTIJ" ging, voorlopig hoofdzake-

^ , lijk lag bij het "behoud van Nieuw-Guinea." Alles wees er op,
\k in de in. het verleden gevoerde politiek, dat de Regering

niets voor N.G. voelde, ondanks de door bewijzen gefungeerde
wetenschap, dat dit geweldige gebied bij doelmatige exploitatie,
een enorme rijkdom voor Nederland betekent. Hijzelf trouwens
kende dit gebied-waar hij bijna al de beste jaren van zijn leven
had doorgebracht- door en door en vond alleen maar moedwillige
jverdraaSng van de feiten door de Regering* Natuurlijk zou ook
! dit sfcuk grondgebied weer zomaar verkwanseld worden met het oog
op de nog steeds door de Regering gevolgde (verkeerde) opvatting,
dat men dan op blljvende^^goncessies (hoofdzakelijk natuurlijk
de olie) konjjféfr rekenen «e-tr Indonesië.

Om nu te trachten het verlies van Nieuw-Guinea
te voorkomen, moest deze Regering zo snel mogelijk uit het zadel
gewipt worden. Met het oog op de straks komende verkiezingen,
was het daarom wenselijk, dat er een zo groot mogelijke aanhang
werd bijeengebracht voor de NaCionale l̂ artjj. Hierin kon hij,
J. de B,, alles, naar voren brengen.£ Andrere^couranten namen het
eenvoudig niet op, omdat ze aan handen en Voeten gebonden waren,
terwijl weer,andere, belangrijke persorganen dit nieuws van hem
weigerden op-te nemen, omdat.hun partijpolitiek dit verbood.
Van groot belang was, meende F.de B., dat de "VRIJE PERS"35ok in
de Eerste en Tweede Kamer werd gelezen en dat daar grote belang-
stelling voor zijn artikelen aan de dag werd gelegd.

F. de B. vertelde nog, dat het de mening van de
Nationale Partij was, dat de Regering^ zeer te laken was met be-
trekking tot haar houding en de daaruit voortvloeiende vele
Regeringsdaden in de afgelopen jaren. Partijbelang gepaard aan
des Ministers eigen belang, daaraan werd alles opgeoüferd,des-
noods het "hele land".

Of de Nationale Partij bij machte zou zijn om
hierin verandering te brengen, dat moest maar afgewacht worden,
daar de groep nog te klein was. Hij hoopte op samenbundeling,
aldus F. de B., met andere oppositie-partijen. Wat de toekomst
terzake binnenkort zou brengen, was vooruit nog niet te zeggen."

KB, 7 November 1951. ̂

Copie verzonden aan H.B.V.D.
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GEÏÏESNTEPOLITIE ASSEN
OP KAART

1« MEI 1951/4

Onderwerp: verslag van een openbare vergadering van de
gehouden op Vrijdag, 27 April 1951$ in café de Hertenkamp e
Assen. Aantal bezoekers geschat op 70 personen. ZaalcapaciteÜ
plta. 100 personen.

il A P P O R T

U

Aan

In verband met een openbare vergadering, gehouden in
de Hertenkamp te_Jtaaaâ , op Vrijdag, 27 April 1951? uitgaande
van de "Natioifale Partij" kan lïe~t volgende worden gerappor-

,_.jfceerd: ' ~~ """"
Nadat de vergadering geopend was door de voorzitter, Mr.

L. W. B. M. iJasonder, wonende te Assen, Beilerstraat 24, werd
het.woord gevoerd door:
Dr. W. H. _ 3E. Fettilletau de, Bruiin. Deze spreker zette het stre-
ven van de onlangs opgerichte Nationale Partij uiteen en ver-
klaarde onder meer, dat de Nationale Partij voorstander is var
het houden van referendums en geen willekeur dttldt van partij-
besturen, zoals het partij-bestuur van de V.V.D. deed t.o.v.
de Indonesische kwestie. Voortgaande op de Indonesische kwes-
tie, v/aar bij spreker het regeringsbeleid dienaangaande afkeur-
de, zei hij: "Minister Lieftinck heeft gezegd, dat het een vei
laging van de levensstandaard betekende, indien wij Indonesië
kwijt zouden zijn, toch blijft hij in de regering nu het zo ve
is. • --***

Wij weten, aldus spreker, dat Communisme revolutie bete-
kent en socialisme evolutie, althans dat beweren ze.

In het verre oosten bestaat op het ogenblik een koude ooi
log, die in een echte oorlog dreigt te veranderen. Kan Amerika
dan dulden, dat in haar rug een gebied is waar chaos is?

Indien wij Indonesië hadden kunnen behouden^ zouden we
geen Harshall-hulp nodig gehad hebben, nu zijn we arme schooiei
Dit is een gevolg van de politieke onwaarachtigheid, een poli-
tiek van de P.V.D.A. en de K.V.P.

Wij leven van onze nationale productie, daarvan is 64$
voor de consumptie, 14$ voor de staat en 24% voor investeringe
Q5fo van de invoer bestaat uit voedsel en gamndstoffen. Wij zij
sterk afhankelijk van de invoer en kunnen dat niet dekken dooi
export.

Ik heb de kwartaalverslagen van het Centraal Bureau voor
de Statistiek gevraagd en kreeg toen een klein boekje in han-
den, waar de cijfers van de onderzoekingen van de economische
commissie in vermeld zijn. Dit boekje is de "economen" niet
bekend.

de heer Commissaris van Politie

te
ASSEK.
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Er is veel onverkoopbaar goed in ons land, omdat het
goed te duur is. Dan maar verkopen beneden de- kostprijs zegt
de regering. Dat is de verkeerde koers, die ons gewrocht is
door de socialisten.

Op het ogenblik is het van geen belang of men "vakarbei-
der" is. De kinderen van het gezin bepalen het loon. Per week
wordt per kind f.5,— betaald. Opvoering van de arbeidsproduc-
tie brengt botsing met de socialisten.

Op het ogenblik zijn grote veranderingen gaande onder de
arbeiders. Ook de nationale Partij zal geen been aan de grond
krijgen, als ze de arbeiders niets te bieden heeft. In de vak-
beweging is felle haat tegen het H.Y.Y. Het K.Y.Y. heeft ech-
ter de vakvereniging vermoord. Onder de setai-dictatuur leeft
U en «lat ie de reden van de politieke apathie van ons volk.

De oplossing is: invoering van het tantieme™ en deelge-
rechtigheidsstelsel.

Wijzende op het socialisme zei spreker nog: De Engelse
minister Bevan (Labour) zei vorig jaar: "Als wij de verkiezin-
gen verliezen, zullen we met gewapende macht komen."

De hoofdrichtlijnen van de Nationale Partij gaf spreker
als volgt aan:

Wij zijn voor Schuman en voor de Atlantische verdediging,
Wij voelen er niets voor om door het federalisme van de PvdA
onze soevereiniteit prijs te geven. Wij geloven niet in klas-
sestrijd, want dat is anti-democratisch.

Allen van één natie zijnde, dienen we geschillen door
samenwerking en overleg uit de weg te ruimen.

Door het algemeen kiesrecht ligt het zwaartepunt bij de
massa. Wij moeten de massa duidelijk maken, dat we Indi'é ver-
loren hebben. Uu worden de arbeiders verstandiger. Er is een
weg terug. We zijn een kleine groep en wensen onze i/deeè'n
krachtig te propageren." l

Vervolgens sprak£ABrCJS, journalist te ' s-Gravenhage,
j die aanhaalde, da?fTïT̂ ™in-lT949 ook in Assen gesproken had en
Itoen krasse dingen had gezegd, naar aanleiding waarvan de or-
Iganisatoren van die vergadering door de politie per jeep wa-
fren bezocht, waar dat ze hem niets hadden gedaan.

De ïlieuwe Drentsche CoBrant beweerde toen niet te weten
of het juist was, wat ik beweerd had. Het was juist, anders
hadden ze mij wel wat gedaan. Ik heb in Assen verteld, dat
Drees, toen hij Sassen wou wegwerken, hem door procuratie-
houder Beel heeft laten afluisteren. Dr. G-erritsen heeft ver-
teld waarom. Dat was•om een breuk in de K.V.P. te helen.

De protocollen van het afluisteren zijn vervalst. Dat is
nu de onkreukbare Dr. Drees.

Hoosevelt heeft op het State Department het communisme
gebracht. Sassen had daarvoor bewijzen en zei tegen de rege-
ring, dat wij die bewijzen moesten leveren. Maar dat wilde de
regering niet.

Ik heb in Assen ook gezegd en herhaal het: "Een socialisl
is een karakterloze, lafhartige communist, waar nog "bijkomt,
dat je weet, wat je aan een communist hebt, aan een socialist
niet.

IH.
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In Amerika wordt aan het State Department een hoge funet:
door latimore "bekleed. Hij is een communist. Daar had S;éassen
de "bewijzen Tan. Kolonel Marshall moes t '.vroeger Generaal wor-
den. Hij kreeg toen het beste regiment in Amerika onder zich.
De chef-staf j Mac Arthur, bracht verslag uit over Marshall en
zei, dat door Marshall het beste regiment slecht geworden was
Door politieke intr&ge's is Marshall toch generaal geworden.

Marshall ging als bemiddelaar naar China. Latimore wou
daar het communisme hebben en het gebeurde. Mac Arthur moest
terugkomen van Korea. Dat zou niet gebeurd zijn, als lijs- jaar
geleden Stassen gelijk gekregen had.

Maarseveen of Marshall, dat is precies gelijk. Staarsevee:
heeft al eens gezegd: "Gelukkig, dat we geen referendum in
Nederland hebben, want dan zouden we er aan gaan."

Be burgemeester van Amsterdam is collaborateur geweest.
Hij was privé-bankier van Seys-Inquart en heeft daaraan
f.23000, — verdiend. Als ik dat zeg, maakt men mij1 daar niets
voor.

De regering is van mening dat het Nederlandse kapitaal
vermoord moet worden. De Amsterdamse beurs wordt vermoord doo:
Lieftinck. De regering doet vreemde dingen. De dollar-koers
is f. 3, 80. De zwarte handels-afdeling van de Nederlandse bank
noteert f. 7, 00 per dollar.

In de Nieuwe Courant publiceerde de regering, dat de uit-
voer opgelopen is: 300 millioen gulden in Januari, 500 M±i±±-
WSSL millioen in Februari. Dat is niet waar, het was beide
maanden 500 millioen gulden.

Er is maar l wapen tegen het communisme. Waarom een ij-
zeren gordijn? Wij willen de waarheid, de werkelijke feiten.
Ik noem de zaak Schallenberg, de Boer en de Vels er-af faire en
zeg tegen de regering: ttopen je kqarten, de feiten, de waar-
heid willen we horen". Er is l partij, die dat wil, de
Nationale Partij."

0?e omstreeks 21.30 uur werd de vergadering gesloten draor
Mr. Lasonder, die de sprekers er voor dankte, dat zij de ver-
gadering duidelijk had gsmaakt' door wat voor mensen we gere-
geerd worden. De enige weg om uit het moeras te komen, aldus
de voorzitter is "actief medewerken - aan de Nationale Partij."

De aanwezigen bleven bijeen om een vergadering van de
"̂ e wonen.

Hiervan is door ondergetekende opgemaakt, getekend en
gesloten, dit rapport, te Assen, 11 Mei 1951.

De hoofdagent-rechercheur,
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B.A.J.A.v.Randwijk

TEETROUWELIJK:

Ter informatie aoge ik ïï berichten, dat tijdens
een op 20 Februari 1951 te Utrecht gehouden vergade-
ring van de "nationale Partij", de kapitein der Konink-
lijke Marechaussee B.A.J.A. van Handwijk, geboren te
Utrecht» 28-4-1911* wonende te NieiwrerBluie A. 23, werd
benoemd tot adjunct-secretaris van genoeade partij.

Een fotocopie vaa het progra» der Nationale partij
gelieve ïï hierbij aan te treffen*

IET HOOFD YAN DB DIE5ST.
Ramene deze,

Aan de Heer Hoofd Sectie G.2.b.
•*oofdkwartier van de Generale Staf
„an van Hassaustraat 123
Ve - g H A V E I H A g E.
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Verbinding: 19
C/1 no 165*51 NP
Onderwerp: Openbare vergadering van de "Nationale Partij",

gehouden op 20-2-51 in café "Vredenburg" te
Utrecht.

Op Dinsdag, 20-2-51 ten 20 uur werd in de bovenzaal van
café* "Vredenburg", Vredenburg 13 te Utrecht, e en o p e nbare
vergadering gehouden van de Nationale Partij, jseü" aaiucondTr-"
ging hiervan verscheen in het "Utrechts Nieuwsblad" van 17-
2-51. Voorts werden pamfletten, vermoedelijk aan aan de par-
tij bekende personen, rondgezonden (zie bijlage). Als spreker
was aangekondigd Dr. WILEEM KAKEL HENDRIK FBÜILLETEAU DE
BHUYN, geboren te Palembang 11-7-86.

Aanwezig waren j g m^nnan en öjrrmrwen (zaalruimte was er
voor plm. 50 t>e r abnè' n ) . Hie r o nJTa^Te vo'nd e n zich drie personen'
van de ,£&£&«, Onder de aanwezigen werden o.m. opgemerkt:

DBIK JOHABSJ^VSRMEULEN, geb.te Amsterdam 28-8-93,
G-EOBGE QVSfiSTEE&EN, geb. te Amsterdam 31-12-02, en

IK VAN DEE SIÜYS, geb. te Wijk bij Duurstede 13-4-10.
Aan de ingang van de zaal werden de namen en adressen van
de bezoekers gevraagd door een vrouw (Indisch type). Een
andere vrouw verkocht in de zaal exemplaren van het partij-
program voor / 0,25. Achter de bestuurstafel hadden drie
personen plaats genomen, n.l. Feuilleteau de Bruyn, C.F.
HBNZE, regionaal vertegenwoordiger, en een onbekend persoon.

Ten 20 uur precies werd de bijeenkomst geopend met een
welkomstwoord, uitgesproken door HENKB, die daarna het woord
gaf aa n d p jjfiT t i j yp or zit t e r, Feftlllmt_ea_a_.Ü^^MS^^,

Deze "hield hierna, gejtetejLj.n zijn ' ins toe F aol'te:r^cte be-
stuurstafel, een zeer fïïs^fgê rederljreïke""door geen applaus
of interruptie werd onderbroken, tot ongeveer 21 uur. Hi;
bejjaa_jaet t a^gfirjj e lle n_jfl a t d e ge r inge o pkoms t hè m niet ver-
wonderde . Ook in andere p1aftfaL9il. Wfi^ P$SLJ38Lt,.jgg.ySI' ^eweeat.
o ra. in Haarlem. Thans komen er 2 a 300 personen op onze
vergaderingen. Wij beginnen wel met een kleine groep, doch
wij verwachten een snelle groei, aldus spreker. Hij vervolgde;
"De V.V.D. is te dictatoriaal opgetreden. De Nationale Partij
is de eerste partij met een referendum voor de leden. Thana
is er geen parlementair stelsdl meer. De crisis van thana is
een politieke, financiè'le en economische crisis".

Vervolgens behandelt spreker de souvereiniteitsoverdracht
aan Indonesië, de kwestie Goedhart - Palar, en de rede van
Schouten, gehouden in de Tweede Kamer. De reden waarom het
kabinet is gevallen, is volgens spr. de zeer slechte finan-
ciële toestand op 5-12-50. De P.v.d.A. scheen er in verband
met de ernstige toestand niets voor te voelen om aan te blij-
ven. Er was eerst een tekort van 0,8 milliard, later van 1,2
milliard en met een lening aan Indonesië werd dit opgevoerd
tot 1,7 milliard. Men durft ona tegenwoordig niet meer te
vertellen hoe slecht wij er voor staan.

-2-
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Drees ia bekwaam, daar twijfel ik niet aan, maar onder zijn
leiding zijn wij Indonesië kwijt geraakt. Op financieel ge-
bied, het terrein van Lief t fok, zitten wij met een grote
schuldenlast. Waar halen wij nu de mensen vandaan? De KVP
is in de Kamer vertegenwoordigd met meer dan 30 mensen maar
alleen Eomme spreekt af en toe. Welter is geheel alleenxmaar
ieder luistert naar hem.
Wij willen terug naar het parlementaire stelsel en hand-

,,, having van de rechtsstaat. Want het recht in het z.g. par-
lementaire stelsel van heden is volkomen zoek.
Er is een groot budgettekort. Nergens is te lezen hoe de

f oorlogsbegroting wordt opgevoerd. Het bedrag hiervoor is
1500 millioen gulden maar dit is nergens te lezen in een
Nederlands dagblad. Wie heeft ons in deze misère gebracht.
Spreker gaf hier de schuld aan de P.v.d.A. ,en de Z.V.P.
en vervolgde: "Wij willen niet dat de minstdraa|krachtigen

(~ alle lasten dragen, de ene groep mag niet alle lasten op de
v andere schuiven. Overleg en samenwerking moeten blijven be-

staan. Dit is mogelijk als men put uit de nationale saam-
horigheid. Is die er? Ik weet het niet. Wij proberen deze
op te wekken." Spreker verzachtte echter zijn oritiek door
op te merken dat er ook goede dingen waren te vertellen van
de Rooms-Rode regering en prees in dit verband het voorkomen
van stakingen, doch hij stelde nogmaals in het licht dat de
P.v.d.A. verantwoordelijk was voor het verlies van Indonesië.
Een oplossing moet er komen door samenwerking en spreker gaf
als weg hiertoe aan de terugkeer naar een behoorlijk parle-
mentair democratisch stelsel.
Ha een korte pauze, waarin men zich kon opgeven als lid van

de partij, werd er gelegenheid gegeven tot het stellen van
vragen.
Van der Sluys voornoemd stelt vast, dat er na 1940 geen

democratisch stelsel geweest is. De oorzaak van het verlies
van Indonesië is echter voornamelijk ook Engeland geweest.

s Hij blijkt het verder met de spreker van deze avond eens te
v zijn.

Oversteegen vraagt of men aandacht wil schenken aan de
kleine politieke delinquenten en de kleine luiden in het al-
gemeen, die toch wel de grootste groep van de bevolking vor-

De spreker is dit wel met hem eens.
/ Aangezien er te weinig personen op deze vergadering aan-
fwezig zijn om een bestuur te kiezen, is besloten een voorlopig
Voorzitter en secretaris te benoemen. Hiervoor gaven zich op:
VERMEULEN voornoemd en BERNARD ANNE JAN ANTOON VAN RANDWIJK,

v gsb. te Utrecht 28—4—11» ka p itff jj3_de r Mar e chaii s s e e. wonende
A 23 te Nieuwersluis, De Ze namen hier na aehter de be st uurs-
tafel plaatsjHenke deelde nog mede dat op 26-2-51 in "Boseh-

" te Zeist een vergadering zal worden gehouden met mede-
i werking van "Nationaal Réveil". Als spreker zal daar optreden

X l Mr. ERIK HAZELHOPr ROELPSEMA. De voorzitter sloot ten 22 uur
de vergadering. Hierna werd besloten nog wat na te praten.

. Als voorl, secretaris der afd. Utrecht wordt nu genoemd
f^ ' DE WIT, wonende te Utrecht (gegevens niet bekendJv terwijl

VAN RANDWIJK adjunct-secretaris wordt.
Bijlage: 1 GEZI
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/NATIONALE PARTIJ O P E N B A R E V E R G A D E R I N G
/ Propaganda-Se«retariaat ~ ~ ~ ~ . . - .~~~~'~~-^~~~~~~

te Ut r e «h t op Dinsdagavond 20 Februari
a. s. in de Bovenzaal van Café Vredenburg

^1 1&J^ Vreeburg 13. Aanvang 8 uur pre«ies.

& *
SPRSK-ER : Dr.W.K.H.FEUILLETAU DE BRUYN

j (Partij-Voorzitter)
|
i L• S»,i , -•

i Waar alom in den lande,ook in onze provincie, een steeds groeiende belang—
j .stelling voor de NATIONALE PARTIJ blijkt te bestaan,zal nu ook een Afde-
; 'ling 3tad-Utre«ht worden gp&wraLvht, waarvoo r de uit de Illegaliteit ao
l bekende Mr.H.J.fwoudt Vermeulen bereid gevonden werd voorlopig als voor—
'izÊtter op te treden.

De ervaring van de laatste jaren heeft geleerd,dat de huidige leiders
van onae politieke partijen maar al te vaak onvoldoende beginselvastheid
en morele moed hebben getoond en zelfs in bepaalde gevallen op grove
,/ijze hun verkiezingsbeloften hebben ges«honden.
Nederlandse belangen kwamen herhaaldelijk in het gedrang en de natioaaLe
aelfbewustheid werd aangetast.
Dit alles heeft tot gevolg gehad,dat grote aantallen leden hun partijen
verlieten en staatkundig dakloos worden.

Teneinde deze ontevredenen een nieuw politiek onderdak te vers«haffen
en een milieu,waar zij zi«h veilig en thuis voelen en met de bedoeling
te gelijket tijd druk uit te oefenen op de besturen en kamerfr$ttiea der
betreffende partij en, vond 0P__6^*^_J950 te D^en Hamg de op ri •htinggv erga-
dering plaats van de NATIONAlïirPASTTJ'i.

Het is inmiddels wel tot de Nederlandse bevolking doorgedrongen,hoe be~
• droe^end sle*ht ons land er politiek,e«onomis«h en financieel voorstaat

f en dat het de hoogste tijd is,aan het drijven der ma«htige politieke
" partijen een halt toe te roepen.
l Sleehts door samenbundeling van alle weldenkende en goedwillende Neder-

landers zal het miss«hien mogelijk zijn er weer bovenop te komen.

V ,Vij nodigen U uit tot de openbare vergadering op 20 Februari a. a. ,waar dr.

/
Feuilletau de Bruyn een informatieve bespreking hoopte te houd en, waarbij
Hij ëeh overzicht aal geven van de politieke toestand in Nederland en
het beataansretht en de noodzakelijkheid der Natinnale Partij aal be-
lithten en aantonen.
Tevens zal er gelegenheid geboden worden tot het stellen van vragen.

Met berusting en apathie helpen wij no«hX het Vaderland no«h ons zelf.

ZomJ U dus ter vergadering,hetgeen U tot niets verpli«ht.

NATIONALE PARTIJ
_____ Propaganda-Se«retariaat

C.F.Henke - Regionaal vertegenwoordiger
-— l M.T.van der Biezen - Se«retaris.
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Uit : OB 345

Voor : OD 1260

Ag. nr: 103098

Naam: MAANDRAPPORTM NOORD-HOLLAND

Naam: NATIONALE PARTIJ

Afz. : ID Hilversum Datum: 7.2.51

Aard van het stuk: Politiek rapport Januari 1951. Genu Hilversum.

Op Dinsdag 23 Januari 1951 Meld de kortgeleden opgerichte Nationale Par-
tij in deze gemeente haar eerste openbare bijeenkomst. Spreker was: Jan
FABIÏÏS, journalist te 's-Gravenhage, die. als onderwerp behandelde:"De eco-
nomische en financiële politiek der regering". Gebleken is, dat de afde-
ling Hilversum van deze partij een twintigtal leden heeftj dit zijn allen
oud-leden van de WD, die het met de politiek van laatstgenoemde partij
niet eens zijn.Overigens besprak PABIUS hoofdzakelijk hetgeen door hem
reeds was gepubliceerd in de door hem geredigeerde "nieuwsbrief".

Uïtgetr. door:

Datum:

$, 40060 - '49

EMD

2.5.51
Op aanwijzing van: B III



,,ïk>.26/'51 ID. Vertrouwelijk. r Amersfoort,20 Januari 1951
T A^)

^ Be tref t Oprichtingsvergadering der / | x

Nationale Partij.

Zaal:"De Wapenroem" Amersfoort.
Zaalcap.:pi.min. 60 personen.
aanwezig: 5 personen.
leiding en spreker: O,F.Henke te Zeist (oud lid WD)
stemming: zeer rustig.

JAN. 1951

ACD

-y Op Woensdag 17 JanuaBi 1951,aanvangende te 20.15 uur,
\j l werd in de Wapenroem te Amersfoort een vergadering gehouden,

| uitgaande van de Nationale Partij,teneinde te komen tot de
oprichting van een plaatselijke afdeling van deze partij te
Amersfoort.De heer C .F. Henke hield hiertoe een propaganda-
speech,waarin hij o.a. veel oritiek uitte op de regering en
de politieke partijen,welke hij gebrek aan ruggegraat ver-
weet.Dit gebrek was volgens spreker hoofdzakelijk te wijten
aan het evenredige kiesstelsel,waardoor de kiezers geen con-
tact hebben met de gekozenen,doch slechts stemmen op "domme

r lijsten".
Dat er geen wijziging komt,schreef hij toe aan het

feit,dat de aan het bewind zijnde partijen samen,Nederland
in de positie hebben gebracht,waarin het thans verkeert.Men
dient,volgens de heer Henke,te veel het partijbelang en ver-
liest daardoor het landsbelang uit het oog.

Spreker,die zeide,zelf lid van de WD te zijn geweest
richtte in het bijzonder zijn critiek op deze partij,die vol
gens hem niet consequent in haar houding is geweest.

Vervolgens kantte hij zich tegen de benoemingspoli-
tiek,waardoor het mogelijk is,dat jonge,pas afgestudeerde
jongelui,functies krijgen,waarvoor men vroeger krachten nam,
die na jaren hard werken hadden bewezen de nodige geschikt-
heid te bezitten.Ais voorbeeld noemde hij een zoon van
dr.Drees ,die ook tot hoge functionaris was"gebombardeerd".

Inzake Indonesiëmerkte spreker op,dat achter deze
kwestie Moskou zit,in welk verband hij doelde op het "poli-
tiek testament" Soekarno-Hatta.Ook onderwierp h}.j de finan-
ciële^-en belastingpolitiek aan critiek,daarbij'opmerkende,

/' dat het particulier initiatief door de huidige belasting-
v politiek wordt gedood en de animo om iets meer te presteren

wordt weggenomen door het loonstelsel,dat geen loon naar
prestatie regelt,maar naar leeftijd.

Ook zeide spreker nog,dat Pasquino (Johan Luger),er
enkele malen jfen zijn artikelen op had gewezen,dat te Numans-
dorp,reeds gedurende enige weken twee schepen onder stoom
lagen,die ten doel hadden onze PvdA regering te laten verdwi
nen bij een eventuele inval van de Russen.

Tenslotte zette s-preke* het partijprogramma uiteen,
waarna er nog een korte gedachtenwisseling plaats vond.Nie-
mand der aanwezigen gaf zich daarbij als lid op.

De heer Henke deelde voorts nog mede,dat te Amersfoo:
, binnenkort een tweede vergadering zal worden gehouden,waar-
r- l bij hij dan de partijvoorzitter,dr.Peuilleteau de Bruin,als

spreker hoop uit té nodigen.Te pi.min. 22.15 uur werd de ver
gadering gesloten. Einde.

Een partijprogramma wordt bij dit rapport overgelegd.
Behalve de heer Henke als voorzitter,was als vertegenwoordi-
ger der Nat.Partij aanwezig een zekere Van der Biezen.Het is
niet bekend geworden in welke plaats laatstgenoemde woonach-
tig is.
Communistisch georiënteerde personen werden op deze vergade-
ring niet gesignaleerd.
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PARTIJ-PROGRAM.

^/nleiding

De ervaring van de laatste jaren heeft geleerd, dat de huidige
leiders van politieke partijen maar al te vaak onvoldoende beginsel'
vastheid en morele moed getoond hebben en zelfs in bepaalde ge-
vallen op grove wijze hun verkiezingsbeloften hebbeu geschonden.

Daardoor en door vrees voor de benadeling van de belangen van
de eigen partij, zijn grote Nationale belangen herhaaldelijk op ern-
stige wijze geschaad, in het bijzonder in de Indonesische kwestie,
waardoor zeer velen in den lande het vertrouwen in Partij-program-
ma's en het Parlementaire stelsel, zoals dat in zijn huidige vorm
bestaat, hebben verloren.

Het staatkundige leven in de Nederlandse Staat wordt thans be-
heerst doori

a. Partijpolitiek en Partijbelang;
b. het recht van de politiek sterksten, die geen reke-

ning meer houden met de redelijke wensen en ver-
langens van de politiek zwakkeren, noch met de
door hun uitgeoefende gefundeerde critiek;

c. ongemotiveerde staatsdwang en staatsbemoeienis.

Bovendien zijn de beide sterkste politieke partijen, die door een
coalitie zijn verbonden, dermate sterk op het buitenland georiën-
teerd, dat de Nederlandse belangen daardoor vaak ernstig zija ge-
schaad en het Nationale zelfbewustzijn is aangetast.

DE NATIONALE PARTIJ wil daarom terug naar een gezond
democratisch parlementair stelsel, dat:

a. nationaal georiënteerd is;
b. pal sïaat voor de democratische rechten en vrij-

heden;
c. de staatsbemoeienis tot een minimum beperkt en

stelling neemt tegen alle autoritaire handelingen
van eea Regering, die geneigd is tot het voeren
van machtspolitiek;

d. rust op de grondslagen van Waarheidsliefde, Mo-
raliteit en Recht.

De NATIONALE PARTIJ is tegen iedere kastegeest .en wenst de
onderlinge «waardering van aJle maatschappelijke groepen te be-
vorderen. DE NATIONALE PARTIJ keert zich voorts tegen de
klassenstrijd en de. klassenhaat en is van oordeel dat sociale ge-
schillen moeten worden beslist door redelijkheid, samenwerking en
overleg»

Zij veroordeelt het socialisme wegens zijn streven naar s-iaats-
almacht. Zij veroordeelt bovendien het socialisme omdat dit het-
zelfde Marxistische einddoel nastreeft als het communisme, zij het
dan niet met revolutionaire, maar met evolutionaire middelen.
Zij veroordeelt voorts iedere monopolistische machtsvorming.

'V.--.:

W--?

ALGEMENE GRONDSLAGEN.
1. DE NATIONALE PARTIJ streeft de behartiging

van de Nederlandse nationale belangen na op poli-
tiek, economisch, militair en cultureel gebied. Dat
betekent geenszins, dat zij samenwerking met andere
randen en belangengroepen wenst uit te sluiten. In-
tegendeel, een dergelijke samenwerking kan zelfs,
noodzakelijk zijn, om die belangen te bevorderen.
Maar zij is tegen inperking van de Nederlandse Sou~
vereiniteit ten gunste van Internationale organen, in-
dien het Nederlandse belang er door geschaad wordt.

2. Zij erkent de Christelijke grondslag van onze samen-
leving mede als basis van democratische vrijheden en
zal ieder totalitair en semi-totalitair stelsel met de
meeste kracht bestrijden. Zij zal met alle wettige mid-
dekn iedere onnodige aantasting van vrijheden op
politiek, economisch, sociaal, cultureel en religieus
gebied van Rijksgenoten, door wie dan ook, kracht-
dadig, bestrijden.

3. Behartiging van de rechten en belangen van alle
Rijksgenoten, onverschillig waar zij zich bevinden.

BINNENLANDSE POLITIEK.
l. De NATIONALE PARTIJ streeft naar de instand-

houding van het Nederlandse Parlementaire stelsel en
verzet zich tegen zijn verwording tot een totalitair of
een semi-totalitair stelsel, hetzij van één partij, hetzij
van een partijcoalitie.
Het wezenskenmerk van dergelijke stelsels is, dat de
Regering ongestraft Grondwet en Wet onder de voet
loopt en de Volksvertegenwoordiging door het stelsel
van voldongen feiten op zijde schuift, zoals dat in
Nederland na de oorlog herhaaldelijk heeft plaats
gehad.

.2. Zij s.telt het landsbelang boven het partijbelamg.
3. Bevorderen van de decentralisatie door verdere over-

dracht van bevoegdheden aan Provinciale-, en Ge-
meentebesturen.

4. Wijziging van het tegenwoordige stelsel van Even-
redige Vertegenwoordiging.1}

1) Ter bestudering, van deze noodzakelijke wijziging, zal een Com-
missie worden benoemd. Deze Commissie zal ook de wenselijkheid
bestuderen van het invoeren van een Referendum en van een recht
van de Rechterlijke Macht om de Wet aan de Grondwet te toetsen.



5. Openbare behandeling van de publieke zaak, zonder
achterhouding van stukken of verheimelijking daar-
van, die het Nederlandse Volk moet kennen om zich
een juist oordeel te vormen, tenzij zulks strijdig kan
worden geoordeeld met het belang van de Staat.

6. Onverkorte handhaving van de bestaande grondrech-
ten, zoals vrijheid van drukpers, vrijheid van vereni-
ging en vergadering, enz.

7. Uitsluiting van iedere propagandistische beïnvloeding
van Regeringswege en versobering van de Rege-
ringsvoorlichtingsdiensten met terugbrenging van de
desbetreffende organen tot de afmetingen van een
objectieve informatiedienst, o.a. door opheffing van
de talloze overheids-, pers- en voorlichtingsdiensten.

8. De Grondwet -en de Wet dienen in dien zin gewij-
zigd te worden, dat hoge Regeringspersonen wegens
staatsmisdrijven, neerkomende op schennis van
Grondwet of Wet, niet alleen vervolgd kannen wor-
den op last van de Tweede Kamer of de Kroon, maar
ook doordat de Hoge Raad automatisch daartoe last
geeft, indien bij Grondwet aan te wijzen groepen van
personen terzake hun beklag doen.1) . ;

9. Een volstrekt onafhankelijke rechtspraak en een on-
afhankelijke Rechterlijke Macht, dienen als peiler van
de Democratische Staat gehandhaafd te worden. De
afwijkingen van de normade rechtsgang en recïi*s-
opvattingen bij de Economische Rechtspleging dienen
in snel tempo te verdwijnen.

] 0. Bij benoeming zal uitsluitend gelet • worden op be-
kwaamheid en geschiktheid.

POLITIEK BETREFFENDE UNIEZAKEN EN OVERZEESE
RIJKSDELEN.

1. Behoud van Nieuw-Guinea en omliggende eilanden
en versteviging van de band met de Overzeese Rijks-
delen.

2. Bevordering van het Zelfbeschikkingsrecht der Vol-
ken van Indonesië.

3. Staatsburgers van de RIS of, indien de RIS mocht
ophouden te bestaan, staatsburgers van haar rec-hts-

y ._

') Bijvoorbeeld: Hetzij vijf -en twintig leden van de Staten-Gene-
raal, onverschillig of zij lid zijn van de Eerste dan wel van de Twee-
de Kamer, hetzij twaalf personen aangewezen in art. 171 van de
Grondwet, anderen dan leden of gewezen leden van de Staten-
Generaal.

opvolgster zullen op Nieuw-Guinea worden onder-
worpen aan voor Vreemde Oosterlingen geldende
bepalingen. Deze vreemdelingen hebben overeenkom-
stige voorrechten, als die van Nederlanders in Indo-
nesië hebben.1)

4. Van de R.I.S. of eventueel van haar rechtsopvolg-
ster moet nakoming worden geëist, zowel naar letter
als naar geest, van alle overeenkomsten betreffende
de Souverciniteitsoverdracht Indonesië, alsmede van
alle uit de bijbehorende briefwisseling blijkende af-
spraken die tesamen met de mantelresolutie door haar
c.q, door haar rechtsvoorganger zijn aanvaard.*)

BUITENLANDSE POLITIEK.

1. Hoofdbeginsel van de buitenlandse politiek moet zijn
het nastreven en het behartigen van de eigen Natio-
nale belangen. Naar nauwe samenwerking met niet-
communistische landen zal worden gestreefd, voor
zover dit voor ons land politiek, economisch, finan-
cieel, cultureel.en militair wenselijk is.

2. ledere poging tot inmenging in de Nederlandse aan-
gelegenheden, die schadelijk is voor onze Nationale
belangen, zal met beslistheid worden afgewezen.

3. Op doeltreffende en vakkundige wijze reorganiseren
van de voorlichtingsdienst in het buitenland ter be-
vordering van onze Nationale belangen.

FINANCIËN

1. Bestrijding van dreigende inflatie, waarvan vooral
kleine spaarders, gepensionneerden en andere per-
sonen met een vast inkomen, dupe dreigen te worden,
door sanering van de Staatsfinanciën en door een
inderdaad sluitende begroting.

2. Scherp zal stelling worden genomen tegen iedere
poging om budget-tekorten te maskeren en om de
balans-positie van het Rijk te flatteren.

3. Ingrijpende vermindering in de kosten van de Rijks-
administratie door rationalisatie en bezuiniging. In-
stelling van een Staatscommissie tot bezuiniging op
Rijksuitgaven voor minstens 2/3 bestaande uit niet-
ambtenaren en niet-politici.

4. Tegengaan van belastingen:
a. die gericht zijn op de herverdeling van het bezit

1) Punt 4 en de tweede volzin van punt 3 vervallen, indien de Ne-
derlands-Indonesische Unie zou worden opgeheven.



en egalisering van inkomen;
b. die de spaarzin vernietigen en daardoor kapitaals-

investatie belemmeren of
c. die de* ontwikkeling van het bedrijfsleven of de

instandhouding daarvan als hoofdbron van ar-
beidsverschaffing en welvaartsbevordering scha-
den,.

5. Vereenvoudiging van de fiscale voorschriften en de
belastingheffing.

ECONOMISCHE DOELEINDEN.
1. De bevordering van de welvaart, niet door verdeling

van armoede en nivellering naar beneden, maar cfoor
. opvoering van de productie van de ter verdeling be-

schikbare goederen, onder handhaving van een
rechtvaardige levensstandaard voor allen.

2. Aangrijpen van alle doelmatige middelen tot bevor-'
dering van de volkswelvaart en het vermeerderen
van productiemiddelen.

3. Aanmoediging van het particulier initiatief en beper-
king van de geleide economie, de kinderlijke staats-
bemoeienis en administratieve rompslomp in het be-
drijfsleven. "•• •

4. Zo snel mogelijk afschaffing van onnodige staats-
inmengingen met behoud van de bescherming van de
economisch zwakkeren. Ter bescherming van de
Middenstand moeten waarborgen in het leven woe-
den geroepen ter voorkoming van verkapte sociali-
satie door organen van de Publiekrechtelijke Bedrijfs-
orgatiistie terwijl schadelijke kartel- en poliepvorming
behoort te worden tegengegaan.

5. Bevordering van-de industrialisatie, inzonderheid van
het klein- en middenbedrij f, waardoor:
a. het particulier initiatief wordt aangemoedigd;
b. in den regel relatief minder kapitaal per arbeider

behoeft te worden geïnvesteerd dan in groot-
bedrijven;

c. de arbeidsgelegenheid naar evenredigheid sterker
verruimd wordt.

6. Bevordering van de economische belangen van het
platteland dooi handhaving en verbetering van de pro-
ductie-voorwaarden zoals o.m. de bescherming van
landbouw-economisch moeilijk vervangbare cultuur-
gronden tegen niet noodzakelijk gebruik voor andere
doeleinden; door bij het stichten van openbare nuts-

O

(\n het platteland niet ten achter te stellen bij

de steden, enz.
7. Bevordering van de openlegging en de economische

ontwikkeling van Nieuw-Guinea en de overige Over-
zeese Rijdsdelen, inzonderheid door landbouwkoloni-
satie van boeren.

8. Bestrijding van nationalisatie, socialisatie en oneer-
lijke concurrentie door de Staat, o. a. ten gunste van
de Nederlandse Spoorwegen bedreven door het con-
cessiestelsel, de benzinebelasting en andere fiscale
maatregelen.

9. Bevordering van het goederen- en personenverkeer.
o.a. door opheffing van tolmuren, andere handels-
belemmeringen en deviezenmaatreigelen.

1 0. Opvoering van tempo van woningbouw door krach-
tige bevordering van de particuliere bouwnijverheid.

SOCIALE RECHTVAARDIGHEID
l . Sociale rechtvaardigheid voor alle klassen van onze in

•het Christendom wortelende maatschappij.
2. Redelijke bestaansmogelijkheden voor boeren, mid-

denstanders en kleine zelfstandigen.
3. Rechtvaardige beloning van arbeiders door samen-

werking en overleg tussen werkgevers en werkne-
mers, gebaseerd op redelijkheid en Christelijke recht-
vaardigheid. Het loon moet gebaseerd zijn op vak-
bekwaamheid.

4. Bestrijding van klassenstrijd en klassenhaat en be-
vordering van de samenwerking van alle klassen der
maatschappij op basis van nationale saamhorigheid.

5. Verhoging van pensioenen naar reden van de stij-
gende kosten van levensonderhoud.

6. Garandering van de pensioenen van alle Indische
gepensionneerden.

7. Bestrijding van misstanden bij de distributie van
woonruimte, in het bijzonder ten aanzien van voor-
keurstoewijzingen aan ambtenaren en het gebruik
van woonruimte door Overheidsinstanties.

8. Verlenen van ruimere steun aan slachtoffers van het
verzet in Nederland en Indonesië.

9. Steunverlening aan hen, die als Nederlanders na de
Souvereiniteitsoverdracht om sociale of politieke rede-
nen niet in Indonesië kunnen blijven. Vaststellen van
een redelijke oorlogsschade-regeling voor Nederlan-
ders uit Indonesië.

l
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ONDERWUS
1. Het onderwijs moet gericht zijn op de bevordering

van de Nationale waarden.
2. Het onderwijs moet in belangrijke mate rekening hou-

den met de behoeften van Handel, Industrie en Land
bouw.-

3. Bevordering van gelijke ontwikkelingsmogelijkheden
voor allen die daarvoor de capaciteiten hebben.

4. Bestrijding van het onnodig opvoeren van de eisen
van de middenstandsexamens.

5. -Bevordering van het toezicht op anti-nationale en
anti-sociale uitingen in schoolboeken in gebruik bij
Lager-, Middelbaar- en Voorbereidend Hoger On-
derwijs.

6. Bevordering van een hoger peil van kennis betref-
fende de Overzeese Rijksdelen en Indonesië. '

DEFENSIE

1. De militaire paraatheid van Nederland dient zo spoe-
dig mogelijk te worden opgevoerd.

2. Handhaven van eeji krachtige Zeemacht ter bescher- ,—
ming van onze polifieke en economische belangen in v-'
Europa en Overzee..

3. Gestreefd moet worden naar de bewapening van de '•
defensie-organen door eigen industriële bedrijven.

4. Bij internationale samenwerking dient er naar ge-
streefd te worden d?t:
a. het gehele Nederlandse gebied in het verdedi-

gingsplan worcjf. betrokken;
b. de Nederlandse Strijdkrachten zoveel mogelijk

onder het bevel blijven gesteld van eigen vlag- en
opper-officieren.

1) Ter bestudering van de eisen ten aanzien van een noodzakelijke
Onderwijsherziening, zal een Commissie worden benoemd.

Q
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Op Zaterdag 2i uctooer ly^U werd in de kleine zaai
van de Dierentuin te ' s-ü-ravenïiage een algaüe.ie ledenverga-
dering genouden van de nog niet ofiicieei opgoricnte "jMatio-
nale Parti.iM. — —
"""" !l!e 14.3ü uur opent Dr ifüiUiLJjBl'Aü D'üi BRUIN (bij 'uw
dienst bekend) de vergadering, welke door 41 personen, voor
het merendeel vrouv^an, was bezocht. <<<•«* •"

Dese zegt, dal met de uitbreidingen van de partij een
begin is gemaakt en dat in Amsterdam, 2Üeist en Haarlem

i reeds aideiingeu zijn gevestigd.
Er heeit, een bespreking plaats gehad, met de Midden-

standspartij, doch deze bespreking had g£9n, resultaat opge-
leverd •

Betreffende de productiviteit zeide spreker, dat Neder-
land op de 10de plaats staat. Hij is dan ook van mening dat
er harder moet worden gewerkt, daar er anders geen sprake
kan zijn van prijsverlaging. "Wanneer men blijft doorgaan
met loonsverhoging te geven, kan inflatie niet uitblijven,
met al de gevolgen van dien".

Wat betreft "Steunt Wettig Gezag", zeide spreker, dat
hiervoor niet de belangstelling bestond, waarop was gehoopt.
Hij had vernomen, dat de voorzitter en secretaris waren af-
getreden, aangezien zij geen vertrouwen in deze organisatie
stelden. Len ziet nog geen kans om ±0.000 man bij elkaar te
krijgen. Dit verwondert spreker in het geneel niet, aange-
zien volgens zijn mening de christelijke jonge mannen wel
wat anders en beters te doen hebben, dan .de Partij van de
Arbeid en de K.V.P. veilig te stellen.

Wij, aidus spreker, hebben thans de wind in de zeilen,
want ik voorzie grote veranderingen, vooral op het gebied
van het onderwijs en de nog steeds geldende "Evenredige ver-
tegenwoordiging" .

Wat onze houding zal zijn in deze en andere aangelegen-
heden aai men eerst dienen te onderzoeken. Commissies zul-
len worden benoemd uit de partij, waarna een en ander weer
in de ledenvergadering of contactbijeenkomsten zal w orden
besproken.

Hierna werden de statuten (zie bijlage) artikelsgewijs '
voorgelezen en besproken. Deze worden behoudens enicsle klei-
ne wijzigingen goedgekeurd.

Het program 19:>0 van de "Nationale Partij" (zie bijla-
ge) is het program, dat op 6 Hei 19i?O reeds ia aangenomen.
Eventuele programmawijzigingan zulxen op de ledenvergadering

-van-
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van iy51 aan de orde worden gesteld.
Het hoofdbestuur (noot: waarvan dezerzijds met uitzon-

dering van de voorzitter, de namen nog niet bekend zijn)
stelt voor, dat de "Nationale -fartij" aal toetreden tot de
"Vaderlandse Kring", waarvan Admiraal HSLFRICH voorzitter
is. De "Vaderlandse Kring" is geen politieke partij. Mj be-
doelt te zijn een overkappingsorganisatie, die ten doel
heeït de actie van politieke en niet politieke groeperingen
op nationale grondslag te coördineren op punten van natio-
naal belang.

De aanwezigen iederi gaven te kennen, dat aij vertrou-
wen stellen in het hoofdbestuur. 2ij machtigden het hoofd-
bestuur naar eigen goeddunken te handelen.

Te omstreeks 17.40 uur werd de vergadering gesxoten.



STATUTEN VAN DE VERENIGING NATIONALE PARTIJ
gevestigd té

's-GRAVENHAGE i ' f

Haam en zetel»
Art» l De vereniging, opgericht 19!?0 door Neder-
landse staatsburgers^ draagt de naam van Nationale Partij en is
gevestigd te ' s-Gï-avenhage „

Art. 2. De Nationale Partij wenst richting te geven in over-
heidszaken, zich daarbij stellende op de grondslag van het be-
hartigen van de Nederlandse nationale belangen op politiek,
sociaal, economisch, militair , religieus en cultuneel gebied
en handhaving en ontplooiing van vrijheden van Sijcsgenoten.
Middelen.
Art. 3, De Nationale Partij streeft dit doel na met alle wet-
tige en moreel geoorloofde middelen,
Als richtsnoer zal gelden een program, dat bij of krachtens
besluit van de Algemene Vergadering wordt vastgesteld of ge-
wijzigd. ' • •
Lidmaatschap»
Art. 4. Dé Nationale Partij heeftt

gewone leden,
student en- leden,,
adspirant-leden, die tenminste l6 en ten hoogste 21

jaar kunnen zijn en
donateurs.

een en ander overeenkomstig regelen mij Huishoudelijk Reglement
te stellen* . :'
Het Huishöudelijk-Bjgiement regelt tevens, wie tot de verschil-
lende categoriën Kunnen behoren en op welke wiijae de verschil-
lende soorten lidmaatschap worden verkregen en verloren, met
dien verstande, dat van royement steeds beroep op de Algemene
Vergadering mogelijk is»

Een minderjarige, die als adspirant-lid of student-lid wenst
toe te treden tot de Partij, behoeft de schriftelijke toestem-
ming van hem, onder wiens gezag hij staat,

Het lidmaatschap van de Nationale Partij' brengt van rechts-
wege mede gebondenheid aan de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement en voorts aan de reglementen van de kring en de af-
deling, waartoe het lid behoort,
Hoofdbestuur en Dagelijks Bestuur.
ArtTT. Er is een Hoofdbestuur, dat met de algemene leiding
en een Dagelijks Bestuur, dat met de Dagelijkse leiding is
belast,

Voorzitter en Algemene Secretaris vertegenwoordigen de Na-
tionale Partij in en buiten rechte*

Een Kringvoorzitter heeft van rechtswege zitting als Kring-
commissaris in het Hoofdbestuur. Bij ontstentenis als zodanig
wordt hij door een ander bestuurslid- van-, zijn kring vervangen,

De overige leden van het Hoofdbestuur, wier aantal binnen
door het Huishoudelijk Reglement te stellen .grenzen door de
Algemene Vergadering wordt bepaald, worden uit de gewone loden
door deze vergadering" gekozen.

DG Algemene Vergadering1 verkiest de Voorzitter, de Algemene
Secretaris en de Algemene Penningmeester.
Het Hoofdbestuur kiest uit zijn midden de overige leden van

het Dagelijks Bestuur, wier • saB&al en functies door het Huis-
houd lij k Reglement worden geregeld»

''Bqt< Huishoudelijk Regjjsnent regelt de candidaatstelling,
verkiezing en aftreden van de leden Van het Hoofdbestuur, die
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niet zijn̂ KringcoEuaissarissen en schorsing en ontslag van alle
leden van het Hoofdbestuur, Bij schorsing bestaat beroep op
de Algemene Vergadering»

Een lid van het Dagelijks Bestuur kan worden bezoldigd,
indien de Algemene Vergadering zich daarvoor uitspreekt. De
rechtspositie van deze bezoldigde leden wordt door het Hoofd-
bestuur geregeld» Deze bezoldigde bestuursleden zullen zich
onthouden van deelneming aan beraadslagingen en van stemming
over onderwerpen, welke hun positie als bezoldigd bestuurs-
lid raken.

Het Hoofdbestuur zowel .als het Dagelijks Bestuur kunnen zich
naar omstandigheden doen voorlichten en zich in hun taak doen

door een of meer deskundigen op bepaald gebied»

# 6," Het Hoofdbestuur maakt voor het Land een indeling in
Kringen en. kan. die indeling wijzigen. Bij voorkeur vormt iedere
provincie een afzonderlijke kring. De Kringen 'Noord-en Zuid-
Holland zullen bij voorkeur niet : de gemeente Amsterdam, Rot-
terdam en 's-Gravenhage, eventueel met randg;emë~enten, bevatten,
welke gemeenten elk een afzonderlijke kring kunnen vormen.

Elke kring heeft een bestuur, waarvan de samenstelling,
alsmede de candidaatstclling, de verkiezing enJiet aftreden
van zijn leden bij l kringreglement' wordt geregeld. •

De Voorzitter van de kring waakt als Kringcommissaris voor
de naleving van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement
in zijn kring en vertegenwoordigt binnen de perken van zijn
bevoegdheid de Nationale Partij in en buiten rechte»

Elk lid van het Kr ingbe stuur kan door dit bestuur worden
geschorst. Bovendien kunnen de Voorzitter en de functionaris-
sen van de Kring, die geldelijke verantwoordelijkheid hebben
door het Dagelijks Bestuur worden geschorst.
Van de eerstbedoelde schorsing bestaat beroep op üo Kringeer-
gadering, van de laatstgenoemde schorsing op het Hoofdbestuur,
in beide gevallen met de mogelijkheid van hoger beroep op de
Algemene Vergadering*

Ontslag van beide soorten functionarissen vindt plaats door,
in het vorig lid genoemde organen overeenkomstig bij het Huis-
houdelijk Reglement te stellen regelen*

Elke kring stelt zijn eigen kringreglement vast en kan het
wijzigen. Het moet voldoen aan bij Huishoudelijk Reglement
vast te stellen regelen en treedt in werking' na goedkeuring1
door het Hoofdbestuur, evenals de wijzigingen er in aangebracht,
Bij weigering1 van de goedkeuring door het Hoofdbestuur bestaat
beroep op de Algemene Vergadering»
Afdelingen̂
Art» 7« Het Kringbestuur kan voor aan elkander grenzende
gemeenten, voor afzonderlijke gemeenten of voor gedeelten van
gemeenten een of ciéor afdelingen van gewone leden instellen
en afdelingen samenvoegen, verdelen of opheffen. Alle gewone
leden of adspirant-leden der partij, wonende in het aldus vast-
gesteld gebied van een afdeling, zijn lid van die afdeling.
Deze afdelingen geven leiding aan de aldaar 'wonende adspirant-
ledsn» ' •

Het Kringbestuur- ,kan-oök-â del-±ngHnr-van B'tCTdèhten-leden in-
stellen én opheffen»

Elke afdeling1 stelt haar eigen afdelingsreglement vast an
kan het wijzigen. Het moet voldoen aan bij Huishoudelijk Re-
glement te stellen regelen en treedt in werking na goedkeuring
door het Hoofdbestuur, evenals de wijzigingen er in aangebracht.
Bij weigering van de goedkeuring van hot Hoofdbestuur bestaat
beroep op de Algemene Vergadering.
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Het Huishoudelijk Reglement stelt nadere regelen omtrent
organisatorisch verband tussen Hoofdbestuur, Dagelijks Bestuur,
KringbeSturen, Afdelingsbesturen en leden van die besturen.
Geldmiddelen»
Art i," 6 , D e inkomsten van de Nationale Partij bestaan uitï

a» entree-gelden,
b» contributies»
c» schenkingen en legaten, t
d« donaties en
e, anjere baten»

De Kringen en Afdelingen hebben niet zelfstandig, doch
slechts voor de Nationale Partij bezit of eigendom.

Het opperbeheer over alle geldtaiddelen en goederen, die bij
Kringen en Afdelingen berusten, is bij de Algemene Penning»
meester, onder toezicht van het Dagelijks Bestuur,

Voor maatregelen met ingrijpende geldelijke gevolgen is
toestemming nodig van de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering stelt de bedragen vast van entree-
gelden en contributies. Zij benoemt jaarlijks een commissie
van Controle, waarvan de leden het volgend jaar niet herkies-
baar zijn.

De Algemene Penningmeester legt volgens bij Huishoudelijk
Reglement te stellen regelen, een rekening en verantwoording
overy terzake van het door hem gevoerde financieel- beleid,
vergezeld van een terzake uitgebracht deskundig-rapport.

De rekening en verantwoording van het rapport worden ten
hoofdkantore van de Partij voor de leden ter inaage gelegd*

De Commissie van Controle, desgewenst bijgestaan door een
deskundige, brengt' op de Algemene Vergadering rapport uit.

De geldelijke verhouding van de partij-kas tot de kassen
van Kringen .en Afdelingen wordt geregeld bij Huishoudelijk
Reglement. • . ' • . . .

Bij schorsing1 van bestuursleden drag'en deze de geldmiddelen
en goederen van de Partij, die zij onder zich hebben, over aan
een persoon, die bij het schorsingsbesluit moet worden genoemd.
Vergadering en. - "• • '•
Art.9. • Het Hoofd-Bestuur vergadert iri den regel éénmaal
per zes' wekenf -het Dagelijks Bestuur zódikwijls het dit nodig
acht, ,'

Tot de Algemene vergadering hebben ..alle gewone leden en
studenten-leden toegang.

Het Dagelijks Bestuur zorgt voor de oproepingen voor de
Algsmene Vergadering met een termijn van tenminste twee weken.

Het Hoofd-Bestuur bepaalt de datum van de jaarvergadering,
die bij voorkeur in de maand April moet plaats hebben.

Op deze vergadering' zullen het jaarverslag, de rekening en
verantwoording van de Algemene Penningmeester en het terzake
uitgebrachte deskundige-rapport, de voorstellen van het Hoofd-
Bestuur, Kring-en, Afdelingen en Leden, en wat verder ter tafel
komt worden behandeld,

De termijn, waarbinnen het verzoek tot plaatsing van voor-
stellen van Kringen, Afdelingen en Leden op de Agenda van de
jaarvergadering moet plaatsvinden, wordt bij Huishoudelijk
Reglement geregeld,

Bovendien besluit het Hoofd-Bestuur een Algemene Vergade-
ring te houden, zo dikwijls het zulks nodig acht» .

Indien 1/5 van het aantal afdelingen met redenen omkleed
de wens te kennen geeft om een Algemene Vergadering te houden,
moet zulks binnen vier weken g'eschieden,

Blijft het Hoofd-Bestuur in gebreke de, overeenkomstig het
vorig lid aangevraagde, vergadering binnen twee weken uit te
schrijven, dan hebben de aanvragers het recht zelf op kosten
van de Partij de vergadering uit te schrijven en te houden.
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Stemrecht^
Art» 10» Afgevaardigden naar de Algemene Vergadering worden,
gekozen door mefrdeïij^rlge, leden op een Afdelingsvergadering
uit ipeerderjarige ledeft tft deaelfde Kring behorende volgens
regelen bij Huishoudelijk Reglement te stellen.

Op de Algemene Vergadering stemmen zij Èonder last of rug-
gespraak eh brengen ^sjQveel stemmen uit als op Afdelingsverga-
deringen*aï& 'vprehbedoeld op hen zijn verenigd.

Bovendien kunnen aanwezigen ter Algemene Vergadering, mite
zij meerderjarig zijn, één stem uitbrengen, tenaij zij op de
Vergadering van hun Afdeling hun stem- reeds hebben gegeven
aan een afgevaardigde» ••• '

Besturen nemen in hun vergaderingen besluiten bij gewone
meerderheid van stemmen» Bij staken van stemmen beslist de
Voorzitter. Geen besluit op Bestuursvergadering' is viettig,
indien aan de stemming niet tenminste de helft van het vol-
tallige Bestuur heeft deelgenomen.

Behoudens het bepaalde bij de artikelen 14 en l? is voor
besluiten van de Algemene Vergadering gewone meerderheid van
het aantal geldig uitgebrachte stemmen vereist.

Over personen wordt schriftelijk en geheim, over zaken
mondeling gestemd,* ; ;. ... 5 ^ . ; • •- . ,: ......v

. ï. Bij staken vfn' stemmen "óver- pêrsórïéh' ïjès'liS't*""hêt'*Tbt.
Indien over oen onderwerp de stemmen staken, wordt daar-

over jln een volgende vergadering nogmaals gestemd5 wanneer de
stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn
ver.worpen»

Kring- en Afdelings-regleraenten regelen de wijze van stem-
men van Kring- en Afdelingsvergaderingen, met dien verstande,
dat de aanwijzing van afgevaardigden naar de Algemene Verga-'
dering in de Afdelingsvergaderingen schriftelijk en niet ge-
heim geschiedt,
Referendum.,,
Art. 11» Het Hoofd-Bestuur of de Algemene Vergadering kan bij
twijfel over de gevoelens in de Partij ten aanzien van een be-
langrijke kwestie een referendum doen houden»

Ten aanzien van besluiten van de* Ĵtg-eróne- Vergadering kan
ook een refereladuni worden gehouden overeenkomstig'de volgende
regelen.

Binnen een week na het besluit van de Algemene Vergadering
kan, hetzij door minstens vijftig gewone leden of meerderja-
rige studenten-leden, hetzij door minstens drie Afdelingen,
aankondiging aan hst Hoofd-Bestuur wordt gedaan, inhoudende
dat zij een referendum over dat besluit gewenst achten.

Dit referendum wordt gehouden;
a, indien het Hoofd-Bestuur hiertoe binnen een week zelf be-

slist,
b, indien binnen uiterlijk drie weken na de afwijzende beslis-

sing- van het Hoofd-Bestuur tenminste 20% van het aantal
peerderjarige leden der Partij of minstens 1/5 van het aan-
tsl Kringen daartoe de wens te kennen geven.
Het Dagelijks Bestuur zorgt voor toezending aan alle gewone

leden en meerderjarige studenten-leden van een stembiljet,
benevens een beredeneerde uiteenzetting van de kwestie en
mededeling van 'de uiterste termijn van inzending1.

Behoudens het bepaalde in de artikelen 14 en 15 beslist de
gewona meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. De beslis-
sing treedt terstond in werking.

Uitgesleten van een referendum zijn alle persoonlijke en
financiële aangelegenheden»

Besluiten van de Algemene Vergadering betreffende aange-
legenheden, waarbij geen referendum is toegelaten, treden



•tersond in werking; de overige eerst na een week, tenzij tot
referendum is besloten of de wenselijkheid daarvan door een
voldoend aantal leden of Afdelingen is aangekondigd, voorts
door het verstrijken van de termijn van drie weken, genoemd
in het vierde lid (sub b) van dit artikel, alsmede zodra ze
bij referendum sijn bevestigd,
Huishou.deli.1 k Reglement.
Art» 12» Het Huishoudelij k Regleinerit wordt vastgesteld en
gewijzigd bij of krachtens besluit van de Algemene Vergadering,

Ook buiten de gevallen^ waarin dit uitdrukkelijk is voor-
geschreven, kunnen bij Huishoudelijk Reglement nadere voor-
zieningen worden getroffen ter uitwerking en precisering der
bij deze Statuten gestelde regelenl
Statuten» î ztgftnsu ,- ,
Art» 14, Geen voorstel tot statutenwijziging kan worden aan-
genomen dan met een meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrach-
te stemmen*

Bij referendum is dezelfde meerderheid vereist»
De wijziging der statuten treedt eerst in werking na

Koninklijke goedkeuring»
IIOJJ JLMJIL^-L**& >

rt. 15» Het,, bepaalde bij het eerste an tweede lid van het
vorige artikel is made óp een voorst el tot ontbinding" van de
Nationale Partij van toepassing, met dien verstande, dat ttoor
de geldigheid van een desbetreffend besluit c,q* voor die van
de uitslag1 van een referendum bovendien nodig iel

a, dat behalve de meerderheid van 2/3 der geldig uitge-
brachte stemmen, tevens een absolute meerderheid van
het totale aantal gewone leden en meerderjarige studen^
ten-leden voor de ontbinding stemt»

b, dat het de benoeming omvat van een Commissie, die de
liquidatie uitvoert,

c, dat in het besluit wordt aangegeven, welke bestemming
aan de bezittingen van de Partij, met inachtneming' van
art.1702 van het Burgerlijk Wetboek, zal worden gegeven,

Slotbepalingen.
Art, 16, Het D'agelijks Bestuur van de Nationale Partij is
gemachtigd de goedkeuring op deze Statuten aan te vragen.

In gevallen, betrekking1 hebbende op de algemene belangen
van de Partij, waarin de Statuten niet voorzien, en die ook
niet geregeld zijn bij het Huishoudelijk Reglement, beslist
het Hoofd-Bestuur.
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De gehuurde zaalruimte, waarin ongeveer 100 persikien een
zitplaats konden vinden, bleek te klein, waarom een aangrenzende
ruimte ook werd gebruikt. Het totaal aantal bezoekers bedroeg plm.
_2pp. Voor een goed deel vvanen dit inwoners^^van geijgtj die financiële
f̂eiSHgen̂ ..î .̂,l̂ N§dexland_s_-_LVd̂ 1̂̂ ieb_b)en c.q_. hadden. Ónder" de aanwe-
zigen wërïïen enkele personen opgemerkt, die bekend zijn a|s leden
van een andere politieke partij (P.v.d.A., C.H.U., A.R.)

In de plaatselijke pers was deze vergadering aangekondigd door
middel van advertentie'n, waarin werd med_egedeeld, da_t de spreker^.
Dr_. ffeuilleteau de Bruin̂ . in zijn toespraak onthullingen zou do~en
b ve r̂ '31 et r e g e r ing sb e Ie i d. * "~ -.-.,,»-.-..- ——-—.

De vergadering werd geopend door de voorzitter der afdeling
-Zeist van de "Nationale Partij", de heer G.F. Henke, die critiek
oefende op het regeringsbeleid, onder meer' door de toekenning van

ƒ een kunstprijs aan de schilder-tekenaar van "Vader en Zoon" in ver-
band te brengen met de benoeming van Drs. Dr§es Jr. tot adviseur
van de Hoge Commissaris te Djakarta en later tot Administrateur
bij het Departement van Financiën, ondanks zijn mog jeugdige leeftijd
(27 jaar). Verder beww®i?öe hij, dat als de "Kortenaer" naar Makassar
gezonden was en daar gebleven was fmoeilijkheden zmch daar niet zouden
jhebben sroogedaan.

Daarna kreeg het woord de spreker van die avond:,! Dr. Peuille-
'teau de Bruin, voor zatter van de MNat_lojnaJ.e Partij", die een rede
hield over het onderwerp r̂ tfaar de Sov j e-trepuBiiek Indonesia". Hij
sprak ongeveer als voegt:
Inleiding.

1̂ , Toen in 1945 Soekarno en Hatta naar de communi'sten naar Rengas
|r̂ ,̂ bengklok werden ontvoerd werden zij gedwongen de Onafhankelijkheids-
vjf \\g te ondertekenen. In een z.g. politiek testament hebben
lf> ƒ y-zij toen vastgelegd, dat zij uiteindelijk de leiding zouden overdra-

* „K' gen aan de communisten. Uit in Oct.-Nov. 1947 bekend geworden ge-
gevens bleek, dat dit plan in drie phasen zou worfien uitgevoerd,

afdwingen van de souvereiniteit van de R.I., legaa}. of illegaal;
vorming van een eenheidsstaat, elimineren van het feodalisme,
appaisering van het verzet der Mohammedanen tegen het communisme;
uitroepen van de Sovjetrepubliek Indonesia;
inrichten van Russische bases in Indonesia met inbegrip van
Nieuw-Guinea (ook het Australisch deel) en de Filipijnen,

'De eerste phase van dit plan is thans achter de rug. Na een pariode
van strijd in de eerste helft van 1946 tussen de communistische
groepen van Tan Malakka en die van Sjarifoedin# welke laatste ge-
steund werden dooc de Legercommandant Soedirman, bood de bekende
communistische leider Alimin op 12 Augustus 1946 zijn bemiddeling
aan. Soekarno accepteerde dit aanbod. Tan Malakka en zijn groep wer-
den tijdelijk uitgeschakeld en Alimin opereerde voornamelijk in Oost-
Java. , bijgestaan door de bekende communist Soengkono, gewezen mui-
ter van de "Zeven Provinciën", die later, n.l. in het najaar van
1949 een belangrijke rol zou spelen in Oost-Java en Madoera bij de
liquidatie van deze deelstaten. Toentertijd stond Speggkono echter
niet op al te goede voet met de Legercommandant Soedirman. Behalve
met Seeêfcemaŝ wes! Soengkono werkte Alimin ook samen met Boeng Tomo,
de groot-moordenaar Sabaroedin en Warouw, een ex-onderofficier van
iet KNIL. Intussen wisten de communisten, gesteund door de Minister

rvan Oorlog Sjarofoedin (cominunist) , de Minister van Justitie Soesan-
to (communist) en de comm. legercommandant Soedirman sterk in de
TNI te infiltreren in de liop van 1947- Sjarifoedin^ heeft toen ge-
tracht alle guerilla's onder het Biro Perdjoenaogan (verzetsbureau)
te brengen, doch dit gelukte slechts gedeeltelijk.



Wel werden door het onderrricht in de communistische leerstellinQ
gen, dat aan de opleidingsschool van officieren te Djocja werd geg
geven, velen tot het communisme bekeerd.
In het begin van de herfst van 1948 werd in opdracht van Moscou
de Moeso-opstand op touw gezet. Het zijn vooral de Siliwangi-
divisie en de 16e brigade Warouw geweest, die de opstand hebben
neergeslagen. Welk politiek spel er toen is gespeeld is nog al-
tijd niet duidelijk. Betrekkelijk weinig communisten zijn daarbij
omgekomen, maar wel werden vele feodalen omgebracht. De communis-
ten weken uit naar het Zuidgebergte en voor de wapenvoorziening
steunden zij op de baaien van Patjitan en Sempoe (ten Zuiden van
Malang).
Tijdens de opstand van Moeso begon dus de systematische actie van
de uitroeiing der feodalen (Zie punt Ilb van het Testament).

Ila. het vormen van een eenheidsstaat.

De wijze waarop de deelstaten Oost-Java en Madoera werden geli-
quideerd en het aandeel, dat de communistische Minister van Binnen-n
landse Zaken Soesanto daarbij heeft gespeeld, ligt nog vers in het
geheugen. Dit alles is militair uitgevoerd door de Militaire Gou-
verneur van Oost Java, de kolonel Soengkono, de rechterhand van
Alimin. De liquidatie werd dan ook uitgevoerd door de volgende
communistische eenheden:
De 16e brigade onder Warouw en zijn ondercommandant Pieters, een
Ambonnees, ex-onderofficier van het KNIL en de aan dit Korps ver-
bonden communistische guerilla's zoals de Pasoekan Guerilla, het
I.P.P.I. of het Korps Speciale Troepen enz.
De communistische Pasoekan 3» een vooral ondergronds werkende
strijdgroep onder commando van de majoor Harjo. Hij is ook comman-
dant van het Commando Militair van de T.R.I.P. (Tantera Rakjal In-
donesia Peladjar), het communistische Studenten Volksleger.
Deze groep, die later ook op Zuid Celebes opereerde, stond «rader
de directe leiding van Dr. Sjaffari.
Het Bataljon 17 onder commando van majoor Dola.
Het bataljon Bambang Djoewono,
Het bataljon Sabaroedin, een samenraapsel van communisten en boe-
ven, enz.
Na het cease fire in 1949 kwamen de communisten uit het Zuider-
gebergte te voorschijn en infiltreerden zij in de deelstaat Oost-
Java, waar zij zich onder het commando van Soengkono verenigden.
Teneinde die deelstaten snel te liquideren, verstond de consul ziet
met de commmnisten, die in Oost-Java feitelijk de macht in han-
den hadden.
Op een conferentie, waaraan verschillende communistische groepen
deelnamen en die gehouden werd in een bergdorp tegen de hellingen
van de Oengaran gelegen, werd het infiltratieplan voor de deel-
staten Oost-Java en Madoera opgemaakt. Dit plan werd door Dr.
Soebardjo^- een der militaire leiders van de opstand van Moeso aan
de sultan van Djocja voorgelegd. Hierop zijn de instructies van de
KEHsmi Sultan aan Soengkono gebaseerd. Dr. Soebadjo werd door de
Consul tot militair adviseur benoemd. Alimin gaf voor dit alles
zijn toestemming. Het doel, dat de niet-communistische Unitaristen
van Djocja nastreefden, was hetzelfde als dat van de communisten.
Beiden streefden naar de totstandkoming van de eenheidsstaat, waar-
uit deze tijdelijke samenwerking moet worden verklaard.
Voltrokken zich de operaties tot stichting van de eenheidsstaat op
Java, Borneaoen Celebes en het verdere deel van de Grote Oost in
hoofdzaak door middel van eenheden, die van Java afkomstig waren,
op Sumatra infiltreerden vooral Chinese communisten op de oost-
kust van Sumatra. Hun leider Wang Yen Shu, een gewezen onderwij-
zer te Medan en Pematang Siantar, werd in April 1948 opgevat en
uitgezet. Hij is op 17 Aug._ 1950 als gezang ̂ an communistisch
China door Soekarno in audiëntie ontvangen.
In Oost-Bornep organiseerden de communisten zich in de Tengkoha
peetih. Leiders waren hier vooral de Baharddin en Burnahoedin
Saehu, die kort daarop een leidende rol zou apelen bij de gebeur-
tenissen op Zuid Celebes. Op West Borneo infiltreerden ook afde-
lingen van Sumatra. De



. De feodalen van de Kleinde Soenda eilanden zullen aan de beurt
komen als Oost-Indonesie aal zijn afgewerkt. Men weet, dat men
daar op felle tegenstand zal stuiten van de "prajoda's", inder-
tijd door het KNIL georganiseerde en geoefende eenheden. De
communisten hopen echter gebruik te kunnen maken van de ontevre-
denheid der lagere kasten om de feodalen uit te roeien.
Dieper dient te worden ingegaan op de gebeurtenissen op Zuid-
Celebes. Uit de hierbij overgelegde brief van Eddy Korompis aan
H.T.Malik blijkt afdoende dat ook bij de liquidatie van de deel-
staat Oost-Indonesié' een overvloedig gebruik is gemaakt van com-
munistische eenheden. Ter nadere toelichting op deze brief moge n
nog het volgende worden opgemerkt.
H.T. Malik was voordat hij naar Celebes ging kapitein van de
Pasoek guerilla van de 16e brigade en heeft in October en Nov.
1949 onder Kolonel Soeggkono geopereerd in het gebied van Bangil
en Pasoroean bij de liquidatie van de deelstaat Oost-Java.
De in de Ie alinea van de brief aangehaalde I.P.P.I. is de Ikatan
Perang Pasoekan Istimewa, het korps Speciale Troepen van de 16e
Communistische Brigade.
In de Ie alinea wordt ook Dr.üaffri of Saffari genoemd, de leider
van het Trip, het Studentenleger. Het onderdeel van het Korps
op Celebes wordt met de letters C,M., Commando Militair, aange-
duid. De TRIP is een intellectuele communistische stoottroep,die

zoals uit een pamflet dat op de 20e Sept. 1.1. doet vermoeden thans
ook in Nederland werkt. Dit pamflet, dat vrijwel gelijksoortig
is aan in Indië door deze groep verspreide pamfletten en ook op
dezelfde wijze is ondertekend, is hiervan een aanw/ijzing.
Hoe het ook zij, vast staat, dat de liquidatie van deelstaat
Oost-Indonesiè' vrijwel geheel is geschud met de 16e brigade en
daartoe behorende guerilla's en ondergrondse organisaties, door
de Pasoekan 3 van de Majoor Harjo, het Bataljon Dola en andere
communistische organisaties.
Warouw zelf is toen de gebeurtenissen zich in Zuid-Celebes af-
speelden met verlof naar Menddo gegaan. Daar voerde hij samen
met de Fourier Mengko, eveneens een communist, de staatsgreep
van Menado uit met behulp van de rode elementen van het burger-
bestuur. Mengko is later gesneuveld bij operaties bij Piroe op
West Ceram. Ook bij de verdere operaties tegen Ambon schijnen de
onderdelen van de hierboven genoemde eenheden een belangrijke
rol te spelen.
Voorts blijkt uit deze brief, dat deze communistische onderdelen
opereren op last van de Kolonels Nasution en Subyono, wier ge-
zindheid daardoor niet twijfelachtig meer is.
Duidelijk wordt nu ook waarom Kolonel Nusution last heeft gege-
ven tot de massamoord op de geodalen in de gevangenis van Mage-
lang bij de tweede politionele actie.
De aanvallen op Ambon zullen begin October bij het aanbreken van
de kentering kunnen worden verwacht. De zee is dan gelijk olie
en er is geen aaage wind, zodat landingen niet te kampen zullen
hebben met zware branding.
Infiltraties kunnen verwacht worden op Nieuw Guinea. Enkele
duizenden guerilla's zijn samengetrokken in Morotai, enige dui-
zenden in Dobo en enkele honderden in G-eser, de bekende haven-
plaats even ten Oosten van het eiland Ceram. Toch zullen de com-
munisten nog veel weerstand op de Buitengewesten moeten overwin-
nen voor de eenheidsstaat een feit is geworden.

Ilb. Het elimineren van het feodalisme.

Een aanvang met dit deel van het plan werd reeds gemaakt bij de
communistische opstand van Moeso in het najaar van 1948. üok tij-
dens de 2e politionele actie zijn talrijke feodalen omgebracht.
Zodra het verzet van de feodalen op Zuid Celebes ve* gebroken
was door de verraderlijke arrestatie van Aziz, begon het moorden
van de guerilla's tegen de feodalen van Zuid-Celebes, waarbij tal
van kraengs en daengs het leven lieten. Uit het uittreksel van
een brief van een Indonesiër uit de kraton van Solo blijkt duide-
lijk, dat bij de uitvoering van punt Ilb van het Testament van



4. van Soekarno en Hatta eerst Solo en de Mangkoenegara zullen
worden opgeruimd als bolwerken van het feodalisme en dat
daarna Djocja en de Pakoe Alam aan de beurt komen.

lic Het appaiseren van het Islamietisch verzet tegen het
communisme.

De communisten staan voor de moeilijke taak om het gelovige
Islamietische volksdeel, dat gemakkelijk tot fanatisme is
op te zwepen, voor zich te winnen. Dit volksdeel is georgani-
seerd in de Partai Serikat Islam Indonesia (de P.S.I.I.),
de Masjoemi, de Daroelislam enz. Een aangrijpingspunt vormen
echter de talrijke koranverzen, die betrekking hebben op het
collectivisme, dat ten tijde van Mahammeds prediking onder
de Arabische clans heerste. De gggoede Arabieren en hadji's
willen echter meestal niets van het communisme weten. Men
tracht nu de idee veld te doen winnen, dat de communinistische
ideologie feitelijk een overkoepeling is van de verschillen-
de Mohammedaanse secten. Vooral de geestelijke Sjamsoel Islam
heeft met die prediking in Oost-Java veel succes gehad. Door
deze geraffineerde propaganda is het ook gelukt om in de lin-
kervleugel van de Daroelislam te penetreren. Het is vooral
deze linkervleugel, die door de communisten goed van wapens

r en munitei wordt voorzien.
C Vooral in Oost-Java en in het bijzonder in Bangil en Pasoe-

roean heeft men met die prppaganda veel succes gehad, waar-
door vele leiders van de P.S.I.I. en Masjoemi niet meer af-
kerig tegenover het communisme staan. Bedenkelijk is ook,
dat vele kleinere Hizbullahs, zowel van de Masjoemi als van
de P.S.I.I., zich bij het communistische bataljon Dola en de
Bambang DJoewono hebben aangesloten. De gelederen der commu-
nistische eenheden zijn na de soevereiniteitsoverdracht overi-
gens versterkt met communisten en gewone boeven, die uit de
gevangenissen werden losgelaten.
Tal van berichten zijn beschikbaar waarbij verklaard wordt,
dat de huidige premier Mhammed Natsir van de Masjoemi zich
in het geheim aan de zijd^c'ommunisten heeft geschaard.
Overigens is het geen toeval, dat in de nieuwe grondwet nog
eens uitdrukkelijk de vrijheid tot het belijden van de Islam
tot uitdrukking zal komen.
ie mocht menen, dat in Indonesië de Islam een bolwerk tegen
et communisgie_zal zijn, begaat_ een ernstige fout.

C I_Id^Het j-iitroepen van de Sovjet republiek Indones_ië.

Het zal nog wel ettelijke maanden duren voor de sovjet-
republiek zal worden uitgeroepen. Wie aandachtig de verschil-
lende feiten bestudeert aan de hand van het Testament van
Soekarno en Hatta, kan slechts tot de conclusie komen, dat
al die feiten als een legkaart passen in het plan van het
Testament, dat zijn voltooiing nadert.

De_ fInancijgrIng van de communj.gtische actie.

Nog een enkel woord dient te worden gezejd van de financie-
van de communistische actie. Bekend is, dat van alle
Chinezen vaak onder bedreiging bijdragen worden afge-
voor de partijkas der communisten. Hen behulpzame rol

spelen hierbij grote Chinese verenigingen zoals de Chung Hwa
Chun Hwie. Maar ook speelt het concern Lingga/djati, dat
zijn hoofdzetel heeft in Djakarta en agentschappen in Soera-
ba ja, Pasoeroean en Bali bij het verwerven van finantiele
middelen voor de kas van de partij een zeer grote rol.
De directeur is de Singapore Chinees Oei Tan Ewie, die nauw
samenwerkt met de bekende Chinese smokkelaar John Lie en met
Wang Yen Shu, de Chinese ambassadeur te Djakarta. Het con-
cern drijft samen met de TNI-afdelingen, die communistisch
zijn georiënteerd, belangrijke smokkelzaken. Bovendien fun-
geren leiders van deze groep als financieel adviseur van



5, van de sultan van Djocja. De sultan zit namelijk^finantieel
vrijwel aan de grond, nadat veel van de kleinodiën en het
goud uit de kraton uit Java zijn gesmokkeld met behulp van
een Chinees, die verbonden was aan de ©ommissie van Goede
Diensten. Want de sultan had geld nodig om zijn eigen troepen
te betalen. Nu is hij als leider der feodalen afhankelijk
van Chinese geldgevers, die op hun beurt weer onder controle
staan van Alimin en zijn Chinese communistische vrienden.
De machtspositie van de communistenleiders op Java is door
dit alles in de laatste tijd aanzienlijk versterkt. Be-
grijpelijk wordt het daardoor, waarom Dr. Soebardjo, een der
leiders van de communistische opstand van Moeso, thans de
militaire adviseur is van de sultan van Djocja.

III aet aanleggen van bas_es_van land--, lucht- en vlootstrijd-
krachten in Indonesië, op~deT Filippijnen en Nieuwe-Guinea.'

Dit zal de kroon zijn op het werk van Moscou, waardoor het
deze gebieden in zijn machtssfeer zal opnemen. De volgende
bases worden door Arifin in 1947 genoemd^ Palembang, Tjila-
tjap, Soerabaia en als secundaire bases op de Zuidkunst van
Java Eatjitan en de Baai van Sempoe.
Verder Balik-Papan en Tarakan, Makasser, Timor, Ambon,Ken-
darie (Z.O.arm van Celebes), Morotai,

(^ Voorts op Nieuw-Gfuinea: Hollandia, Pak Pak, Sorong,Merauke,
Biak, maar niet Manokwari.
Sjamsoel Arifirï wist niet te verstellen welke bases men zal
oprichten op de Filippijnen en in Australisch Nieuw-G-uinea.
Vermoedelijk ging dat zijn aadrl^kskundige kennis te boven.

CONCLUSIE. Het plan van Moscou, dat op de Ie pagina werd
i vermeld, om te^geraken tot oprichting van de Sovjet Repu-
Ibliek Indonesië, wordt door de Communisten het Testament van
/Soekarno en Hatta genoemd, omdat deze beide leiders zullen
'moeten aftreden bij de oprichting van de nieuwe sovjetstaat.
Een ander zal dan als dictator optreden. Sommigen menen,
dat Dr. Semaoen, de bekende stakingskoning, die in de twin-
tiger jaren een zekere vermaardheid kreeg als leider van het
communistische Indonesiê'is gedoodverfd. Door anderen wordt
dit tegengesproken. Vast staat echter, dat deze Semaoen,
die een dokterstitel aan de Sorbonne te Parijs heeft behaald,
een uiterst bekwaam man is.
Soekarno en Hatta zullen niet worden geliquideerd, tenzij

x zij weigeren mede te werken. Als gewezen communisten weten
v aij maar al te goed wat hun in dat geval hoven het hoofd

hangt.
Bezien in het licht van het"Testament" zou het ten val breng
van het federalisme dus niet alleen moeten worden toegeschre-
ven aan Javaans imperialisme, maar ook aan communistische
intriges. De wijze waarop vooral door Mhhammed Yamin, de
rechterhand van Tan Malakka en de schrijver van het bekende
propagandiéiische werk Hasan Moerba, waarnaar de Moerba-partJj
is genoemd, zijn eisen ten aanzien van Nederlands en Austra-
lisch Hieuw Guinea naar -voren heeft gebracht, wordt aan de
hand van het Testament begrijpelijker. Want de agitatie over
Nieuwe Guinea van Soekarno en Yamin voor een land, dat voor
de Indonesiërs even onbekend is als voor ons Patagonié', is
anders moeilijk te verklaren.
Ook het optreden van Luiz Tarec, de leider van de Hukbongs,
het communistisch volksleger op Luzon, in de Filippijnen,
komt daardoor in een ander daglicht te staan. Het is stellig
geen toeval, dat de communistische leider, Dr. Soebardjo,
d"ie bij de Moeso-opstand zo'n belangrijke rol heeft ge-
speeld en thans militair adviseur van de sultan van Djocja
is, als afgevaardigde van Djoaga, in het voorjaar van 1950
naar Manmlla ging om daar met president Quirino en Tschang
Kai Shek over het vormen van een gezamelijk front tegen de
communisten te beraadslagen. Dat



6. Dat hij daarvan gebruik zal hebben gemaakt om contact te
krijgen met Luiz Tarec of een van zijn agenten, moet stellig
niet uitgesloten worden geacht."

Ka deze rede volgde een pauze, waarin de gelegenheid
bestond schriftelijke vragen aan de spreker te stellen.
Hiervan v/erd door een bezoeker gebruik gemaakt,, die een
vraag stelde over de gang van zaken op Bali. Hoewel na de
beantwoording van deze vraag Dr. IPeuilleteau de Bruin ver-
der uitwijdde, kon toch niet blijken van "onthullingen'van
het regeringsbeleid" J?waarmede Ète vergadering was aangekon-
digd.

De stemming van het publiek kan worden gekwalifi-
ceerd als "geinteresseerd", ondanks het feit, dat in de pau-
ze pi.m. 25 fo de zaal verliet. Bijzonderheden deden zich
niet voor. Na afloop der vergadering werd ten behoeve van
de afdelingskas gecollecteerd ter bestrijding van de kosten.
Er werd met royale hand gegeven.

C Dagelijks bestuur af d. Zeist v.d. Hat ionale .j1 art i j:

Voorzitter: Cornelis Pranciscus KEKKE,
geb. te Amsterdam mp 6 April 1893,
koopman,
wonende te Zeist, Graaf Janlaan 1.

Secretarie^eïeunis Marinus van der BIEZEH,
geboren te Breukelen-ïïijenrode, 22-10-1917,
onderwijze», werkzaam te Utrecht,
wonende te Zeist, Platolaan 81.

VJ Penniggm. : Johan Simon MQJET,
f geb. te üamerOT. op 13 Aug.1885,

zonder beroep,
won. Zeist, Verl. Slotlaan 158.

Zeist, 13 Oct. 1950,

C
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I. D. ««Haarlem
No.: OOlM-l.a.

De "Onafhankelijke Nationale Groep" hield
Maandagavond, 5Juli «U-8 een bijeenkomst in het gebouw van de
Haarlemse KegeT&5n*r*Tempelierstraat.
Spreker: Dr. W.K.H. Feuilletau de Bruijn.
Zaalcapaciteit ŝ J+OOj. De zaal was geheel bezet. Het publiek be-
stond uit mannen en vrouwen uit intellectueel milieu; overwegend
rijpere leeftijd; zeer vele oud-Indies-mensen en gerepatrieerden.
In de zaal waren verscheidene verkiezings-affiches van de "O.N.G?{
opgehangen. Geen leuzen of spandoeken.
Aan de ingang van de zaal werden verkiezingsaffiches uitgereikt.
De leiding van de avond berustte bij een zekere van der Stad (oud
zeeofficier).

De spreker begon zijn rede te 20.15 uur met een uiteenzetting hoe
de "O.N.G.M tot stand was gekomen en waarom besloten was aan dez<
verkiezingen deel te nemen.Ie omdat het van 2 zetels af kan hangei
of ons Koninkrijk in tweëea gescheurd wordt of niet, 2e. dat de
"O.N.G." zich geheel In kan stellen op de Indié*«kwestie aangezien
zij als onafhankelijke groep niet geremd wordt door speciale
partij belangen. Zij kennen volgens spr. slechts é*ê*n belang, het
nationale belang. Spr. profeteert^ dat na d̂ _euĴ  verkiezingen ~j*
d̂ Roomĵ rocte coalftiĝ ^̂ t̂ eĵ ar̂ ?. valLën̂  dan zal RomméT' al-
us spr7~om" moeten̂ ^ TfelT̂ aar~~aaSere hulp en zal dan terecht moe-
ten komen bij de oppositiepartijen. Wij dromen aldus spr. niet
van ministerzetels, dat laat ons volkomen koud» Spr. releveert
aan het ingediende verzoek om de huidige ministers te doen ver-
volgen wegens schending der grondwet. Geen der partijen in de Ka-
mer dorst, aldus spr. de kat de bel aan te binden. Ik geef U ech-
ter de verzekering, zei spr., dat, zodra wij in de Kamer komen
deze bel om de hals der ministers zal worden gehangen, uit vele
idebatavonden met de P.v.d.A. is spr. duidelijk geworden, dat zich
'aan de wortelen der Indische kwestie de klassehaat en klassestrljd
bevindt. Spr» belicht de "los van Ihdié*" politiek.
Aan de hand van cijfermateriaal toont spr. aan dat wij Indlè* als
inkomsten bron niet missen kunnen.' Indle** wij in Indit direct na
de bevrijding de orde en rust hersteld hadden, aldus psr., hadden
wij het Marshalplan niet nodig gehad, (indien wij doorgaan op de w}
ze van nu, begroot spr. de Nederlandse staatsschuld in 1950 op
30 4 35 milllard/ Het gevolg zal zijn een devaluatie van de Neder-
landse gulden van 100 tot 10 cent, met alle gevolgen van die0
Na de geleide economie gehekeld te hebben spreekt de Heer de
Bruijn over de Indische Nederlanders, waarvan er 10 % het leven
gelaten hebbefc. Wat deden wij voor hen? vraagt spr. Wij ontnamen
deze mensen die Nederlanders wilden blijven, hun burgerrecht en
zeiden t "Wordt maar Indonesiër."
Sprekende over het artikel in de Nederlandse pers van hedenavond
(de uitlatingen van Jh» v. Vredenburg) zegt spr/ "Hoe hebt ü
dit kunnen peilen?" ü spreekt naar de ideeën die in dat Paleis
van de dietator (van Mook) verkondigd worden. Spr. waarschuwt
dat DJokja zich in communistische richting oriënteert* Het eind«-
resultaat za4 volgens spr. zijn de Sovjet-unle van de Indische
republiek. Zie naar Malakka en Birma zegt spreker,, In deze dingen
zegt spr.,wordt het Nederlandse volk om de tuin geleid. SprB laat
daarop dFe Grondwetsherziening de revue passeren. Spr. releveert
de houding der diverse politieke partijen ten tijdedat in de Kamer
de Grondwetsherziening ter sprake kwam» Spr. gaat '-«•uitvoerig in
op de Renvplle«overeenkomst en noemt de grondwetsherziening een ,
ratificatie van deze overeenkomst.

Spr. eindigde



I.D.«»Haarlem
No.: OOIM-l.a. Blz. 2.

Spr. eindigde zijn rede te 21.10 uur met de krachtige opwekking tot
alle tegenstanders der grondwetsherziening om met hun stem bij te dra-
gen tot het voorkomen van de scheuring van ons Koninkrijk en het be«
houd van vrede en geluk voor millloenen Nederlanders hier en in Indiê*«
Na de pauze beantwoordde spr. vele schriftelijke vragen o.m, i de bis-
schoppelijke brief, wie benoemde van Mook tot Ét» G0G.» de kwestie van
Hoogstraten en van der Plas ( spr» kon hierop niet antwoorden aange*»
zien volgens hem deze zaak in handen der justitie was)» waarom houden
Australië en Amerika zich afzijdig? (door onze lamlendige houding, al-
dus spr.}, wat zoudt ü doen indien het Koninkrijk verscheurd wordt?
(wij zullen proberen te zorgen dat dit niet gebeur*, aldus spr., wij
gaan d oor en geloven niet, dat Nederland ten onder gaat)$ wat gebeurt
er met van Mook? (spr, zegt dat esfc aanklacht tegen hem reeds klaar ligt
De bijeenkomst welke een rustig Verloop had werd beëindigd te 22.30uur«

Gedurende de pauze en bij het verlaten der zaal werd met open schaal
gecollecteerd voor het dekken van de kosten dezer avond (er was geen
entree geheven) en om eventueel te komen tot de oprichting van een
Haarlemse afdeling.

HAARLEM, 12 Juli

C
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De oprichtingsvergadering werd,

naar ons^vordf medegedeeld, bijge-
woond d«or ongeveer 150 personen.
Over het program kon men ons tot dit
ogenblik niet meer mededelen, dan en-
kele negatieve punten, te weten: het
voeren van „gezonde oppositie" tegen
de regering, het ijveren tegen totalitaire
tendenzen en het bestrijden van de fis-
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de (splinter)-parti.j aan de rechterzijde.


