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Onder aanbieding van een door het "Nationaal Verbond" J
te 's-Gravenhage uitgegeven pamflet, getiteld "De Minahassa
roept" (bijlage I) naar de inhoud waarvan ter bekorting
wordt verwezen, kan worden medegedeeld, dat dit "Nationaal
Verbond" op 50 Maart 1946 te 's-Gravenhage werd_opg_ericht.

In het blfstuur nebben thans zitting de volgende perso-
nen:
Voorzitter;
l Leonard Adriaan VA1T KEMP'BK, geboren te 's-Gravenhage
19_ September 1891, oud procuratiehouder van de Bataafse Pe~
ITroieum Maatschappij in Indonesië, thans werkzaam bij de
Bax Bank II.V. te 's-Gravenhage, wonende Reinkenstraat Ko.78.

Alida Buphrosine ZIEDSSS DES PLANTES. geboren te Geer-
truidenberg 9 November 1894» edhtgenote van Mr. J.J_»_MONTIJ1A
wonende Hegentesselaan No.9a;

Mr_.Johannes Justus MOFTIJH, geboren te Gouda 20 April
1895, van beroep advocaat en procureur, wonende Regentesse-
laan No.9a;
l Ju.1 Jus Ant onius Mar i a DE HEEB, geboren te 's-Gravenhage
5 Februari 1900, van beroep procuratiehouder, wonende Paul
Gabriëlstraat Ho.73;

l Bar t h o l ome us 'S lElBO OM, geboren te Deventer 11 Januari
1883,"gèpensionneerd Indisch Ambtenaar, wonende Sportlaan
lo.70, allen te 's-Gravenhage. ^
l A.G.GBtVBOOMJH (personalia onbekend5), wonende Palm-
straat 52 te Voorburg.
l g.p_.£ALPF (personalia onbekend), wonende Kromme Nieuwe
Gracht te Utrecht.

Het "Nationaal Verbond" treedt sporadisch op de voor-
grond. Alleen in bijzondere gevallen worden pamfletten ver-
spreid (zie bijgevoegde publicaties No.27, 31 en 32) (bijla-
ge II, III en IV).

Een exemplaar van de doelstelling, beginselverklaring
en urgentieprogram van het "Nationaal Verbond" gaat hierbij
(bijlage V).

"Rijkseenheid" en "Nationaal Reveil" hadden indertijd
het voorstel gedaan om een fusie met het "Nationaal Verbond"
aan te gaan, doch dit werd van de hand gewezen, datthet
"Nationaal Verbond" zelfstandig wenste te blijven.

Overigens wordt verwezen naar dezerzijds schrijven
van 24 Juli 1946 (schrijven B.N.V. Bureau B, d.d. 3 Juli
946, No.2083/V/'46 M.N.), (einde)



DE MINAHASSA ROEPT!

Ruim drie honderd vijftig jaar geleden werd een verbond gesloten tusschen de bewoners
van de Minahassa en Nederland.

Ruim drie honderd vijftig jaar lang werkten de bewoners van dé Minahassa samen met
de Hollanders in nauwe verbondenheid om christendom, beschaving en cultuur te brengen over
de geheele Indische Archipel.

De bewoners van de Minahassa, Timor en Ambon willen de hun dierbare vlag rood-
wit-blauw niet neerhalen om de rood-witte vlag in top te hijschen.

Dat blauw, de kleur van trouw, het beeld van de trouwe verbondenheid, tusschen hen en
de Hollanders, mag niet weg.

De Minahassa roept tot U, hun Nederlandsche vrienden, roept tot U in vrees en gevaar.

De Minahassa zucht nu reeds onder de fascistische druk van de tegenwoordige republikeins
gezinde regeering van Oost-Indonesië. (N.I.T.)

De Minahassa roept tot de Nederlandsche Regeering, die verder dreigt voort te schrijden
op den breeden weg, die naar het verderf leidt.

De Ronde Tafel Conferentie mag geen tweede München worden, waar trouwe onderdanen
worden uitgeleverd aan een bewind, dat zij, de bewoners van de Minahassa, Ambon en Timor
niet,willen, niet kunnen aanvaarden, zooals gij, Hollanders, het Hitlerregiem niet wilde, niet kon
aanvaarden. Zij willen en kunnen niet bukken onder een terroristisch bewind, dat voor hen even
vreeselijk is, als voor U Hollanders het Hitlerregiem eens was.

De Minahassa roept en heft een waarschuwende vinger omhoog. Zij wijzen op de
gevolgen, die zullen ontstaan, als het terroristisch bewind van Soekarno ook hen zal dreigen te
onderwerpen.

De Minahassa roept tot God om hulp en kracht in den strijd, tot Hem, die „hun klein
getal door Zijn macht kan bevrijden".

Millioen inwoners van de Minahassa, Timor en Ambon verheffen hun roepende,
waarschuwende stem.

De Minahassa roept! Roept gij het voort . . . . voort, tot de roep alom weerklinke in
straten en stegen, in Parlementsgebouwen en huizen, in steden en dorpen, alom in den lande,
tot de roep ook weerklinke in het buitenland, in Engeland en Amerika, opdat de nevel, die de
oogen der menschen verblindt, moge wegtrekken, de blinden ziende worden.

DE MINAHASSA ROEPT!

ROEPT HET VOORT!
',' V

Nationaal Verbond.

Dit pamflet is verkrijgbaar bij: Drukkerij „Centraal", Obrechtstraalt 49, 's-Gravenhage



N A T I O N A A L V E R B O N D
(Opgericht 30 Maart 1946)

Publicatie No. 27

Enige vaststaande feiten die het grootste gedeelte van het Nederlandse Volk
niet kent door onvoldoende of onware en misleidende voorlichting.

Stad' en Landgenoten f Vrouwen en Mannen van Nederland f

Laat ons beginne'rir met U dringend te verzoeken dit vlugschrift over het voor velen 20
onbekende Indië niet weg te werpen. Leest U het eens rustig door; het is ook Uw belang I

Waarom zoudt U ons standpunt ook niet rechtstreeks willen horen en U steeds eenzijdig
laten voorlichten? U heeft toch gezond verstand genoeg om het goede van het slechte, en
waarheid van onwaarheid te kunnen onderscheiden! En U heeft natuurlijk weinig of geen
gelegenheid te lezen wat in andere bladen dan de Uwe hierover staat.

1. Het prachtige, rijke en vruchtbare Indië, waarmede wij reeds 350 jaar verbonden zijn,
is 55 X zo groot als ons land en heeft rond 70 millioen Inheemse inwoners, bestaande uit enige
tientallen volkeren die ieder hun eigen taal spreken, eigen zeden en gewoonten hebben, en zich
niet door elkaar willen laten overheersen l

Hierbij kwamen vóór de oorlog ca. 250.000 Nederlanders, 1;̂  millioen Chinezen en ruim
100.000 Arabieren en andere Vreemde Oosterlingen.

Al deze verschillende rassen vormden onder het gezamenlijk Nederlands-Inheemse Bestuur
de staatkundige eenheid; Nederlands-Indië; er heerste welvaart, recht en veiligheid. Van
„Koloniale Politiek" was sedert tientallen jaren geen sprake meer.

Van de 70 millioen Inheemsen waren er nog geen vier millioen betrokken bij de cultures,
bedrijfsleven en handel, of als huisbedienden, enz.; de overgrote meerderheid bestaat uit kleine
boeren en landbouwers „orang tanih" genaamd, die op en van hun eigen grond leven.

Zij allen waren net 20 vrij als U en ik, en van onderdrukking of uitbuiting was geen
sprake, tenzij door hun eigen hoofden.

2. Soekarno, de door Japan benoemde president van de door* Japan een week vóór
zijn capitulatie, in Augustus 1'945 opgerichte Republiek Indonesia, heeft evenals de benoemde
vice-president Mohamed Hatta, tijdens de bezetting van Indië, met het fascistische Japan
samengewerkt; hij leverde aan Japan ongeveer 2 millioen Inheemsen als dwangarbeiders,
hetgeen bijna niemand van die mensen overleefde, en ontving van Japan volgens Amerikaanse
persberichten ƒ 800.— per maand. Bovendien kreeg hij, evenals M. Hatta, van de Keizer van
Japan een ridderorde.

Ook is bekend dat Soekarno in 1931 de Nederl.-Indische regering samenwerking aanbood
tegen de Nationalisten en daarbij al hun geheimen wilde verraden.

Een en ander werd door Dr. van Mook, de luitenant-Gouverneur-Generaal van Nederl.-
Indië, in September 1945 gerapporteerd aan de Engelse Opperbevelhebber voor Zuid-Oost-Azië.

Soekarno's volgelingen zijn hoofdzakelijk terroristische jeugdbenden zogenaamde „Pemoeda's"
(te vergelijken met de Hitler-jeugd, . S.S., W.A., landwacht, enz.) die , tijdens de bezetting door
Japan in Japanse geest waren opgeleid en bewapend, door anti-Europese propaganda vergiftigd
en in haat tegen ons opgezweept.

Herinnert U de onbeschrijfelijke gruwelen en onmenselijke wreedheden jegens duizenden
onzer land- en rijksgenoten, mannen, vrouwen en kinderen, zelfs zuigelingen, bedreven en dat
nog wel tijdens de Engelse Bezetting; voorts het gevangen houden van tienduizenden onschuldige
land- en rijksgenoten, voornamelijk vrouwen en kinderen, zwaar ondervoed en 'ernstig
mishandeld, in de voormalige afschuwelijke Japanse concentratiekampen en die dei republiek
(de meesten langer dan 5 jaar!), ondanks overeenkomsten en herhaalde beloften.

De republikeinse legerbendea staan nog steeds onder leiding van Japanse en. sedert kort
ook van Duitse Instructeurs l

Z.O.Z,



3. Met deze ons vijandige republiek, nog niet twee percent der bevolking uitmakend
en met zulke leiders, werd de overeenkomst van Linggadjati van 25 Maart 1947 gesloten,

' Syaarbij het gezag van deze terroristische minderheids-regering werd erkend over bijna 60 millioen
vrije Inheemse boeren en arbeiders op Java, Sumatra en Madoera, tegen hun wil en weerloos,
zonder dat deze volkerea en hun werkelijk Nationalistische leiders ook maar enige gelegenheid kregen
hun stem te doen horen! voorts over ca. 200.000 Indo-Europeanen in wanhopige omstandigheden,

Waar blijft nu hun recht op „zelfbeschikking" ? •
Dit recht en hun vrijheid verloren zij juist door de politiek der 2 grootste Nederlandse

Volkspartijen en Communisten I dat is de zogenaamde „politiek van Mook—Schermerhorn"
gesteund door de regering en met Engeland als „bemiddelaar",

Het zal U uit het bovenstaande duidelijk zijn dat het niet waar is wat de Partij van de
Arbeid in een strooibiljet onlangs schreef dat Soekarno het volle vertrouwen heeft van de
Indonesische Nationale Beweging.

4. De volkeren die niet wensen te bukken voor de dictatuur .der republiek, zoals' de
12 millioen Soendanezen van West-Ja va (Pasoendan), de 2 millioen Madoerezen van Oost-Java
en Madoera en wat verder zal volgen, worden door haar legerbenden geterroriseerd en uit'
gehongerd en gaan hun "ondergang tegemoet (op Java en Madoera kwamen reeds enige millioenen
mensen om!). De brieven onzer soldaten, thans in plaats van politie, de enige beschermers
der Inheemse en overgebleven Europese bevolking, die de toestanden met eigen ogen zien,
spreken hierover duidelijke taal l En U weet nog wel wat terreur betekent!

Onze troepen kunnen in Indië geen „koloniale oorlog" voeren, eenvoudig omdat de gehele
bevolking ons goedgezind is en samenwerking met ons wenst, behalve de terroristische republiek;
alle tegenovergestelde beweringen zïja misleidende propaganda!

Vindt U nu het niet onverantwoordelijk en beschamend dat onder deze omstandigheden
enige socialistische en communistische leiders en hun kranten, Vermindering of algehele terug-
trekking der troepen eisen? En dat zij het eens zijn met de ons vijandige republiek in plaats
van bescherming der Indische volkeren te eisen tegen terreur?

5. De grote politieke en economische janboel in Indië, welke ons op een verlies van
milliarden guldens komt te staan, en veroorzaakt wordt doordat de republiek zich niets van
het Bestand en de voor Indië en ons zo noodlottige overeenkomst van Linggadjati aantrekt,
(hetgeen te voorzien was!), is ook van groot nadeel voor de Nederlandse arbeiders, want
hierdoor wordt onze financieel-economische toestand steeds slechter.

Deze is reeds zo moeilijk geworden, alweer door de politiek der 2 grootste Nederlandse
Volkspartijen en de Communisten, op de grondslag der geleide economie, welke gepaard
gaat met enorme staatsuitgaven, 4 maal zoveel ambtenaren als vroeger nodig heeft en door
allerlei nieuwigheden, proefnemingen en een enorme paperassenwinkel het bedrijfs^ en zakenleven
aan banden legt, zoals gij genoeg om U heen ziet en hoort. En dat bij een staatsschuld van
ca. 25 milliard gulden, dat is 25.000 maal een raillioen.

Heeft U er enig idee van wat dit alles ook voor U en Uw kinderen betekent?

6. Tegen alle genoemde feiten en gevaren waarschuwen wij regering en volksvertegen-
. woordiging reeds langer dan een jaar!

l Mannen en Vrouwen van Nederland: Let op Uw saeck!

Gij Nederlandse Katholieke, Sociaal-Democratische en Communistische Hoofd' en
Handarbeiders, keurt daarom deze noodlottige politiek van Uw voormannen af, verzet U vóór
het te laat is en eist in aller belang dat zij, al moge het moeilijk zijn, openlijk van hun
dwalingen terugkeren!

Het Voorlopig Bestuur:
's-GRAVENHAGE, Jugy947 L. A. van KEMPEN, Voorzitter, Reinkenstraat 78

Tijdelijk Secretariaat? Mevr. A. E. MONTIJN—Ziedses des Plantes,
Reinkenstraat 78 Regentesselaan 9a

J. A. M. DE HEER, Paul Gabriëlstraat 73
B. SLEEBOOM, Sportlaan 70 %

A. G. CRÈVECOEUR, Hogeweg 3, Wassenaar
Mr. J. J. MONTIJN, Regentesselaan 9st



NATIONAAL VERBOND
(Opgericht 30 Maart 1946) .

Publicatie No. 31

Aan ome teruggekeerde Militairen uit Ned.-lndië!

Uit de passagierslijst is ons Uw adres, bekend en aangezien velen van ons Verbond het
genoegen hebben gehad vele jaren van hun leven in de overzeese gebiedsdelen van ons Kpninkrijk
door te brengen en thans reeds enkele jaren in het vaderland zijn teruggekeerd, zo zouden wij het
op prijs stellen Uwe indrukken te mogen vernemen over de door U in Indië doorgebrachte jaren.

Ons Verbond bestaat thans 2 jaar en in deze periode hebben wij de algemene regerings-
politiek bestreden door middel van verscheidene publicaties, waarin wij helaas gedwongen waren
voortdurend critiek uit te oefenen op en te * protesteren tegen de bekende afbrekende en ver-
nederende Indische politiek der regering, de „geleide" economie en financiën, welke door talloze
voorschriften en belemmeringen het bedrijfsleven verstarren, de slappe buitenlandse politiek, en?.
en gaven wij aan hoe het naar onze mening anders had gekund en nog kan.

Wij zijn niet „reactionair", maar streven naar een „constructieve" politiek in het waarachtig
belang van de volkeren van ons Koninkrijk. Wij gevoelen alles voor „Vooruitgang", maar dit is
iets anders dan de „progressiviteit" dezer Katholiek-socialistische regering, welke voornamelijk
door haar Indische politiek, tot de geleidelijke ondergang van ons Koninkrijk moet leiden.

U hebt in dezelfde periode van het bestaan van ons Verbond als jong Nederlander ons
geliefde Vaderland in de tropen als Militair vertegenwoordigd en medegewerkt aan het herstel
van orde en rust. U waart de brenger van recht en veiligheid!

r

Hoe staat U thans tegenover deze politiek van de huidige regering? Is het verantwoord
wat daar in ons voormalig zo rustig Insulinde gebeurt ? Bent U niet met ons van mening dat
oprukken naar het gewapende terroristen-nest te Djocja met zijn schandelijke concentratiekampen
en erger, een eerste vereiste was geweest? Een politiek als thans gevolgd, moet op de duur
leiden tot inflatie, armoede en chaos, waarvan door het politieke Communisme of Bolsjewisme
met zijn medogenloze terreur misbruik zal worden gemaakt.

De thans door de regering gevolgde progessiyiteit hier en in de Overzeese gewesten, welke
U sinds' kort verlaten hebt, versnelt op onnatuurlijke wijze door „ordening" en gevaarlijke
experimenten, de wordingsprocessen in mens en maatschappij, welke vanzelf moeten uitgroeien,
zoals b.v. politieke mondigheid, zelfstandigheid, enz.

De vooruitstrevendheid van de regering werd zover doorgevoerd, dat onze Westerse
Cultuur in Indië op gruwelijke wijze nagenoeg vernietigd werd door een gevaarlijk en onmenselijk
Aziatisch extremisme, ontketend als gevolg van een juist voor de Oosterse mentaliteit zo
noodlottige progressieve politiek, ingeleid door de aanhangers der Stuw-beweging.

Daarom ntoet deze regering aftreden en vervangen worden b.v. door een Nationaal
Kabinet, dat alles in het werk wil stellen om Indië voor ons Koninkrijk en onze Westerse Cultuur
te behouden! Onze, Vlag mag daar niet neer!

Met het oog op de a.s. verkiezingen doen wij dan ook een dringend beroep op U de
oppositie tegen de regering steeds krachtiger te maken en zoveel mogelijk met ons samen te werken.

•

Stemt daarom te zijner tijd op een der 3 grote Oppositie-partijen naar Uw persoonlijke
opvatting (Anti-Revolutionaire Staatspartij, Christelijk-Historische Unie of Volkspartij voor Vrijheid
en Democratie) en tracht zoveel mogelijk kiezers, mannen en vrouwen, in Uw omgeving, in het
bijzonder andersdenkenden (Katholieke Volkspartij, Partij van de Arbeid, Communistische Partij
Nederland) te winnen voor de oppositie.

Z.O.Z,



Mist U voor actie de nodige brochures, vraagt U ze dan bij ons aan of bij het Secretariaat
der Verbonden Politieke Partijen in Nederlandsch-Indië, waarmede wij in nauw contact staan,
per adres de Heer A, G. Crèvecoeur (zie beneden). Wij zullen een ieder gaarna zoveel mogelijk
met inlichtingen van dienst zijn. Als voorbeeld van propaganda voegen wij Publicatie No. 27 hierbij.

STEUNT ONS STREVEN!

's-GRAVENHAGE, Maart_194&_
Tijdelijk Secretariaat: ~"

Reinkenstraat 78

Het Voorlopig Bestuur van het Nationaal Verbond:
L. A, van KEMPEN, Voorzitter, Reinkenstraat 78, Den Haag
Mevr. A. E. MONTIJN—Ziedses des Plant»,

Regentesselaan 9a, Deji Haag
J. A. M. DE HEER, Paul Gabriëlstraat 73, 'Den Haag
B. SLEEBOOM, Sportlaan 70, Den Haag
A. G. GRÈVECOEUR, v.,'d. Palmstraat 52, Voorburg
Mr. J. J. MONTIJN, Regentesselaan 9a, Den Haag
F. O. KOLFF, Kromme Nieuwe Gracht 36, Utrecht

DRUKWERK

Den WelEd. Heer

te
NATIONAAL VERBOND

Reinkenstraat 78
's-Gravenhage



N A T I O N A A L V E R B O N D
(Opgericht 30 Maart Ï94-6)

Publicatie No. 32.

GetrciïiY aan ons voornemen het "alarm-sein" te hijsen wanneer het be-
lang van land en volk dit naar onze mening vereist, achten wij het drin-
gend noodzakelijk d'e aandacht te vestigen op de gevaarlijke positie van
ons land en van Indië, ondanks de Westerse Unie en het Atlantisch Pact,
de opheffing d!er BTokkade van Berlijn en de voorlopige overeenstemming
te Batavia.

Wij vrezen dat in Indië het volkomen verlies van ons gezag en van
onze pGüitie en rechten voor de deur staat, dank zij de tot nog toe sedert
de Bevrijding gevoerde politiek, de fatale bemoeienis van onze voormalige
bondgenoten, de "werkzaamheden" van de Commissies .van Goede Diensten en
van de Ver. Naties voor Indonesië (UNCI), en dank zij de nieuwste onder-
handelingen met de "autoriteiten" van een republiek, welke feitelijk niet
meer bestaat, maar wellicht met dezelfde onbetrouwbare leiders "gerestau-
reerd" zal worden, ONDANKS ALLE GEBRACHTE OFFERS. De onderhandelingen
zijn voorlopig"bekroond'fmLet het ZOVEELSTE VERNEDERENDE voorlopige compro-
mis.

Wanneer tenslotte de eeuwenoude banden met Indië zullen zijn doorge-
sneden, zullen ca. 60 millioen eenvoudige inlandse boeren en landbouwers
(orang tanih) met hun gezinnen van hun "VRIJHEID" kunnen genieten, d.w.z.
dank zij ome grote "DEMOCRATISCHE" partijen AAN HUN HOOFDEN WORDEN OVER-
GELEVERD (leest U nog eens de Toespraak tot de HOOFDEN VAN LEBAK in Mul-
tatuli's Max Havelaar).

Een ieder die de Oosterse mentaliteit kent, weet dat dit ondanks ÏÏNCI-
Tbemoeienis, Ronde Tafel Conferenties en "vrije, geheime verkiezingen" voor
de grote massa der Indonesiërs betekent; KNEVELARIJ, CORRUPTIE, REPRES-
SAILLES EN ONDERDRUKKING OP GROTE SCHAAL, IN PLAATS VAN VRIJHEID.

Het gaat dus tenslotte juist niet om. de "VRIJHEID DER INDONESISCHE
VOLKEREN", welke wij zouden belagen en waarmede zich in ondeskundigheid
de gehele wereld, in het bijzonder/Amerika en zijn U.N.O. bemoeit, maar
om VERZEKERING VAN DE ONGEBONDEN MACHT van 'een kleine groep slimme en on-
betrouwbare leiders, vnl. voortgekomen uit Japanse propaganda en colla-
boratie , en gesteund door terroristen.

Het i.s te verwachten, dat de Indonesiërs zich op de duur hiertegen
zullen trachten te verzetten} hierbij komt nog dat de verschillende Indo-
nesische volkeren zich niet door elkaar willen laten overheersen, zodat
de a,s, Federale Unie wellicht het toneel zal worden van BLOEDIGE STRIJD
EN OPSTANDEN tegen het te verwachten gewapende regiem van de "Republiek" ,
evenals dit in India het geval is.

Dit zal dan het VERSCHRIKKELIJKE EN TRAGISCHE RESULTAAT zijn van de
ondeskundige, slappe en vernederende politiek onzer "VOLKSPARTIJEN" voor
vrijheid, arbeid, democratie, enz., die de juiste politiek tegenover de
Indonesische volkeren "koloniale onderdrukkingspolitiek" noemen, te weten
een politiek waarbij Indië onder onze leiding -geleidelijk autonoom en on-
afhankelijk zou leren worden onder bekwame en betrouwbare nationalistische
leiders, welke politiek reeds tientallen jaren v&6r de oorlog werd inge-
leid, onder het gezamenlijk Nederlands-Inheems Bestuur van de staatkun-
dige eenheids NEDERLANDS-INDIË.

Toen heerste er welvaart, recht en veiligheid; van de ca. 70 millioen
Inheemsen waren er NOG GEEN VIER MILLIOEN betrokken bij, de cultures, be-
drijfsleven en handel, wier belangen streng gecontroleerd werden door de
Arbeidsinspectie, of werkzaam, als huisbedienden, enz,, de overgrote meer-
derheid van kleine boeren en. landbouwers als boven bedoeld., LEEFDE OP KN
VAN HUN EIG3N GROND en was NET ZO VRIJ ALS U EN WIJ.



Van ONDERDRUKKING OF UITBUITING was geen sprake, TENZIJ DOOR HUN EI-
SEN HOOFDEN (zie ook onze publicatie No. 27 van Juni 194-7).

De noodlottige ontwikkeling der Indische politiek en de wantoestanden
in Indië op allerlei gebied hebben.;.wij, evenals de voortdurende afsluiting
van Duitsland, ook aan onze "bondgenoten"' .te danken; deze factoren waren
uit de aard der zaak raéde oorzaak van onze "GJILE.IDE ECONOMIE" met haar
ontzaggelijke uitgaven en belastingdruk, achteruitgang en stilstand in
vele takken van het'bedrijfsleven, -enz. met allé toekomstige gevolgen
daarvan, OOK VOOR -DE- ARBEIDERSKLASSEN EN HUN KINDEREN! (zie genoemde pu-
blicatie No. 27, welke bij duizenden werd verspreid, en ook het adres
van het Hoofdbestuur van de NEDERL. MIJ, VOOR NIJVERHEID EN HANDEL te
Haarlem dd. 9-3'4-9 aan' de regering). ;... • :

Wij hebben als "kleine" bondgenoten, ondervonden, hoe weinig dankbaar
men ons was voor ons grote deel in de- jarenlange strijd en voor onze
enorme offers, schade eri leed (zie onze. uitvoerige publicatie No. 20 van
Febr. 194-7). Ónze grote bondgenoten interesseren zich meer voor de "belan-
gen der "grote vijanden" dan voor-de .'onze, waarbij speciaal de aandacht
moet worden gevestigd op de houding.der.Ver. Staten van Noord-Amerika ten
opzichte van Nederland, een houding, die wordt ingegeven door onbegrijpe-
lijke politieke onkunde gepaard aan een op machtspolitiek berustende open-
lijke hulpverlening aan Amerikaanse kapitalistische belangen, die aan de ,̂
ene zijde de oprechte Nederlandse bedoelingen tot vestiging van orde.en ""'
rust in de op federale grondslag gefundeerde Verenigde Staten van Indo-
nesië trachten te verijdelen, aan de andere kant door openlijke steun
aan de leiders van moord- en terreurbenden de Nederlandse pogingen tot
economisch herstel in Indonesië onmogelijk trachten te maken, om op deze
wijze des te'gemakkelijker vaste voet te verkrijgen in gebieden, die se-
dert eeuwen aan onze zorgen waren toevertrouwd. . - .:

' Het is noodzakelijk om' tëgenöWï- lïet Nederlandse Volk ̂ werkelijke
-bedoelingen-van HET AMERIKAANSE" DOLLAR IMPERIALISME voor' ogen. te .stellen,
opdat .het moge inzien dat wij mede moeten worden OPGEOFFERD"TEN BEHOEVE
VAN EEN AMERIKAANSE KÖLONISERING VAN WEST-EUROPA, ter vervanging van'de
door een vastgelopen Amerikaanse politiek verloren gegane afzetgebieden
in het Verre Oosten (CHINA).

De van Amerika en Engeland afhankelijke regerings-politiek heeft, ons
nu geleid tot deelname aan de Westerse Unie en het Atlantische Pact. Wij
vrezen echter dat wij ingeval van de zogenaamde "DERDE WERELDOORLOG".,;
door onze ligging en tekort aan leger, vloot en luchtmacht wederom. "BEZET
VIJANDELIJK GEBIED" zullen worden en wederom de ZWAARSTE OFFERS moeten '
brengen. , . • ,̂ __y

Thans is de BLOKKADE VAN BERLIJN door Rusland opgeheven, vermoedelijk
als ruilobject voor China en een "Verenigd Duitsland", hetwelk groten-
deels door Rusland kan worden beïnvloed, maar de "koude oorlog" tussen/de
.Amerikaanse en Engelse radiozenders .enerzijds en de Russische anderzijds,
is feller dan ooit. • . . . .'"'.

De zgn„ "REALISTEN", lees de lieden van de geringste weerstand, wier
bereidheid tot het brengen van offers voor de nationale zaak en de Souvè-
reiniteit van het Koninkrijk tot het nulpunt Is gedaald, leggen zich lie-
ver neer bij een bevoogding door de, onder het machtige dictatorschap van
de Ver. Staten van F. Amerika werkende U.N.-O. , in plaats van de bedrei-
gingen moedig te trotseren en "baas te blijven op eigen erf (zoals de af-
getreden Minister SASSEN,1 denkt ook aan de. hongerstaking van oud-Gouver-
neur VAN SUCHTELEN).

Het is deze zgn. "zin voor .realiteit" die wordt aangevoerd ter verde-
diging van een regeringsbeleid., dat nu reeds vier jaar lang van de ene
zwakheid In de andere vervalt en dat tenslotte zal uitlopen op DE ZELF-
MOORD VAN MiDERLAND als souvereine en onafhankelijke natie.
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Terwijl de bloem der Nederlandse jongelingschap in Nederlands-Indië

wordt opgeofferd aan moord en terreur, strijdende voor een bijkans hope-
loze zaak, "beleven wij tegelijkertijd de geheime onderhandelingen met bui-
tenlandse grootmachten, terwijl het volk in onwetendheid gehouden wordt
en de volksvertegenwoordiging voor faits accomplis. wordt gesteld, omdat
men zich feitelijk schaamt voor de aanvaarding van de door het buitenland
opgelegde eisen, waarover men zelfs met de regeringspartijen het debat
wenst uit te stellen of liever geheel te ontgaan. • •

Alleen een regering, die de werkelijke nationale belangen voorstaat,
zou de toestand kunnen redden. Deze z'ou zich terugtrekken uit de TJ.N.O'.,
in Indië de juiste politiek herstellen en zich- neutraal houden in de gro-
te politieke vraagstukken, gezien de gevolgen voor een kleine mogendheid
die al te veel op zijn machtige zgn. "vrienden" vertrouwt.

Indien in 194-5 de macht niet in handen gegeven was aan de. ondeskundigen
der socialistische revolutie, dan zouden wij thans reeds belangrijk ver-
der gevorderd zijn geweest en met een hersteld Neder!. Indië geen Marshall-
hulp hebben nodig gehad.

In 194-0/1945 wist het volk zonder regering hoe het moest handelen en :
het wist in eenheid stand te houden tegen een machtige vijand, sedert.-194-5
wordt er geregeerd zonder het volk, ten detrimente van de nationale aspi-
raties, het nationale herstel en de nationale cultuur.

Om al deze redenen sluiten wij.ons zoals steeds geheel aan bij de Op-
positie tegen de regerings-politiek.

Nederlanders, houdt Uw Rijk in stand ! Verzet TJ tegen defaitisme !
Verhef uw stem tegen de slappe Regeringspolitiek, waar het onze meest ur-
gente belangen betreft. Wordt lid van het NATIONAAL VERBOND, <3at blijft
strijden voor de ware..vrijheid van Nederland en Badië. • - *. --

Teneinde ons in staat te stellen tot verspreiding op grote .jschaal«wan
deze publicatie, zullen wij Uw'bijdrage in'de kosten ten "zeerste op prijs
stellen-. Wij verzoeken U' deze te willen zenden aan ons Secretariaat of
over te maken op giro No. 118900 van Bax' Bank N.V. te ' s-Gravenhage, ten
gunste van het Nationaal Verbond.

Gaarne zullen wij deze publicatie ook verzenden aan door ïï op te ge-*
ven adressen. .

Steunt ons streven ! Denkt niet, dat het wel zal loslopen !
Het gevaar, ook in Indië, is wellicht groter dan wij vermoeden, en

mo'et bestreden worden.

's-Gravenhage, Mei 1948. ̂  ' Het Bestuur, s

Tijdelijk Secretariaat ; \, Voorz., Reinkenstr. 78.
Reinkenstraat ?8, \w A.E.Montijrt-Ziedses des Plantes,

Regentesselaan 9a.
J.A.M, de Heer, Paul Gabriëlstr, 73.
B.Sleeboom, ,Sportlaan 70.
Mr. J.J.Montijn, Regentesselaan 9a«

/

N.B. Verz. datum wijzigen in..
Mei 1949.
Toev. blz. 2, 3e al.Dénkt
aan het stopzetten van die
Marshall-hulp voor Indië en aan die vijandige actie van de vrome
Senator BREWSTER, vertegenw. v.d. Groot-industrie in de Senaat.



OPROEP
tot spoedige vorming van een Politiek-Economisch NATIONAAL VER-
BOND, teneinde op wettige wijze:

Ie. in oppositie te komen tegen het huidige Regeeringsbeleid, in het bijzon-
der inzake Indië, geldwezen en economische aangelegenheden;

2e. een tegenwicht te vormen tegen de steeds verdergaande afglijding
naar links.

Üet is niet langer te verdragen machteloos te moeten aanzien hoe wij Indië
door de verkeerde gedragslijn van onze Regeering en van Engeland practisch
zullen verliezen, hoe hét zakenleven door allerlei maatregelen vrijwel stilligt;
en steeds meer eene linkschè politiek gevolgd wordt, nu weer door de te ver-
wachten samenwerking van de Katholieke Volkspartij met de Partij van den
Arbeid.

Hiertegen helpen geen protesten, kritiek noch voorlichting, maar slechts
POLITIEKE MACHT.

Duizenden zullen het hiermede eens zijn en op hen wordt hierbij een
DRINGEND beroep gedaan zich in het NATIONAAL VERBOND te ver-
eenigen vóór het te laat is en niet werkeloos aan te zien hoe ons land den
ondergang tegemoet gaat, maar te HANDELj^N ook in hun eigen belang en
hun stem te geven aan 'het volgende

x Urgentie-Program.
INDIË. Onmiddellijke staking der onderhandelingen met de door de Japan-

ners fascistisch beïnvloede,"bewapende en door terroristen gesteunde minder-
heid van Javaansche zgn. „republikeinen".

Deze onderhandelingen zijn onrechtmatig en zinloos tegenover de ons in
groote of algeheele meerderheid goedgezinde 70 millioen inwoners van Java
en de Buitengewesten, rvïet uitzondering van enkele groepen intellectueelen
zgn. Nationalisten soms gesteund door een in verhouding tot de miHioenen-
bevolking, betrekkelijk gering aantal meest opgeruide volgelingen, zoju deze
meerderheid, indien zij niet onder druk staat van terrorisme, geen zelfbestuur
van dit gebied ter grootte van half Europa, zonder ons kunnen of willen aan-
vaarden, daar zij weten dat dit zou. leiden tot knevelarij, verarming en cfiaos.

Geen verdere vernederende en voor ons gezag uitermate schadelijke inmen-
ging van Engeland in onze interne aangelegenheden; verzet tegen de onduld-
bare houding van Australië.

Voorts eischen wij als tegenprestatie voor ons aandeel in den oorlog en de
overwinning, eene onmiddellijke krachtige geallieerde actie tot beëindiging
van hun taak, n.l. de uiteindelijke bevrijding van allen die nog geïnterneerd
zijn, evacuatie van de Japanners en van alle ongewenschte vreemdelingen,
aepaard gaande met vernietiging van het terrorisme, in samenwerking met

( ïe eigen troepen, ruim voorzien van wapens, luchtmacht, tanks, vervoer-
middelen, enz., terwijl onze in den oorlog verloren gegane vloot en afgestane
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scheepsruimte zooveel mogelijk zal worden teruggegeven;

stopzetting der repatrieering;
toekenning t.z.t. van, een rechtmatig aandeel in de bezetting van JapariV
na herstel en handhaving van orde, ru-st en gezag: terugtrekking der ge-

allieerde troepen;
bestudeering en bespreking van de politieke situatie met betrouwbare Inland-

sche en andere leidende figuren, op basis van de bekende Koninklijke Bood-
schap,

FINANCIËN EN ECONOMIE. Normaliseering van het geldwezen en
van het economische leven. -

Op 'dit gebied verzetten wij ons tegen de voogdij van de Regeering; wij
hebben eindelijk genoeg van de geleide economie en van de doodelijke stilte
in het zakenleven.

Wij achten de blokkeering. van de vermogens, door geen enkel klaar en
zakelijk motief gesteund, onrechtmatig, en wij wenschen dan ook weer normaal
geldverkeer, normalen beurshandel, en meer vrijen handel, zooveel en waar
mogelijk,

DUITSCHLAND. Ten aanzien van dit land eischen wij meer mede-
zeggenschap, zooals beter en sneller medewerking inzake teruggave van de
geroofde en te achterhalen goederen, onder onze controle;

meer vrijheid voor zakenrei JM» en „eoatf óle op eigen belangen daar te lande;
zelfstandiger optreden in Neurenberg;
deelname aan de bezetting; f
annexatie van een geschikt gebied, waar de moeilijkheid der bevolking kaV

worden opgelost. ,
_ ,- ^ . * -'-:'.--

Korte toelichting
Wij hebbén Indië door ons koloniaal beleid, op welks gebied wij van geen

staat ter wereld behoeven te leeren, integendeelj! en waarbij sedert ruim twintig
jaar geen sprake meer is van zgn. koloniale verhoudingen, tot een prachtig
welvarend land gemaakt met eene in overgroote meerderheid tevreden bevol-
king, en tot eene wereldmarkt van groote beteekenis.

Het spreekt vanzelf dat het verlies van dit uitgestrekte gebied, gevoegd bij
onze enorme oorlogsverliezen en oorlogsschade, een nationale ramp zal zijn
en ons even berooid en gedemoraliseerd zal achterlaten als een land dat den
oorlog heeft verloren, zooals Duitschland, Oostenrijk of Hongarije, waar de
onzekere toekomst van ca. 80 millioen inwoners, nagenoeg zonder economische
vooruitzichten, Europa en de geallieerden voor moeilijke problemen zal stellen.

Deze landen staan, evenals zoovele andere landen van Europa en Azië,
reeds in de machtige belangensfeer van de dynamische,bolsjewistische politiek;
het zou dus niet lang duren of ook ons land zou onder dezen invloed komen,
terwijl een „zelfstandig Indonesië" een brandpunt zou worden van con
nisme en bolsjewisme in Zuid-Oost-Azië,



jn krachtig Nederlandsen Indië daarentegen zal van groote beteekenis
j voor de handhaving en bescherming van onze Westersche Cultuur en

Jeschaviag.

Wij roepen dus nogmaals allen die zich met ons standpunt kunnen vereeni-
gen DRINGEND op samen te werken tot snelle stichting van het NATIO-
NAAL VERBOND, teneinde ons land van den dreigenden ondergang te
tedden.

Betuigingen van instemming, liefst schriftelijk, worden gaarne ingewacht bij
L. A, van Kempen, ou-d-proc.houder Bataafsche Petroleum Mij. in N.O.I.,
Keinkenstraat 78, alhier, waarna eene eerste bijeenkomst zal worden geregeld.

^s-Gravenhage, Maart 1946.

C
.<-<» . : VY"



Frankering bij abonnement
Den Haag

Drukwerk

den

AAN Mevpatfw
Mejuffrouw

L. A. VAN KEMPEN
Reinkenstraat 78, Den Haag
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'J.
informatie- en".E.V. opent

bemiddelingsbureau
Het Indo-Europees Verbond deelt mede.

dat het in verband met de omstandigheid,
'dat velen uit Indqj*|sië niet weten tot
welke instantieg^zvj vich moeten wenden j

Suisjjesting, kleding,
|Ie voorzieningen, onde--

W Juli, een informa-
lureau voor Indoné-

..Jerceel Grote Markt-
jvenhaee.

- --_-. dat eveneens personen, die
thans naafïndonesië of Nieuw-Guinea
vertrekken, wil bijstaan, heeft verschil-
lende deskundigen tot zich kunnen treft,
ken.

ten behoeve
wachtg^cn
wijs, er
tie- en;
sië o,
straat

Dit
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î

M
fv

? 
r

' 
lv 

? ?
\ 

5 
v >f

v l» »,
* <>



,iv*

4 Ig.HTHQtnrSLIJg &

Verbinding: *&o.12 <S13 April 1950
Doss.85/6
Onderwerp: Besloten vergadering "Nationaal Verbond
Datum ontvangst bericht: 4 April 1950
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan: —
Medewerkende instanties:— _...,,,.
Ondernomen actie:— 'Ŝ fe «x

r15APR.1950

Van een betrouwbaar en goed geïnformeerd persoon werd
vernomen, dat op Woensdag" 29 %art 1950 des avonds om 8 uur
door het Bestuur van "Nationaal Verbond" in "Bulchri Studio",
gelegen aan het -ijange fborhout te 's-Gravenhage een besloten
vergadering werd gehouden. Bestuursleden van gelijkgestemde
InAi sohe organia atie s waren uitgenodigd om aan deze bespre-
king deel te nemen. Ongeveer 14 personen waren aanwezig,
waaronder werden opgemerkt: ̂

\• *I»eonard Adriaan VAN KEMPEN, geboren te 's-Gravenhage
19 September 1891, wonende Reinkenstraat no,78 te 's-Graven-
hage. voorzitter van "Nationaal Verbond",

— 2. JBastiaan BOL, geboren Hendrik Ido Ambacht 12 November
1913, directeur Nieuwe Haagse Courant, wonende Roelofsstraatj
no.14 te 's-Gravenhage,

- 3. Uhr.W.HOILL, Iiuitenant-Generaal b.d., wonende MontfoorW
laan no.62 te ' s-ö-ravenhage, !
\, l Barend BQBLHOÜWBR, geboren te Giesendam 24 Augustus
1908, wonende De Siïleatraat no.79 te 's-Gravenhage, voor-
zitter "Nederlandse Volks Unie','

* 5« * DE BREIJ (personalia onbekend), vooral t oer "Nationaal
Jongeren Verbond" (N.J.V.),
^6. «MEHTEL (personalia onbekend), bestuurslid "Indo Euro-
pees Verbond" (I.E.V.)»

— 7. <VAN KEÜEEL (personalia onbekend), wonende te Amsterdam,
voorzitter N.I.B.E.G. (Nederlands Indische Bond van Ex-Geïn-
terneerden en krijgsgevangenen;,

X 8. JJohannes Justas MONIIJU. geboren te Gouda 20 Â pril
1893, wonende Eegentesselaan no.9 a te 's-Gravenhage, advo-
oaat en procureur, bestuurslid van. "JTa t tonaal Verbond"*

De voorzitter vau Eèir-*Nationaal Verbondr de Heer VAN
KEMPEN voornoemd sprak de bijeenkomst ongeveer als volgt toe

"Üoals U bekend is uit onze laatste circulaire, is
onze doelstelling in het kort de volgende: Wi.1 willen
^yqnhtftfl i;g koa?*! tn±- ds vorming van̂ jgejp. kracEtî gt over-
•fcöepelende orfianiBatie jmger ëen̂ gĝ ër vast "̂ JL"stellen, naam.
Waarvan alle bekende ̂ gelijkgestemSë̂  organisaties deel kunnen
luitmaken. Deze organisatie moet zijn een trefpunt hier te
((lande voor gelijkgestemde Indisch organisaties,en eventueel
üvoor hier verblijvende vertegenwoordigers en leden dier or-
1 ganisaties met het doel:
1. morele steun te verlenen aan de eisen der minderheden

in Indonesië tot handhaving van hun zelfbeschikkings-
recht;»

2. behoud en exploitatie van Nieuw Guineaj
3. eventuele andere ter tafel komende doelstellingen,

-Wij-



Wij "beseffen ten zeerste dat het oprichten van een der-
gelijke organisatie, welke levenskrachtig moet zijn en Daar-
in alle doelstellingen van U en ons dienen te worden ver-
werkt, geen eenvoudige opgave ia. ITaar onze mening moet er
een organisatie komen, welke door zoveel mogelijk bekehd-
heid aan haar streven te geven aal trachten een zo groot
mogelijk aantal leden te treSken, opdat in bijzondere om-
standigheden op gepaste en legale wijze krachtig kan worden
geprotesteerd. Wij danken het initiatief tot deze actie aan
Mevrouw lOKIIJH. die helaas door een ongeval verhinderd is
aan deze besprekingen deel te nemen".

Hierna las de heer MOUIIJH voor hetgeen zijn echtgenote
had willen zeggen.

vervolgens berd het woord gegeven aan de heer B.BOL,
ie het plan besprak, zoals vermeld in dezerzijds schrij-
en d.d. 17 Jfebruari 1950 Doss.13/307 (ontwerp statuten
tichting Nederland - Indonesië - Australië4).

De afgevaardigden van het .1.13.7* en de If.I.B.E.ü-. deel-
den mede een eventueel te vormen organisatie officieus,
doch niet officieel te zullen steunen.

Besloten werd uit de verenigingen enige personen aan
(V ïte wijzen, die een werkcomité zullen vormen om het gespro-

„!&ene nader te overwegen en te bastuderen. (einde)



VERTROUWELIJK

Verbinding: No*12
Doss.85/7
Onderwerp: lationaal Verbond
Datum ontvangst bericht: 15 April 1950

19 April 195

v

j V t

^7Ten vervolge/op dezerzijds schrijven d.d. 13 April
1950 Doss.no.85/«, wordt hierbij toegezonden afschrift
van een door:

Mr Johannes Juatua MOITIJIT, geboren te Gouda 20 April
.893 en wonende Be gent e s se laan no.9a te 's-G-ravenhage, be-
stuurslid van het "Nationaal Verbond", verzonden rondschrig.-

naar de inhoud waarvan wordt verwezen. (eindeï—



A f s c h r i f t

fs-Gr. 8 April 195O
Hegeniesselaan 9a

Mijne Heren,

Deze week is een samenkomst geweest van:
Het Comité tot ateun aan Minderheden
M Indo "Suropeeseh Verbond
M Nat.Jongeren Verbond
" lat.Verbond

——De He d. Volksunie.
Daarbij is de vraag gerezen of het niet mogelijk ia,

dat een aantal organisaties in de toekomst op enigerlei
ijze zouden kunnen samenwerken. Natuurlijk met volledig
ehoud van eigen ideeën enz. Hierbij werd het volgende

van samenwerking opgesteld:
Er is een eontaet-commissie gevormd uit verschillende

organisatie, die zich ten doel stellen een versteviging
van de banden tussen de volkeren van het Koninkrijk en de
Indonesische volkeren.

2. Deze eontaet-commissie stei'c de volgende richtlijnen op
a. coördinatie van de werkzaamheden der organisaties;
b. het aantrekken van andere organisaties, die een

gelijkgericht doel hebben}

3. De contact-commissie stelt de volgende beginselen vast:
a. de verschillende organisaties behouden hun autonomie
b. samenwerking geschiedt naar verkiezing op sociaal-

economisch cultureel en/of politiek gebied j
c. basis van samenwerking is goede kameraadschap.

4. a. ledere organisatie wijst één permanente vertegen-
woordiger aan en een plaatsvervanger}

b. de commissie vergadert zooveel als nodig wordt ge-
acht, doch tenminste éénmaal per maand}

x c. de commissie benoemt uit haar mictaen een dagelijks
v bestuur}

d. de algemeene kosten worden gezamenlijk gedragen.

Wij leggen dit plan aan U voor en zouden het zeer op
prijs stellen indien U het bovenstaande in eigen boezem
eens wilde bespreken.

Voor een nadere bespreking aouden wij dan gaarne één
o± meer leden van Uw organisatie aanwezig zien op een ver-
gadering, te houden op:
Mr 18 April a.s. 's-avonds 8 uur in het gebouw van het
I.B.V., Thomsonpiein 16.

Hierbij worden o.m. uitgenodigd:
A.N.V. Surinamestraat 28,
Groter ^ederland Actie,
Kolonisatie Hieuw Guinea,
Nationaal Hêveil,
Nederland helpi; Indiè1,
Nederlandsche Vrouwen Actie,
Neving,
Nibeg,
Nieuw Guinea Nederl.Vrouwenbond, _2_



,. - -2-

Peliua (plaatselijk Comité),
Kon.Ver. OOST; en West,
ET.G.Kol.Gure. en Handelstoond.

U Mj voorbaat dankend j

Hoogachtend,

w.g. Mr J.J.Montijn,



VERTROUWELIJK

Verbinding: ïïo.12
Doss.85/8
Onderwerp: Nationaal Verbond (contactcommissie)
Datum ontvangst bericht: 16 Mei 1950
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht; betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie: G-V . * 3

25 Mei 1950.

ACD/

' ffl Ten vervolge van het dezerzijds schrijven d. d. 19
ipril 1950 Doss.no. 85/7, wordt medegedeeld, dat met het
'comité tot steun aan minderheden", zoals genoemd in het
ond schrijven van Mr J* J.MONTIJff, d. d. 8 April 1950 wordt

'̂bedoeld de organisatie van B. BOL, directeur van de "Nieuwe
l//ïaagse Courant" (aie dezerzijds schrijven d. d. 17 Februari

/1950 Dos s. no. 13/307 K- o o / 5̂
Hierbij wordt toegezonden afschrift van de agenda voor

de bijeenkomst inzake "Contact-Commissie" » welke bijeen-
komst op Dinsdag 9 Mei 1950 in het clubgebouw van het I.E.V.
gelegen aan het Oühomsonplein te ' s-Gravenhage werd gehouden.

Op deze bijeenkomst werden enige werkcomité _' 8 samenge-
steld, die de in de agenda genoemde voorstellen zullen be-

.jjetuderen. (einde)



A f s c h r i f t

AGENDA
Voor de "bijeenkomst inzake "Contact-üommissie" op Dinsdag
9 Mei 1950.

1. Opening door de Voorzitter van het Hat.Verbond

2. Organisatie v. d. Contact Commissie,
a. Verkiezing van een dagelijks bestuur tevens op-

tredend als vserkcomite der C.C.
Voorgesteld worden; een bestuurslid van I.T5.V.,
een van Nat. J ong. Verbond en een van Nat. V'er b.

b. Opdracht aan werkcomité too uitstippeling van
richtlijnen.

3. Onderwijs aangelegenheden.
a. Steun aan Nederlands Onderwijs in Indonesië.
b. Steun aan Indische Studenten in Nederland.

4. Instelling van een informatie- en bemiddelingskantoor
voor uit Indonesië gerepatriëerden.

5. Intensievere voorlichting over Nieuw Guinea.

6. Rondvraag.

7. Sluitxng.

De Heren VAN MEUES, M'ENTBL en NEUMAN is verzocht de
punten 3» 4 en 5 in te leiden.

C
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Verbinding; Ho. 12
Dosa.85/y
Onderwerp: Rondschrijven No.l Hat. Verbond
Datum ontvangst bericht: 21 Juni 1950
Betrouwbaarheid berichtgever» betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht geaonden aan:-—
Medewerkende instanties j ---
Ondernomen actie: ---

24 Juni 1950, "26JÜW1950-

ACDj

rr-r— • • -*P«P- • ojt*

ïen vervolga van het dezerzijds schrijven d.d. 25 Mei
1950 D0ss.Nö»85/8 wordt hierbij toegezonden "Rondschrijven
Ho.l" van de öontact-Commiasie (ferkcomité) der samenwerken-
de verenigingen "Nationaal 'Verbondtt, "ïr,'I.B.E.G.n en het
"Indo Europees Verbond". Naar de^inhoud van genoemd rond-
jschrijven moge kortheidshalve warden verweaen. (einde)



Contact - Commissie A f s c h r i t t
(Werkeomité)
p/a Mr J.J.MOITYJf
Regentasselaan 9 a.
ïelefoon; 398278, 's-Gravenhage, 16 Juni 1950.

EONDSCHEIJVEU ITo.I

I. Een aantal organisaties, alle werkende op het terrein, dat de verhou-
ding tussen het Nederlandse Rijk in Europa en de gebieden van voorma-
lig Hed.-Oost-Indië beheerst en die alle geestelijke en materiële
band tussen die gebieden en het rijk in "uropa wensen te behouden of
te bevorderen, in het bijzonder ten aanzien van het nog overgebleven
Nederlandse gebiedsdeel Hieuw-Guinea en van de minderheden in Indone-
sië, heeft samenwerking gezocht en verkregen in een "Contact-Commissie1

II. Deze C.C. stelt zich voor op al die terreinen, welke daarvoor in aan-
merking komen een nauwe samenwerking tussen de reeds aangesloten (Sa-
menwerkende-) en nog aan te sluiten (Sympathiserende-) organisaties
te bevorderen door bespreking van d e belangen, welke alle of een deel
van haar ter harte gaan en waar nodig door bundeling van krachten een
gezamenlijk optreden naar buiten, zo tegenover de wettige instanties
als tegenover het publiek te organiseren, vooral t.a.v. Voorlichting
en Hulpverlening.

III. De C.C. heeft in haar vergadering van 9 Mei 1950 ingesteld een "Dage-
lij ks-Be s tuur B (D.B.), dat tevens als "Werk-Comité" zal optreden voor
het ontwerpen van Bichtlijnen. In dit D.B. hebben zitting:

1. Nationaal Verbond Er J.J.MOUTTN.
2. H.I.B.E.G W.C.VAH MBUBS.
3. Indo-Europees-Verbond .J.W.Mental.

IV. Het Werk-Comité biedt l hierbij de volgende "Richtlijnen" ter bestude-
fcring aan, met verzoek een of meer vertegenwoordigers af te vaardigen
Jnaar de vergadering van de C.C. op Dinsdag 27 Juni a.s. tfr 8 uur n.m.

,/lin het I.B.V,-clubgebouw: ïhomsonplein 16 alhier.

V. EICHÏLIJH1N

1. DOÏÏL Door samenwerking te komen tot groter resultaten, vooral ten
bate der Noodlijdenden.

2. BE&IHSELUH
a* Basis van deze samenwerking is: "Goede kameraadschap"
b. De «̂  Autonomie" van elke organisatie blijft ̂ gehandhaafd.
c. Samenwerking geschiedt op Stoeiaal, Economisph en Cultureel

gebied.
d. uitbreiding van deze taak kan alleen geschieden bij goed-

vinden van tenminste 2/3 der aangesloten corporaties.
e. Het aantrekken van andere organisaties met gelijk gericht

doel.

3. HUISH.BEPA1INÖBN.
a. ledere organisatie wijst een permanente vertegenwoordiger

en een plaatsvervanger aan in de C.C,
b. De C.C. benoemt uit haar midden een "Dagelijks-Bestuur" en

- indien gewenst - "Studie-Commissies" aan.
c. Het D.B. vergadert zoveel als nodig is.
d. Het C.C. vergadert op voorstel van het D.B., doch tenmin-

ste eenmaal per maand.
e. De C.C. tracht haar doel te bereiken met alle wettige mid-

ddelen.
-2-
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f. De G.C. verdeelt de kosten, verbonden aan haar werkzaamheé
den over de aangesloten organisaties.

g. Overigens gelden algemeen gangbare gebruiken, t,a.v. stem-
men etc.

OPMBSKIITGEH

H. B. Voorstel van één lid van het Werkcomité om het "Poel" aldus te
omschrijven:

"Samenwerking ter behartiging van d e belangen van hier te lande
gevestigde of verblijvende Nederlanders uit Indonesië en van
Nederlanders in Indonesië* en ter bevordering c.q. verbetering
van maatregelen en regelingen van Overheidswege en/of van parti-
culiere ondernemingen, instellingen enz., waarbij de belangen
van bovengenoemde groepen van Nederlanders zijn betrokken",

"Tot bereiking van dit doel kunnen de aangesloten verenigingen
gezamenlijk adressen en/of regesten tot de daarvoor in aanmer-
king komende overheidsinstanties en particuliere ondernemingen,
instellingen enz. richten, dan wel adressen en r e que s t en, als
hierboven bedoeld, van aangesloten verenigingen hun steun ver-
lenen" .

H. B. Da beide andere leden van het Werkcomité achten deze omschrij-
ving te beperkt j zij verwijzen naar de punten I en II van dit
rondschrijven welke een ruimer begrip inhouden.
Opname hiervan onder de "Eichtlijnen" is niet nodig, omdat het
gehele Rondschrijven Ho. I als "working-paper" of "Statuut" geldt.

Aldus opgemaakt door het Werkcomité.
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O,XI. TA.
Betr,j Vergadering van

Nationaal Verbond enz»

Copie voor CO.85647.
's-G-ravenhage, 5 Juli 1950

osasia

Met verwijzing naar het geheime rapport van ïïw Inlich-
tingendienst van 24 Juni j.l., Dos s. 85/9, ~..moge i& U verdoeken
mij wel te willen inlichten over het resultaat der ^.t2^_ Jimi
3*1* gehouden vergadering als bedoeld in het o ver geleide "feond-
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30 Juni 1Verbinding: No.12
Doss.85/10
Onderwerp: Hondschrijven Ho.2 öontact Commissie "frat.'

4-JUUKJ50
e. a

Ten vervolge op het dezerzijds schrijven d.d. 24 Juni
1950 Doss.85/9 wordt hierbij toegezonden "HondsehriivaoJo,
van het Dagelijks Bestuur van de Contact Oommiaeie van
"Hationaal Verbond" en andere verenigingen.

Ier bekorting moge naar de inhoud van dit Rondschrijven
,/̂ worden verwezen, (einde)



A f s c h r i f t
COMMISSIE

DAGELIJKS BESSUÏÏR
p/a Ir J.J.Montijn - aegentesselaan 9a - Telefoon 39 82 78.

's-Gravenhage 20 Juni 1950.
RONDSCHRIJVEN No. 2. """"——

UITNODIGING

Aan alle organisaties, die - kortheidshalve aangeduid - "werken op
het terrein dat in verband staat met Indonesië" om één of meer verte-
genwoordigers af te vaardigen naar de vijfde bijeenkomst van de Con-
tact-Commissie dezer - deels reeds samenwerkende, deels mét het doel
sympathiserende - organisaties - op DINSDAG 27 JUNI 1950 in het club-
gebouw van het I.E.V., Thomsonplein 16, alhier. Aanvang: 8 uur n.m.

Kort veai.ag
Van het behandelde op de vierde bijeenkomst d.d. 9 Mei 1950*
I. Organisatie van de Contact-Commissie.

a. Instelling Dagelijks-Bestuur, tevens Werkcomité.
b. Opdracht aan het Werkcomité tot het ontwerpen van Richtlijnen

(zie rondschrijven No.l)
II. ONDERWIJS AANGELEGENHEDEN.

In een Studiecommissie werden verzocht zitting te nemen de heren:
Mr I.W.A.Bergamin fI.E.V.)
W.C.van Meurs (Nibeg)

III.INFORMATIE en BEMIDDELINGSKANÏOOR.

Hierover werd uitvoerig van gedachten gewisseld, nader orerleg
met Nibeg zal te Amsterdam plaats hebben.

IV. Een interessante inleiding werd gehouden over Nw.Guinea.
V. Overeengekomen werd, dat de verschillende organisaties één exem-

plaar van haar Statuten (c.q.. doelstelling of beginselverklaring)
aullen indienen bij het Dagelijks Bestuur.

AGENDA
Voor de 5e bijeenkomst d.d. 27 Juni 1930.

I Organisatie van de Contact Commissie.
a. Mededelingen omtrent het voorzitterschap en het secretariaat.
b. Goedkeuring van de richtlijnen (rondschrijven Ne.l)

II "Het Ned.en Ind. Staatsburgerschap" - door Mr H.W.A.Bergamin.
III Onderwijsproblemen - verslag en conclusie van de Studiecommissie.
IV Nieuw Guinea: a. Mevrouw J.Hillebrandt-Stark (causerie)

b. gedachtenwisseling, mede n.a.v, de inleiding gehou-
den op de vorige bijeenkomst.

V Informatie en Bemiddelingskantoor (I.B.)
* Hieromtrent kan worden medegedeeld, dat door een overeenkomst tussen
de N.H.C, en het I.E.V., het kantoor op Maandag 3 Juli 1950 aal wor-
den, geopend in een Tokaliteit van de N.H.C. - Het I.B. aal gaarne
iedaïe vorm van steun en medewerking aanvaarden van elke gelijkge-
richte - of sympathiserende - organisatie, terwijl in het bijzonder
opjtÊè elnajae y*el prijs wordt gesteld. ADRES s GROTE MARKÏSTRAAT 7 -
Den Haag - Tel. 11.77.60.

VI Rondvraag.
VU Sluiting. HET DAGELIJKS BESÏUÜR.

N.B. Gaarne wordt telefonisch of schriftelijk bericht ingewacht vóór 27
Juni a.s. van al of niet deelname aan de bijeenkomst met vermelding
van aantal vertegenwoordigers of belangstellenden.
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Terbinding: Ho.12
Uoss.05/11
Onderwerp: Circulaire Io.3 Contact Commissie Nat.Verbond

..
Ten vervolge op dezerzijds schrijven d.d. 3u juni
Doss.85/10 wordt hierbij toegezonden afschrift van

^ao^ van de "flontact Commissie" van het "Na-
tionaai Verbond" en andere samenwerkende organisaties in
Indonesische aangelegenheden. In verband hiermede wordt
hierbij tevens toegezonden het artikel "Het lederlandse
Gnderrcijs in Indonesië", voorkomende in de-MHaagsche Cou-
rant" van Maandag 3 Juli 1950.

Ter bekorting moge naar de inhoud van genoemde circu-
aire en artikel verwezen worden, (einde)«ï-



A f a o h r i £ t

CONÏACT - COMMISSIE
Dagelijks - Bestuur
Circulaire No.3

CONCEPT VAN DB SIÜürBOOMMISSIB IN OHDBBWIJSAANGBLEGEMHEPEK

Be samenwerkende Organisaties, met name te noemen, in ver-
gadering bijeen te »e-G-ravenhage • op 27 Juni 1950 in het I.E.V.-
clubgebouw - ifhomsonplein 16.

Geboord de debatten;
Overwegende,
dat door handhaving van het Iederlandse onderwijs in Indo-

nesië in zo groot mogelijke omvang, de wederzijdse belangen van
de deelgenoten in de Nederlands-Indonesische Unie het best wor-
den gediend;

dat grote belangstelling voor dit onderwijs bestaat in on-
dernemers- en planterskringen, bij Missie, üending, he-c Indo-
Europees Verbond en andere organisaties;

dat met instemming wordt vastgesteld dat verschillende ver-
enigingen en organisaties bereids zijn overgegaan tot heroprich-
ting van verschillende onderwijs-inrichtingen, concordant aan
het onderwijs in Nederland, met het Nederlands als voertaal;

dat het wenselij-K is net Liederlandse onderwijs open te stel-
len voor allen in Indonesië, voor wie thuis het Nederlands de
voertaal is, dus ook voor Indonesische Staatsburgers;

dat de zien tnans nog voordoende moeilijkheden, om de tus-
sen beide Unie-partners zo noodzakelijke samenwerking te berei-
ken - een uitvloeisel van de betreurenswaardige geoeurtenissen
van het jongste verleden - niet vermogen af te doen aan de
juistheid van de gestelde desiderata}

dat zolang evenbedoelde samenwerking nog niet, of in nog
niet voldoende mate is verkregen, van Bieder! andse zijde niet
mag worden nagelaten in ieder geval aan kinderen van Nederlandse
onderdanen in Indonesië zodanig onderwijs te geven, dat zij de
hogere onderwijsinrichtingen in Nederland zullen kunnen volgen;

dat de belangen van kinderen van verspreid wonende Neder-
landse onderdanen, z.g. "in de verstrooiing" levend, doeltref-
fende behartiging behoeven;

dat er plannen bestaan om een stichting voor heb Nederland-
se onderwijs in Indonesië in het leven te roepen, welke Stich-
ting - maar vernomen wordt - discriminatie ten aanzien van een
of andere groep van belanghebbenden, m.n. van die der z.g,
"Blijvers" wenst uit te sluitenj

B E S L U I T ; -

A. Bij de a e der lande, e He gering aanjiŝ drin̂ en op zo groot moge-
lijke subsidie aan het Nederlandse onderwijs in Indonesië en
van Haar aijde dit onderwijs in zo ruim mogelijke mate, zonder
discriminatie, open te stellen voor allen, die zich daartoe aan-
getrokken voelen;
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B. deze motie te brengen ter Kennis van de Regering en de
Pers;

en gaat over tot de orde van de dag.

De Samenwerkende Organisaties.



G E H E I M

Verbinding: Ho*12
Doss.85/12

Onderwerp: Rondschrijven Ho.4

13 Juli 1

, „ (P̂ n
B.0.3. van 5 Juli 1950 <-' J
Ho.87902 M.v.B.2.

Naar aanleiding van nevensvermela scnrijven wordt
hierbij toegezonden afschrift van he-c Rondschrijven no„4
van de "Contact Commissie" van üe samenwerkende Organisa-
ties van "Nationaal Verbond" e.a,

De resultaten der op 27 Juni j.l. geüouden vergadering
worden in dit rondschrijven, waarnaar ter bekorting moge
*worden verwezen, vermeld, (einde)

NIFF O.K.
ACO/

PAR:



A f s c h r i f t

Contact-Commissie
Dagelijks Bestuur
Grote Marktstraat 7
Iel.: 117760

Bijlage:één

Hond schrijven Ho. 4.

I Secretariaat
Op de laatste vergadering van 27 Juni 1950 (zie rond-

schr. no.2) werd besloten dat het secretariaat met ingang van l Juli
1950 gevestigd zal worden: Grote Marktstraat 7» Tel.; 117760.

II Financiën
Overeengekomen werd dat de samenwerkende (sympathiserende) orga-

nisaties ter bestrijding van de administratie-kosten voorlopig een
bedrag ad f.10.— (tien gulden) zullen storten op girorekening 82585
van de Nieuwe Haagse Courant onder vermelding: "Bijdrage ten behoeve
van de Contact-Commissie".

III Hichtlijnen
De richtlijnen zoals opgenomen in rondschrijven Hot: I voorzijde

werden met algemene stemmen goedgekeurd.

IV Onderwijsproblemen
,,...-==s=s>*Aan de Regering werd op l Juli 1950 aangeboden de hierbij inge-
sloten resolutie.

Y Informatie en Bemiddelingskantoor inzake Indonesië
3oals reeds in rondschrijven no.Y 2 bekéhdgeateld, is dit kan-

toor m.i.v. 3 Juli 1950 geopend in een lokaliteit van de Meuwe Haagse
• CourantP Srote lagfctstraat 7. Tel,, "P77*"- -= •

Bit kantoor stelt zich ten doel voorlichting en hulp te verlenen
aan:
hen die uit Indonesië wensen te repatriören.
personen uit Indonesië afkomstig.

]> diegenen die voor het eerst naar Indonesië zullen gaan.
" Het zal bijzonder op prijs worden gesteld indien U hiervan in
ruime mate bekendheid zou willen geven aan Uw leden c.q.. door opname
in Uw Orgaan.

Ylt; Nederlandse Yolka Unie
Medegedeeld worctV dat van de heer B.Boelhouwer namens zijn Be-

Istuur bericht is ontvangen dat genoemde Unie vermeent niet langer de
XIsamenwerking te kunnen voortzetten, op grond van het feit dat de Con-
jtaet-Commissie zigfe te weinig op politiek gebied beweegt,

711 Bijzonderheden
De studie over Eed. en Indon. Staatsburgerschap van Mr H.W.A.

Bergamin (zie agenda rondschrijven no.2) alsmede een uittreksel uit
de notulen zullen U binnenkort worden aangeboden.

ns. Het Dagelijks Bestuur.

J.W.Mentel.



A f s c h r i f t

Contact-Commissie

van de volgende samenwerkende Organisaties, Grote Marktstraat 7 tel.117760

De samenwerkende Organisaties, te weten:!.hèt Comité van Minderheden,
2.hèt Indo-üuropees Yerbond,
3.het Nationaal Jongerenverbond,
4.het nationaal Verbond,
5.de N.I.B.E.G.

in vergadering bijeen te 's-Gravenhage op 27 Juni 1950 in het I.ïï.T.-club-
gebouw - Thomsonplein 16.

Overwegende,
dat door de handhaving van het Nederlandse onderwijs in Indonesië in

zo groot mogelijke omvang, de wederzijdse belangen van de deelgenoten in de
Nederlands-Indonesische unie het best worden gediend j

dat grote belangstelling voor dit onderwijs bestaat in ondernemers-
en planterskringen, bij Missie, Zending, Schoolverenigingen, het Indo-Euro-
pees Verbond, het Nederl.Indisch Genootschap (N.I.O.G.) en andere organisa-
ties}

dat met instemming wordt vastgesteld dat verschillende verenigingen
en organisaties bereids zijn overgegaan tot heroprichting van verschillende
onderwijsinrichtingen, concordant aan het onderwijs in Nederland, met het
Nederlands als voertaal;

dat het wenselijk is het Nederlandse onderwijs open te stellen voor
allen in Indonesië, voor wie thuis het Nederlands de voertaal is, dus ook
voor Indonesische staatsburgers f

dat de zich thans nog voordoende moeilijkheden, om de tussen beide
Unie-partners zo noodzakelijke samenwerking te bereiken, niet vermogen af
te doen aan de juistheid van de gestelde desiderataj

dat zo lang evenbedoelde samenwerking nog niet, of in nog niet vol-
doende mate is verkregen, van Nederlandse zijde niet mag worden nagelaten,
in ieder geval aan kinderen, als bovenbedoeld, in Indonesië zodanig onder-
wijs te geven, dat zij de hogere onderwijsinrichtingen in Mederland zullen
kunnen volgen;

dat de belangen van kinderen van verspreid wonende Nederlandse onder-
danen z.g. "in fte verstrooiing levend", doeltreffende behartiging behoeven;

dat er plannen bestaan om een stichting voor het Nederlandse onder-
wijs in Indonesië in het leven te roepen, welke Stichting - naar vernomen
.ordt - discriminatie ten aanzien van een of andere groep van belanghebben-
den, m.n. van die der z.g. "Blijvers" als zijnde onrechtvaardig, bepaalde-
lijk wenst uit te sluiten;

Besluit:

A. Bij de Nederlandse Regering aan te dringen op zo groot mogelijke sub-
sidie aan het Nederlandse onderwijs in Indonesië en van Haar zijde dit
onderwijs in zo ruim mogelijke mate, zonder discriminatie open te stel-
len voor allen, die zich daartoe aangetrokken voelen.

B. Deze motie te brengen t er kennis van de Hoge Commissaris der Nederlan-
den in Indonesië en afschriften aan de beide Kamers der Staten-Generaal

de Jr'ers en gaat over tot de orde van de dag.

De Samenwerkende Organisaties.



G "B H "B I M
Verbinding: Io.l2

Doss.85/15
Onderwerp: circulaire "Hat.Yerbond"
Datum ontvangst bericht: 12 Juli 1950
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

18 Juli 1950.

Hierbij wordt toegezonden afschrift van een circulaire,
welke is uitgegaan van het bestuur van "Nationaal Verbond"
te 's-Gravenhage, gericht aan de leden van dit Verbond en
de besturen en leden van de met dit Verbond samenwerkende
organisatiê ,

"Haar de inhoud van deze circulaire moge ter bekorting
>rden verwezen, (einde} t-



A £ s c h r i f t

Met groote heeren is het slecht
kersen eten,

2ij nemen zeif het vleesoh en
gooien met de pitten!

Tijdens den laatsten wereldoorlog in den strijd tegen
Japan heeft het kleine Nederland dapper zijn machtige
bondgenoot en bijgestaan. De Engels ohe kranten schreven,
naar aanleiding van het moedig optreden der Nederlanders,
met dikke koppen op de voorpagina's: "The Dutch do it
again!" Onze daarginds vechtende vloot ging verloren.
Gedenk Karel Doorman!

Wat is Nederlands belooning geweest?
Toen Nederland rust en orde in eigen rijk "wilde .her-

stellen, verzetten U. S. A. en het Britsche Kijk zich daar
heftig tegen en drongen ze ons, zwakke verarmde land het
grootste gedeelte van ons Sijk te laten afscheuren. In
Britsch Malakka evenwel blijft Engeland met kracht van
wapenen den scepter zwaaien en heet het aldaar de strijd
tegen het communisme. Nederlandsch Borneo behoorde vol-
gens de groote heeren onafhankelijk te worden. Britsch
Borneo bleef Britsch!

Natuurlijk was deze gang van zaken niet noodig ge-
weest als wij een flinke wijze regeering hadden bezeten.
Amerika en Engeland trokken een verdedigingsgordel ten
Westen van Rusland. In deaen gordel, deze ketting, is Ne-
derland een zeer klein schakelt je. Één ketting is niet
sterker dan zijn zwakste schakel. Daèrin lag onze macht.
Indien Nederland als voorwaarde van deelneming aan het
Atlantisch Pact den eisch gesteld had, dat Amerika en En-
geland met hun volgelingen hun ongeoorloofde inmenging
en dwang in de Indisch aangelegenheid moest staken, dan
zouden de groote heeren wel opgehouden hebben met ons de
pitten toe te werpen, uie westelijke gordel immers is voor
Engeland een onmisbaar levensbelang.

Helaas worden het Nederlandsche Volk en zijn regeering
door al deae ten hemel schreiende schande en onafzienbare
schade niets wijzer. Als haantje de voorste is de Nederland-
sche Regeering erbij om een oorlogsschip naar het verre
Oosten te zenden, om de U. S. A» in den strijd tegen N.Korea
te helpen. Als een speideknopje staat ons land op de wereld-
kaart naast de macntige rijken U.S. A., Britsche Rijk en
Sovjet Unie. Waarom moet het zwakke kleine doodarme Neder-
land, beroofd van zijn levensader Indië, nog meer verarmend
en verzwakkend, doordat zijn krachtigste, beste zonen en
dochteren naar andere Staten emigreeren, waarom moet dat
berooide speideknopje zich hals over kop storten in de hef-
tigste botsing, die de wereld ooit gekend heeft, de a. s.
botsing tusschen de twee grootste wereldmachten U. S. A. en
S.Ü.? Het einde zal de last dragen.

De naaste plicht van Nederland evenwel, zijn dure
plicht ten opzichte van de Ambonneezen, van wie duizenden
sneuvelden in trouw, ja zelfs door hun trouw aan Nederland
en Oranje wordt verzaakt.

„ »y. J-
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A_ f s c h r i f j

Met groote heeren is het slecht
kersen eton,

üij namen zelf het vlsesch en
gooien mat de pitten!

Tijdens den laataten wereldoorlog in den strijd tegen
Japan heeft het kleine Nederland dapper zijn machtige
bondgenooten bijgestaan. De Sngelsche kranten schreven,
naar'-"aanleiding van het moedig optreden der Uederlanders,
met dlkjce koppen op de voorpagina's: "The Dutch do it
agaitt!" Onae daarginds vechtende vloot ging verloren.
bedenk ICarel Doorman!

Wat is Hederlanas belooning geweest?
Toen Nederland rust en orde in eigen rijk wilde.her-

stellen, verzetten ü.S.A. en het Britsche Hijk zich daar
kof tig tegen en drongen ze ons, zwakice verarmde land het
grootste gedeelte van ons Rijk te laten aïscheuren. In
Britsch Malakka evenwel blijit Engeland met kracht van
wapönen den scepter zwaaien en heet het aldaar de strijd
tegen het communisme, ïïederlandsch Borneo behoorde vol-
gens de groote heeren onafhankelijk te YJ orden. Britsch
Borneo bleef Britsch!

Katuurlijk was deze gang van zaken niet.noodig ge-
weest als wij een flinke wijze regeering hadden bezeten.
Amerika an Engeland trokken een verdedigingagordel ten
pesten van Rusland. In dezen gordel, deze kat'oing, is ï;e-
derlartu een zaer klein schakelt je. "den ketting ia niat
sterker dan zijn zwakste schakel. Dadrin lag onze macht.
Indien Nederland ais voorwaarde van deelneming aan het
Atlantisch Pact den eisch gesteld had, iat Amerika en in-
geland met Ktm"volgelingen hun ongeoorloofde inmenging
en dwang in de .Indisch aangelegenheid moest staken, dan
zouden de groote heeren wal opgehouden hebben net ons de
pitten toe te werpen, Jie•westelijke gordel immers is vour
Engeland een onmisbaar levensbelang.

Helaas worden het llederlandsche Volk en zijn regeerin^
door al deze ten hemel schreiende sciianae en onafzienbare
schade niets wijzer. Als haantje rie voorste is de Nederland-
sehe Regeeriiig erbij oa een oorlogsschip naar het verre
Oosten te zenden» ojft de U.3.A. in den strijd tegen K.Korea
te helpen. Als e«napeideKnopje staat ons land op de wereld-
kaart naast de machtige rijken U.S.A.., Britscho Rijk <dn
Sovjet Unie. Waarom moet; heb zwakke kleine doodarnie ITeder-
land, berooid van. zijn levensader Indië, nog meer verarmend
en verzwaküenür doordat aijn krachtigste, beste zonen en
dochteren naar andere Staten emigreeren, waarom moet dat
berooide speldeknop^e aioh hais ovor kop storten in de hex-
tigete botsing, di« de wereld ooit gekend heeft, de a.s.
botsing tusschen de twee grooiste wereldmachten ü.S.A, en
S.U.? Het einde aal de iaat dragen.

De naaste plicht van Nederland evenwel, zijn dure
plicht ten opzichte van de Amboameesen, vat, wie duizenden
sneuvelden in trouw, ja zelfs dfiör hun trouw aan Kederlana
en Oranje wordt verzaakt.
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A f e c h r i f t

Met groote hoeren is het slecht
,, kersen eten,

2ij nemen zeif het vleesch en.
gooien met de pitten!

Tijdens den laatsten wereldoorlog in den strijd tegen
Japan heeft het kleine Nederland dapper zijn machtige
bondgenooten bijgestaan. De ISngelsche kranten schreven,
naar aanleiding van het moedig optreden der Hederlanders,
met dikjce koppen op de voorpagina's: "The Dutch do it
again!" Qruse daarginds vechtende vloot ging verloren.
Gedenk Karel Doorman!

Wat is Nederlands belooning geweest?
ïoen Nederland rust en orde in eigen, rijk wilde.her-

stellen, verzetten U.3.A. en het Britsche Hijk zich daar
heftig tegen en drongen ae ons, zwakke verarmde land het
grootste gedeelte van ons Rijk te laten afscheuren. In
Britsch Kalakka evenwel blijft Hngéland met kracht van
wapenen den scepter zwaaien en heet het aldaar de strijd
tegen het communisme. Hederlandsch Borneo behoorde vol-
gens de groote heeren onafhankelijk te worden. Britsen
BpjSfleo bleef Britsoh!
> Katuurlijk was deze gang van zaken niet noodig ge-

weest als wij een flinke wijze regeering hadden bezeten.
en Engeland trokken een verdedigingsgordel ten

van Busland, In dezen gordel, deze katting, ±s Re-
een zeer klein .schakeltje. Ken ketting ie niet

sterker dan zijn zwakste sohakel. Daarin lag onze macht.
Indien Nederland als voorwaarde van deelneming aan het
Atlantisch Pact den ei8Q& gesteld had, dat Amerika en Sn-

" -̂ ^̂ k̂ aW'jaè̂ rftt̂  inmenging
dwang in de Indisoh a&agelegenheid moest staken, dan

de groote heeren w*l opgehouden hebben net ons de
pitten toe te werpen, üie westelijke gordel immers is voor

,\' ingeland een onmisbaar levensbelang.
"•i w\±* . Helaas worden het ütederlandsehe Volk en aijn regeerin^
j' */Vj40or al deie ten hamel aoJareienöe fiohande en onafzienbare
' '- 'schade aiecs wijzer. Aio* na ant je de voorste is de Nederland-

sche Eegeering erbij om een oorlogsschip naar het verre
Oosten te «enden, om de U.S.A. in den strijd tagen N.Korea
te helpen. Ais een speMeknopje staat ons land op de wereld-
kaart naast de machtige rijken U.S.A., Britsche Hijk en
Sovjet' unie. Waarom moet het zwakke kleine doódarme Beflér-
land, beroofd yan zijn levensader Indië, nog maer verarmend
en verawak2i«jputt.> Öoordöt ai^n krachtigste, beste zonen en
doéateren naar andere Staten emigreeren, waar'bm moat dat
berooide öpeldeknopje aioh haxs over kop storten in de hef-
tigste botsing, dia de wereld ooit gekend heelt, de a.s,
botsing tusachen de twee grofste meröldmaohten ü.S.A, en
S.0.7 Het einde z&JL 4e last dragen.
' .'; • öe naaste plieht van Hederland evenwel, zijn dure
pliont ten opaionte v̂ jï de Aiftbonneeaen, vaa wie duizenden
sneuvelden introuw,-|^ zalfè dftAr him trouw aan Nederland
en Oranje.wordt veraasltt,»

- f . c'v' "

• " • ' • ' ' ' •" ;- ' • -.i1'• '• '."••'.:-'.' \t ,Ay a
'7'

7-3:
/L t/e****. /x̂ A.'i-vA. ̂ a « 1̂ ..



G E H E I M
24 Juli 19Verbinding: Wo.12

Doss.85/14
Onderwerp: Eondschrijven Ho.5 v.d. Contact Commissie Na
Datum ontvangst bericht: 19 Juli 1950

Ten vervolge van het dezerzijds schrijven d.d. 13 Juli
1950 Boss.85/12, wordt hierbij toegezonden afschrift van
het "Rondschrijven Ko.5" van het dagelijks bestuur van de
Contact Commissie der samenwerkende organisaties van "Na-
tionaal Verbond" e.a. In dit rondschrijven zijn de notulen
opgenomen van de 5e bijeenkomst van genoemde contact com-
missie, gehouden op Dinsdag 21 Juni 1950 in het Clubgebouw
van het I.B.V., gelegen aan Het ïhomsonplein lTo.16 te
/fs-Gravenhage. (einde)



A f s c h r i f t

Contact-Commissie der Samenwerkende Organisaties. Dagelijks Bestuur.
Grote Marktstraat 7. Tel. 117760.

Rpnjisohrijyen_ jto. 5_.

I. Het Dagelijks Bestuur doet nogmaals een beroep op Uw Organisatie
om overmaking van een bedrag van f.10. — , zoals vermeld in Rond-

schrijven Eo. 4 punt II (overschrijving op Giro 82585 van de Nieuwe
Haagse Courant onder vermelding: "Bijdrage ten behoeve van de Contact-
Commissie).

II. Tevens wordt in herinnering gebracht het besluit, dat de verschil-!
lende organisaties een exemplaar van haar statuten (c.q.. doel- '

stelling of beginselverklaring) zullen indienen bij het Dag. Bestuur.

III. Notulen van de 5e bijeenkomst van de Contact-Commissie gehouden
op Dinsdag 27 Juni 1950 onder Voorzitterschap van de heer J. W.

Mentel in het Clubgebouw van het I.B.V. Thomsonplein no.16. i

Te 8 u. 15 n. m. waren aanwezig de heren:
1. J. W. Mentel voor het I.a'.V.,
2. Mr J.J.Montijn voor het Nationaal Verbond,
3. B. Boelhouwer voor de ïïederl. Yolks Unie,
4. W. C. van Meurs voor de Hibeg,
5. B. Bol voor het Comité van Minderheden,
6. E. H. de Breij voor het ETat. Jongeren Verbond,
7. J. Heemstra voor de Ver. Ambtenaren B.B. in N.I.

terwijl vele leden van het 1.13. V., o. a. de Voorzitter de heer
C. E. Barre en de secretaris Dr M. H. van Lawick vm Pabst uit be-
langstelling gekomen waren.

De Voorzitter, de heer J.W.Meniel opent de vergadering met een
woord van welkom. Hierna wordt overgegaan tot de behandeling van de
.agenda, onder mededeling dat de volgorde van afhandeling van de agenda-i
punten een kleine wijziging heeft ondergaan.
iPunt I sub a. Mededelingen omtr ent het^ v oorzit ters chapj, het se ere t a-
riaat en de financiën..

Omtrent het voorzitterschap deelt de voorzitter mede, dat het in
de bedoeling ligt dit aan te bieden aan een persoon, die wegens zijn
maatschappelijke positie en standing gemakkelijk toegang vindt tot
hoge functionarissen. De persoon in kwestie mag echter geen politieke :
figuur zijn. Suggesties terzake worden gaarne door het Dag. Bestuur j
ingewacht. In afwachting hiervan zal het voorzitterschap bij toer- '
beurt door een der heren van het Dagelijks Bestuur worden waargenomen.
Het Secretariaat zal voorlopig onder toezicht van d e heer Mentel door
de heer Pransz worden gevoerd en zal gevestigd worden Grote Markt-
straat 7, ""Eaif . 117760.

Hierna wordt naar voren gebracht de kwestie: "Financiën". De voos-
zitter deelt mede, dat tot dusver zonder geld is gewerkt. Uiteraard
kan dit niet doorgaan en is het een vereiste dat de Contact-Commissie
over de nodige contanten beschikt ter bestrijding van diverse uitga-
ven. In verband daarmede wordt voorgesteld dat de samenwerkende en
sympathiserende organisaties voorlopig een bedrag ad f.10. — (tien
gulden) storten op girorekening 82585 van de Nieuwe Haagsche Courant
onder vermelding "Bijdrage t. b. v. Contact-Commissie".

Punt I b. Goedkeuring van de richtlijnen (rondschrijven no. I).
Op verzoek van de Voorzitter, wie terzake ieïs naar voren heeft te
brengen, vraagt de heer Boelhouwer (ü.V.U.) naar aanleiding van punt
2 sub c der fiichtlijnen of de politiek geheel uitgesloten wordt. De

-Voorzitter-
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Voorzitter antwoordt hierop dat het uitdrukkelijk niet in de bedoeling'
van de Contact-Commissie ligt om aan politiek te doen. Op een vraag
van de heer De Breij (N.J,Verbond), of het "aan politiek doen" bete-
kent, indien gewerkt wordt voor steun aan Ambon en ETieuw-Guinea,
vraagt de Voorzitter of een adres gericht aan de Kegering ook als poliH
tiek moet worden aangerekend. Voorts verwijst hij naar de punten l en j
2 van Rondschrijven I, die voor zichzelf spreken en waarbij geen enkele
organisatie gedwongen kan worden om in een bepaald geval mee te doen.
Hierna worden de richtlijnen accoord bevonden en aanvaard.

Punt II Qnderwiis _a,angele genheden.
Het ter tafel gebrachte concept van d e studie-commissie in Onderwijs-
aangelegenheden wordt na enkele kleine wijzingen en aanvullingen in de
redactie accoord bevonden. Aangenomen wordt dat de motie ter kennis
zal worden gebracht van de Regering en de Hoge Vertegenwoordiger van
Nederland in Indonesië, terwijl afschriften aan de leden van de beide
Kamers der Staten-Generaal en de Pers zullen worden gezonden.

Punt III ]|ieuw Guinea.
In haar zeer gevoelvolle causerie gaf Mevr.Hillebrandt-Stark een dui-
delijk beeld van de ellende, die de naar Nieuw-Guinea geömigreerden
op diverse plaatsen aldaar ondervonden en meer speciaal dat de kinde-
ren en zuigelingen verstoken zijn van de meest eenvoudige behoeften,
terwijl de steunverlening zeer gering of niet aanwezig is. Aan het
slot van haar causerie dringt zij er dan ook op aan om al de noden
van hen te Uieuw-Guinea te willen uitdragen.

Nadat de voorzitter voor deze voordracht heeft bedankt en de aan-
wezigen ter vergadering heeft opgewekt om alvast een steantje bij te
dragen - waaraan door velen spontaan middels een geldelijke bijdrage
werd voldaan - wordt voor een 10-tal minuten gepauseerd.

Punt IV Informatieven Bemiddelingskantoor.
De VoorzïWer dee'rtTmede, "dat"'het LUW. en de H.H.C. een informatie-
en bemiddelingskantoor zullen openen, op 3 Juli 1950. Dit kantoor zal
gevestigd zijn in een localiteit van de K.H.C, en stelt zich ten doel
voorlichting en hulp te verlenen aan:
a hen die uit Indonesië wensen te repatriëren}
b personen uit Indonesië afkomstig j
£ diegenen die voor het eerst naar Indonesië zullen gaan.
"Steun en medewerking van de samenwerkende (sympathiserende) organisa-
ties terzake zal zeer gorden gewaardeerd. De heer Van Meurs deelt dan
mede, dat de Nibeg zich hierbij van daadwerkelijke deelneming afzij-
dig zal houden daar de Nibeg reeds een soortgelijk kantoor alhier
heeft. Waar nodig, is echter de Nibeg bereid om met raad bij te staan.

Punt V Het Ned. en Indon. Staatsburgerschap.
Door Mr H.W.A.Bergamin werd een zeer interessante en leerrijke lezing
over bedoeld onderwerp gehouden. In verband met het feit, dat de mate-
rie niet alleen moeilijk, doch ook zeer belangrijk is, verzocht de
voorzitter de studie van de heer Bergamin te mogen ontvangen om hier-
van afschriften te maken en aan de diverse samenwerkende (sympathise-
rende) organisaties ter bestudering te geven. De heer Bergamin heeft
tegen dit verzoek geen bezwaar. De Voorzitter dankt de heer Bergamin
in welgekozen woorden*

Punt VI Rondvraag.
Haar aanleiding van de causerie van Mevr.Hillebrandt-Stark over
Nieuw-Guinea, vraagt de heer Dr Van Lawick van Pabst het woord. Spre-
ker vermeent dat hulp van organisaties in giften niet voldoende aal
zijn om de nood in Nieuw-Guinea afdoend te lenigen. In verband met
de grote ellende van de kinderen en volwassenen aldaar stelt hij voor

-een-
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een "beroep te doen op het Bestuur van het "Kindernoodfonds van de
United ¥ations" en tevens het United lations Health Oommittee in te
schakelen* Dit is absaluut nodig, aangezien van de Regering voorlopig
weinig steun zal zijn te verwachten. Dit voorstel zal nader worden
uitgewerkt.

Aangezien er geen andere sprekers meer zijn, sluit de Voorzitter
na een dankwoord aan de aanwezigen, de vergadering om 10 u, 45 n.m.

Het Dagelijks Bestuur.
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Gn$e£werp: Circulaire Nationaal Verbond

Datum ontvangst bericht: 5 Septeia'bsr 1950

8 September '.

9 SEP,

Hierbij wordt toegezonden een circulaire, uitgegeven
door het Nationaal Varbciid te ' s-Gravenhage.

laar de inhoud van deae circulaire wordt ter bekor-
verviezen. (einde)



I O H A A L V B R B u NP

In Mei 1946 na de oprichting van'het Nationaal Verbond verzond het Bestuur een circu-
laire aan leden en belangstellenden, waarin o.a. naar aanleiding van de moeilijkheden in
Indië opgemerkt werd:

"Elke vorm van "Zelfbestuur" zal hier nearkoman op het heerschan van een zeer kleine min-
"derheid van intellectueele Nationalisten over de groote meerderheid der uit verschillende
"an verscheidene volkeren bestaande 70 millioen inwoners van Java, Sumatra en de Buitenge-
"westen, die politiek volkomen ongeschoold en passief zijn, terwijl de Nationalisten in
"Westersche politiek onvoldoende geschoold zijn om ons bestuur in dit enorme gebied ter
'§Pojat*£ van half Europa, zelfstandig, beleidvol en rechtvaardig voort te. zetten. Deze poli-
"tiok is derhalve onverantwoordelijk tegenover tientallen niilliöenen der Indische bevolking?
"groopan, dia nog lang goon zelfbestuur zouden kunnon aanvaarden; zij moet, zeker onder do
"tegenwoordige omstandigheden, leiden tot chaos en bolsjewisme, Is lijnrecht in strijd mot
"het belang vaa Indiö on dus ook mot onza hoogste Rijksbelangan."

Gedurende do daarop volgende jaron worden door ons Verbond en verschillende na ons op-
gerichte, maar gelijkgestemde organisaties, talloozo protesten en waarschuwingen aan de No-
dsrlandscha Hegeoring verzonden.-

Do Nodorlandsche Regeering an hot grootste gedeelte van het Nodorlandschc volk blevon
doof an blind voor do onheilen, die over hot Noderlandscho Rijk wordan gobracht.

Duizenden onzer zonen snauvoldon in het verre Oosten, volon worden voor hun levunlang
voMiinkt, doch da oenigo prestatie van de Nodorlandschs Regaering was Soekarno ten troon
te verheffen, hoewel hot rapport van de Parlementaire Commissie Nedorlandsch-IndiS aan don
Vborzittar van do Twoodc Kamer dar Statan-Genoraal- dd» l MGi 1946 ons modadeolda:

"dat Soekarno allo maatregelen ter versterking van de Japansche greep op de bevolking had
"gesteund en in 1944 de invoering van de conscriptie eischte ten bate van de Japanners."

at de republiek Indonesia tot stand was gekomen als een Japansch maaksel onder Japansche
^supervisie en onder twee leiders, Soekarno en Hatta, die gedurende de gansche bezettings-
tijd zich in dienst hadden gesteld van het Japansche oorlogsbedrijf en gedragen door een
"macht, welke door de Japanners was afgericht en met Japansche opvattingen was doordrenkt."

Aan deze collaborateurs met den vijand, die ontelbare Nederlanders en Nederland-ge-
trouwe Indonesiërs den marteldood deed sterven, is ons schoone Insulinde met zijn talloo-
2e goede Nederlandsche onderdanen (gedenk de trouwe Amboneezen) uitgeleverd.

Nu heeft onze Regearing de Ambonneesche militairen, die -ook voor ons- moedig streden
tegen Soekarno's aanhangers, geëvacueerd van Makasser naar het door Soekarno beheerste ge-
bied. Wat zal er met deze dappere getrouwen gebeuren.? Wat zal er gebeuren met Westerling?

Hoe zal ds ongunstige finanoieele en economische toestand in ons land zich verder ont-
wikkelen.?

Wij willen voortgaan met protesteeren en waarschuwen totdat het grootste gedeelte van
ons volk overtuigd is van de noodlottige strekking der Regeeringspolitiek en een radicale
ommekeer wordt tot stand gebracht.

Zal deze Regéering sterk genoeg zijn om Nederlands.ch Nieuw-Guinea Nederlandseh te le-
•' n blijven?. Kunnen en mogen wij in een regeering,die hiervoor verantwoordelijk is, ons
vertrouwen stellen.?

Goedwillende, goeddenkende Nederlanders !
Blijft trouw aan Uw overtuiging! Sluit U aaneen !
Eendracht maakt macht. Wij willen niet varsagen ',
Wanhopen mogen wij nooit !

Het Bestuur van het Nationaal Verbond werkt zooveel mogelijk samen met gelijk gerichte,
gelijkgestemde organisaties. Laten wij allen in nauwe verbondenheid paraat blijven, opdat
van ons Verbond en van onze medestanders een krachtige invloed zal kunnen uitgaan, wanneer
in ons gehavende berooide Rijk de nood ten top zal zijn gestegen.

Wat helpt het of ge in Uw huiskamer meewarig het hoofd schudt of in trein en tram Uw
afkeuring uit over het regeeringsbeleid, indien ge werkeloos de handen in de schoot laat
rusten. \

f Wordt lid van het Nationaal Verbond.

Leden, zend Uw contributie, voor zoover dit nog niet is geschied, op Bax' Bank:!Don Haag
(giro 118900) met vermelding lidmaatschap Nationaal Verbond.

Samenwerking ontplooit kracht !
's-Gravenhage, September

i
Secretariaat: Reinkanstraat 7ö J y

'g-Gravanhage l *S

VERZOEKE DEZE CIRCULAIRE DOOR TE GSVEN

A.E.Montijn-Ziedses des Plantos
J.A.M, de Hoer
Mr-, J.J. Montijn.
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AAMs AOD

VAKi O,XI

Korte samenvatting van stukken betreffende het
"Nationaal Verbond", opgemaakt door Sectie O.XI.
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G E H E I M - R A P P O R T

Het "Nationaal Verbond" werd in Maart 1946 opgericht op
initiatief van. Leonard Adriaan van KEMPICN, geboren 29 September
1889 te 's-Gravënhage, gewezen procuratiehouder bij de Bataafse
Petroleum Maatschappij in Ned.-Indië, daarna als financieel ad-
viseur verbonden aan de Bax Bank te 's-Gravenhage.

In een gedrukte brochure, getiteld "Oproep" en gedagtekend
's-Gravenhage, Maart 1946 werd opgewekt om te komen tot de "spoe-
"dige vorming van een Politiek-Bconomisch Nationaal "Verbond, ten-
"einde op wettige wijze:
"Ie. in oppositie te komen tegen het huidige Regeringsbeleidj
" in het bijzonder inzake Indië, geldwezen en economische aan-
11 gelegenheden;
"2e. een tegenwicht te vormen tegen de steeds verdergaande afglij-
" ding naar links."

Ter toelichting werd hieraan toegevoegd, dat het niet langer
te verdragen is om machteloos te moeten toezien hoe Indië door de
verkeerde gedragslijn van de Nederlandse Regering en van Engeland
practisch voor ons verloren gaat, hoe het zakenleven door aller-
lei maatregelen vrijwel stil ligt en steeds meer een linkse poli-
tiek gevolgd wordt, nu weer door de te verwachten samenwerking
van de Katholieke Volks Partij met de Partij van de Arbeid.

In verband hiermede werden sympathiserenden opgewekt zich
te verenigen in het "Nationaal Verbond" om te komen tot een poli-
tieke macht.

Wat men zich ten. doel stelde hiermede te bereiken, was op-
gesomd in het in meerhedoelde brochure afgedrukte urgentieprogram-
ma, waaruit het ondervolgende moge worden vermeld:
"Indië. Onmiddellijke staking der onderhandelingen met de door de
"Japanners fascistisch 'beïnvloede, bewapende en door terroristen
"gestemde' minderheid van Javaansche zgn. republikeinen."
Voorts: geen verdere schadelijke inmenging van Engeland en verzet
tegen de onduldbare houding van Australië, Bevrijding van allen,
die nog geïnterneerd zijn, vernietiging van het terrorisme. Een
krachtig goed uitgerust leger.

Op het gebied van de financiën en de economies normalisering
van het geldwezen en het economisch leven; verzet tegen de voog-
dij van de Regering en de geleide economie.

(Ten aanzien van Duitsland wordt volgens dit urgentieprogram-
ma meer medezeggenschap geëist, deelname aan de bezetting en an-
nexatie van een geschikt gebied.

Al spoedig werd uit het "ffationaal Verbond" een Comité van
Actie opgericht, onder voorzitterschap van L.A.van Kempen vd.
Voorts namen daarin zitting:
Alida Euphrasine MSMIIJN geboren ZIBDZES des PLAHTBS. geboren te
GëeTrl;r~üidenberg, 9 November 1894, wonende te f s-Gravenhage j
Julius Antonius Maria de HEER, geboren te 's-Gravenhage, 3 Febru-
ari 1900, procuratïelioüderTij een effectenfirma h.t.s.;
Ir Willem grederik MBIJBOOM, geboren te Breda, 11 Juni 1883, se-
cretaris van het annexatiecomité afdeling 's-Gravenhage, inspec-
teur bij het Gevangeniswezen;
Dr Ginsbertus Gornelis van KÜIJK, geboren te fs-Gravenhage, 17
Januari Ï900, rijksaccountant bij het Ministerie van Sociale Za-
ken;
Adriaan Gijsbertus CRJSYBGOEÜR. geboren te Rotterdam, 3 April 1899,
koopman, oud-bestuurslid van de "Vaderlandse Club" in ïïed.Indië,
woonachtig te fs-Gravenhage j
Willem Johan HAARMAH. geboren te 's-Gravenhage, 20 Februari 1922,
student in de economie; en

- 2 -



- 2 -

Bartholomeus 3LBBBOOM« geboren te Deventer, 11 Januari 1883, werk-
zaam bij het Ministerie voor Wederopbouw te 's-Gravenhage.

Dit Gomitê* van Actie van het "Nationaal Verbond" zond in
Juli 1946 een in het Engels gesteld "Rapport en Protest" over de
"onrechtvaardige, onwettige en gevaarlijke toestand in Nederlands-
Indië" aan tal van Staatshoofden, buitenlandse regeringen, mili-
taire autoriteiten in binnen- en buitenland, vooraanstaande staats-
lieden en de voornaamste persorganen in Engeland, Amerika, Austra-
lië, Frankrijk, België', Nederland en Indië,

Een "Korte Inhoud" hiervan werd in Nederland als pamflet
verspreid, waarin tevens de doelstelling van het "Nationaal Ver-
bond" werd vermeld, gekoppeld aan een opwekking om tot dit ver-
bond toe te treden, tegen een minimum contributie van ƒ l,— per
jaar.

Omstreeks te zelfder tijd zond het "Nationaal Verbond" een
brief aan Voorzitter en Leden van de Eerste Kamer der Staten-Gene-
raal waarin geprotesteerd werd tegen het beleid van Ministar Lief-
tinck, welke brief werd opgesteld na overleg met de Vereniging van
Effectenhandelaren.

Ten aanzien van contacten met andere organisaties in deze
beginperiode van het "Nationaal Verbond", kan vermeld worden, dat
de Vereniging "Indië in Nood" financiële steun verleende en zorg
droeg voor de verspreiding van de publicaties van het "Nationaal
Verbond".

Een aanbod van het bestuur van de Partij van de Vrijheid om
in partijverband de Indische kwestie te stimuleren, werd door Van
Kempen afgeslagen, daar naar zijn mening deze partij te zeer aan
het groot-kapitaal is gebonden.

Ook voorstellen van de groepen "Rijkseenheid" en "Nationaal
Reveil" om tot een fusie met het "Nationaal Verbond" te geraken
zijn destijds afgewezen, aangezien Van Kempen c.s. er de voorkeur
aan gaven zelfstandig te blijven.

Wat de activiteit van het "Nationaal Verbond" betreft, valt
te constateren, dat deze zich aanvankelijk beperkte tot het uit-
geven van pamfletten. Zo verscheen in Juni 194-7» publicatie no»27f
gericht tot "Stad- en Landgenoten! Vrouwen en Mannen van Neder-
land!", waarin scherpe critiek werd geuit op de overeenkomst van
Linggadjati, waarbij het gezag van een "terroristische minderheids-
regering werd erkend over bijna 60 millioen vrije Inheemse boeren
en arbeiders". De hierbij door Nederland gemaakte politieke fouten
wijt het "Nationaal Verbond" aan de 2 grootste Nederlandse Volks-
partijen en de communisten, weshalve deze publicatie besluit met
een oproep aan de Nederlandse Katholieke, Sociaal-Democratische
en communistische hoofd- en handarbeiders om de noodlottige poli-
tiek van hun voormannen af te keuren en te eisen, dat zij openlijk
van hun dwalingen terugkeren.

De publicatie was ondertekend door het Voorlopig Bestuur
-gevormd door L.A.van Kempen, voorzitter (te zijnen huize, Reinken-
straat 78 ' s-Gravenhage is ook het secretariaat gevestigd), Mevr.
A.E.Montijn geb. Ziedzes des Plantes, J.A.M, de Heer, B.Sleeboom,
A«G.Crévecoeur en Mr J.J.Montijn.

Aan de uit Indië teruggekeerde militairen werd in 194-8 pu-
blicatie no.Jl door het "Nationaal Verbond" toegezonden, waarin
hen gevraagd werd hun indrukken te vermelden over de in Indië door-
gebrachte jaren en tevens hoe zij stonden tegenover de regerings-
politiek. Aan de militairen werd de vraag voorgelegd of zij niet
met het "Nationaal Verbond" van mening waren dat oprukken naar
"hel? gewapende terroristen-nest te Djokja" een eerste vereiste was
geweest. Met het oog op de verkiezingen werd op deze militairen
een dringend beroep gedaan om de oppositie tegen de Regering steeds
krachtiger te maken en daarom te steunen op een der drie grote op-
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- 3 -

positiepartijen (Anti-Revolutionnaire Staatspartij, Christelijk
Historische Unie of Volkspartij voor Vrijheid en Democratie).

Ook deze publicatie was weer ondertekend door de leden van
het voorlopig "bestuur, zoals hiervoren vermeld, waaraan echter
nog was toegevoegd F.O,KOI/Fff« Nieuwe Gracht 36 te Utrecht.

In Mei 194-9 verscheen wederom een pamflet (Publicatie no.32)
waarin het "Nationaal Verbond" waarschuwde tpvoor de z.i. slappe re- !
geringspolitiek, waardoor ons land en Indië in een gevaarlijke po-
sitie waren komen te verkeren, ondanks de Westerse Unie en het At-
lantisch Pact, de opheffing van de blokkade van Berlijn en de voor-
lopige overeenstemming te Batavia. (Bedoeld is hier waarschijnlijk
de Van Royen-Roem-overeenkomst). Opgewekt werd om lid te worden
van het "Mationaal Verbond", dat blijft strijden "voor de ware
vrijheid van Nederland en'Indië". Gevraagd werd verder om een bij-
drage in de kosten voor verspreiding van deze publicatie te willen
zenden aan het secretariaat of over te maken op giro no.118900 van
Bax Bank N.V, te 's-Gravenhage, Deze publicatie was thans onderte-
kend door het bestuur (dus niet meer door het voorlopig bestuur),
met name door' L,A.van Kempen, Mevr.Montijn geb. Ziedzes des Plan-
tes, J.A.M, de Heer, B.Sleeboom en Mr J.J.Montijn.

Mét het oog op de naderende Ronde Tafel Conferentie verscheen
in 194-9 nog een pamflet, getiteld "De Minahassa Roept J", waarin
o.a. gesteld werd, dat de R.T.C* geen tweede Munchen mocht worden,
waar trouwe onderdanen worden uitgeleverd aan een bewind, dat zij,
de bewoners van de Minahassa, Ambon. en Timor niet willen en niet
kunnen aanvaarden, "zoals gij, Hollanders, het Hitlerregiem niet
wilde, niet kon aanvaarden".

Van recente datum is een circulaire, welke door het bestuur
van "Nationaal Verbond" is toegezonden aan zijn leden en aan de
besturen en leden van de mét „het "Nationaal Verbond" samenwerkende
organisaties, naar aanleiding van het zenden van Hr.Ms. torpedo-
bootjager "Kortenaer" naar de strijd in Korea. Gesteld wordt dat
Nederland in de afgelopen jaren wat de Indonesische kwestie be-
treft, door de grote mogendheden in de steek is gelaten. In plaats
dat nu het Nederlandse volk en zijn regering "door al deze ten he-
mel schreiende schande en onafzienbare schade" wijzer geworden wa-
ren, is de Nederlandse regering als haantje-de-voorste er bij ge-
weest om Amerika te helpen op Korea door een oorlogsschip te zen-
den. Waarom moet het "berooide speldeknopje", dat Nederland thans
is, zich hals over kop storten in de heftigste botsing, die de
wereld ooit gekend heeft, de aanstaande botsing tussen de twee
grootste wereldmachten?

De circulaire besluit met op te merken, dat Nederland even-
wel zijn naaste plicht ten opzichte van de Ambonnezen, verzaakt.

Bepaalde de activiteit van het "Nationaal Verbond" zich, zo-
als uit het bovenstaande.blijkt, in de eerste jaren van zijn be-
staan tot het op ongeregelde tijden uitgeven van pamfletten waarin
critiek op het beleid der Regering, voornamelijk met betrekking
tot de Indonesische kwestie, werd geuit, in de loop van dit jaar
besloot men de vleugels verder uit te slaan. Vermoedelijk moet
hierin gezien worden een doordringen van het besef bij de leidende
figuren van het "Nationaal Verbond", dat nieuwe wegen moesten wor-
den ingeslagen wilde men voorkomen, dat deze organisatie langza-
merhand zou afsterven. De nieuwe koers die ingeslagen is, komt
hierop neer, dat aansluiting en samenwerking werd gezocht met ge-
lijkgestemde bestaande organisaties h.t.l.

Op 29 Maart 1950 werd door het bestuur van het "Nationaal
Verbond" in het gebouw van "Pulchri Studio" te 's-Gravenhage een
besloten vergadering belegd, waartoe waren uitgenodigd bestuurs-
leden van het "Comité tot steun aan de Minderheden" (Bastiaan Bol,
directeur van de "Nieuwe Haagse Courant"), van de "Nederlandse
Volks Unie" (Barend Boelhouwer), het "Nationaal Jongeren Verbond"



(de Brey), het "Indo-Europees Verbond" (J.W.Mentel) en de "Neder-
lands Indische Bond van Ex-Geinterneerden en Krijgsgevangenen" (van
Ketel).

De voorzitter van deze bijeenkomst L.A.van Kempen (voorzitter
van het "Nationaal Verbond^ formuleerde de doelstelling die beoogd
werd, als de vorming van een krachtige, overkoepelende organisatie -
onder een nader vast te stellen naam, waarvan alle gelijkgestemde
organisaties deel kunnen uitmaken. Deze organisatie moet zijn een
trefpunt hier te lande voor gelijkgestemde Indische organisaties
en eventueel voor hier verblijvende vertegenwoordigers en leden
dier organisaties met het doel:
Ie. morele steun te verlenen aan de eisen der minderheden in Indo-

nesië tot handhaving van hun zelfbeschikkingsrecht;
2e, behoud en exploitatie van Nieuw-Guinea; en
3e. eventuele andere ter tafel komende doelstellingen.

De heer Van Kempen betoogde, dat er een organisatie moet ko-
men, die door zoveel mogelijk bekendheid aan haar streven te geven,
zal trachten een zo groot mogelijk aantal leden te trekken opdat
in bijzondere gevallen op gepaste en krachtige wijze kan worden
geprotesteerd.

Uit deze vergadering, waartoe het initiatief schijnt te zijn
uitgegaan van Mevr.Montijn, werd een werkcomité gevormd om het
voorgestelde nader te overwegen en te bestuderen.

Het daarop gevolgde overleg met diverse organisaties als
hierboven bedoeld leidde er toe, dat de navolgende verenigingen tot
samenwerking besloten:
1. Nationaal Verbond;
2. Comité" van Minderheden;
3t Indo-Europees Verbond;
4. Nationaal Jongeren Verbond;
5. N.I.B.E.G,; en
6. Nederlandse Volks Unie.

Uit deze organisaties is een "Contact-Commissie" samengesteld,
die op haar beurt in een op 9 Mei 1950 gehouden vergadering weer
een dagelijks bestuur aanwees, waarin zitting hebben Mr J.J.Montijn j
(Nationaal Verbond), W.C.van -Meurs (1.1.B.B,Gr. ) en J.W.Mentel (Indo-j
Europees Verbond).

In een door de "Contact commissie'1 uitgegeven rondschrijven,
gedagtekend 's-Gravenhage 16 Juni 1950, wordt gezegd, dat een aan-
tal organisaties, alle werkende op het terrein, dat de verhouding
tussen het Nederlandse Rijk in Europa en de gebieden van voormalig
Ned.Oost-Indie beheerst en die alle geestelijke en materiële ban-
den tussen die gebieden en het rijk in Europa wensen te behouden
of te bevorderen, in het bijzonder ten aanzien van het nog overge-
bleven Nederlandse gebiedsdeel Nieuw-Guinea en van de minderheden
in Indonesië, samenwerking heeft gezocht en verkregen in een "Con-
tact-Commissie".

Deze "Contact-Commissie" wil op alle daarvoor in aanmerking
komende terreinen een nauwe samenwerking tussen de reeds aangeslo-
ten (samenwerkende-) en nog aan te sluiten (sympathiserende-) orga-
nisaties bevorderen door bespreking van de belangen, welke alle of
een deel van haar ter harte gaan en waar nodig door bundeling van
krachten een gezamenlijk optreden naar buiten, zo tegenover de wet-
tige instanties als tegenover het publiek organiseren, vooral t.a.v.
voorlichting en hulpverlening.

De samenwerking wordt gebaseerd op het beginsel van "goede
kameraadschap" en bepaalt zich tot sociaal, economisch en cultureel
gebied.

De autonomie van elke organisatie blijft gehandhaafd.

Op 27 Juni j.l. werd door de "Contact-Commissie" een vergade-
ring belegd in het clubgebouw van het I.E.V., ühomsonplein no,16
te 's-Gravenhage, onder voorzitterschap van de heer J.W.Mentel (I.
E.V.).

- 5 -
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De volgende .organisaties waren hierbij vertegenwoordigd:
Indo-Europees Verbond, Nationaal Verbond (Mr J.J.Montijn), Neder-
landse Volks Unie (B.Boelhouwer), N.I.B.E.G. (W,C. van Meurs),
Comité van Minderheden (B.Bol), Nationaal Jongeren Verbond (B.H.de
Brey) en de^Vereniging van Ambtenaren van het Binnenlands Bestuur
in Ned.Indië (J.Heemstra),

Aangetekend zij, dat vele leden van het I.B.V., o.a. de voor-
zitter, de heer C.E.Barre en de secretaris, Dr M.H.Lawick van Pabst
door hun komst van hun belangstelling blijk gaven.

Op deze bijeenkomst werd medegedeeld, dat het in de bedoeling
ligt om het voorzitterschap van de "Contact-Commissie" aan te bie-
den aan een persoon, die uit hoofde van zijn maatschappelijke posi-
tie en standing gemakkelijk toegang vindt tot hoge functionarissen.
De persoon in kwestie mag echter geen politieke figuur zijn. Zolang
een dergelijk persoon nog niet gevonden is zal het voorzitterschap
bij toerbeurt door een der heren van het dagelijks bestuur worden
waargenomen.

Voorts is een secretariaat ingesteld, dat ondergebracht is
in het gebouw van de "Nieuwe Haagsche Courant", Grote Marktstraat
no.7 (tel.117760), dat onder toezicht van de heer J.W.Mentel zal
worden waargenomen door de heer Fransz.

Ter bestrijding van de diverse uitgaven werd van de samenwer-
kende organisaties elk een bedrag van ƒ 10.~ gevraagd, te storten
op girorekening 82585 van de "Nieuwe Haagsche Courant".

Door B.Boelhouwer werd op deze bijeenkomst de vraag gesteld
of bij de samenwerking die de organisaties beogen, de politiek ge-
heel uitgesloten wordt. Door de voorzitter werd hierop geantwoord,
dat het-bepaald niet in de bedoeling ligt om aan politiek te doen.
(Noot; verwezen moge worden naar hetgeen hiervoor in deze nota is
medegedeeld, n.l. dat de samenwerking zich bepaalt tot sociaal, eco-
nomisch en cultureel gebied).

Daarna werd ter tafel gebracht een door de studiecommissie
voor onderwijsaangelegenheden opgestelde motie, waarin bij de Ne-
derlandse regering aangedrongen werd op een zo^groot mogelijke sub-
sidie van het Nederlands onderwijs in Indonesië en om van Haar zijde
dit onderwijs in zo ruim mogelijke mate open te stellen voor allen,
die zich daartoe aangetrokken voelen. Ter vergadering werd besloten
deze motie ter kennis te brengen van de Regering en de Hoge Verte-
genwoordiger van Nederland in Indonesië, terwijl afschriften aan de
leden der Staten-Generaal en de Pers zullen worden gezonden.

Na een causerie van Mevr.Hillebrandt-Stark over Nieuw-Guinea,
meer in het bijzonder over de ellende die de personen die daarheen
gegaan zijn op diverse plaatsen ondervinden, werd door de voorzitter
medegedeeld, dat het "Indo Europees Verbond" en de "Nieuwe Haagsche
Courant" een informatie- en bemiddelingskantoor zullen openen, dat
geve-stigd zal zijn in een van de lokaliteiten van genoemd dagblad
aan de Grote Marktstraat no.7 te fs-Gravenhage en waar men zich
voorstelt voorlichting en hulp te verlenen aan hen, die uit Indone-
sië gerepatrieerd zijn of derwaarts willen vertrekken.

Dit overzicht kan worden besloten met de mededeling, dat na
de hierboven gereleveerde vergadering van 27 Juni de "Nederlandse
Volks Unie" zich heeft teruggetrokken en de samenwerking niet ver-
der wenst voort te zetten, op grond van de overweging, dat de Con-
tact-Commissie zich te weinig op politiek gebied beweegt.

15-9-1950.
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Onderwerp: circulaire 6 en 7 en afschrift brieven lat.Verbond e.a_._

Datum ontvangst bericht: l September 1950.

Hierbij wordt toegezonden afscnrift van "Rondschrijven

no.6 en 7", respectievelijk d.d. 15 en 50 Augustus 1950,

uitgegeven door het Dagelijks Bestuur van de contact Commis-

sie der Samenwerkende Organisatie van Nationaal Verbond e.a.

Tevens wordt hierbij toegezonden afschrift van een aan-

tal brieven, welke door het bestuur van nationaal Serbond

te ' s-Gravenhage werden ontvangen. Jjeze brieven zijn afkom-

x \g van K. VAM QOSTlJiff, wonende Gharlotte de Bourbonlaan no.
# ii.T-i.ru-r-- •Lnui_L_-LL_-Li_T..j-ir. -irr-uu-

X-\8 te Zeist, Aug.VAK HOS SIM, secretaris van de stichting

X l "Door de leeuwen Trouw" te Eindhoven en van P OP TA, wonende
**•' ' '

lepenlaan ITo.llO te Bloemendaal.

Mede gaa'ü hierbij het antwoord schrijven van "Nationaal

Verbond" aan K.VAM OOSTEN voornoemd.

Ter bekorting moge naar de inhoud van bovengenoemde

«^stukken verwezen worden, (einde)
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|.heeft deze het nodig geacht uit de "Contact-Comiissie" te treden.
, daar deNibeg vreesde, dat de contact-Commissie zich wellicht met

"fpaliwéferiou^ga*n bemoeien. Toevalligerwijze trad ongeveer tege-
r>lijkertijd de Nederlandse Volksunie uit, aangezien de Contact-
- • fyn^-jjwMUM^^-^^TM^jj-it-^e^Lpoii^ek bezig hield, y

II.

)LUagelijks Bè'é^xiVir •deo^ Contact-Commissie waaraan dus thans
de vertegenwoordiging der Hibeg ontvallen is, betreurt het ten
zeerste dat beide verenigingen, zij het op tegengestelde gronden,
gemeend hebben zich te moeten terugtrekken, omdat het van mening
is, dat juist de veelheid der aspecten niet alleen een samenwerking
mogelijk maakt, doch deze laatste zelfs noodzakelijk is, teneinde
door overleg en met volkomen eerbiediging van elkanders meningen
en werkwijze het grote gemeenschappelijke doel na te streven dat de
Contact—Commissie aldus heeft omschreven:
Ie. Een aantal organisaties, alle werkende op het terrein, dat de

verhouding tussen het Nederlandse Rijk in Europa en de gebieden
van voormalig Ned.-Oost-Indie beheerst en die alle geestelijke
en materiele band tusaen die gebieden en het Rijk in Europa
wensen te behouden of te bevorderen, in het bijzonder ten aan-
zien van het nog overgebleven Nederlandsg gebiedsdeel Nieuw-
Guinea en van de minderheden in Indonesië, heeft samenwerking
gezocht en verkregen in een "Contact-Commissie".

2e. Deze Gontact-Conmissie stelt zich voor op al die terreinen, wel-
ke daarvoor in aanmerking komen een nauwe samenwerking tussen
de reeds aangesloten (Samenwerkende-) en nog aan te sluiten
(Sympathiserende-) organisaties te bevorderen door bespreking
van de belangen, welke alle of een deel van haar ter harte gaan'
en waar nodig door bundeling van krachten een gezamenlijk op-
treden naar buiten, zo tegenover de wettige instanties als te-
genover het publiek te organiseren, vooral t.a.v. Voorlichting
en Hulpverlening.

Het Dagelijks Bestuur heeft inmiddels de Heer Jjj.H» DE BRBIJ van het
Nationaal Jongeren Verbond aangezocht de vacature In het Bestuur
te willen vervullen en deze tot haar voldoening daartoe bereid ge-
vonden, het aan de Vergadering der Contact-Commissie overlatende
hieraan al of niet haar sanctie te hechten.

III. Het Dagelijks Bestuur doet een beroep op alle Verenigingen en Orga-
nisaties, welke met de vorengenoemde doelomschrijving kunnen In-
stemmen, hiervan te doen blijken door op de e. v. vergadering van
de Contact-Commissie met een of meer vertegenwoordigers aanwezig
te zijn.

IV. Aangezien Augustus algemeen als vacantiemaand wordt beschouwd,
meent het Dagelijks Bestuur de eerstvolgende (zesde) bijeenkomst
van de Contact-Commissie te moeten houden op Dinsdag 5 September
1950, wederom in het Clubgebouw van het Indo-Europeesch Verbond,
Thomsonplein 16, alhier. Men wordt verzocht er rekening mede te
houden, dat de vergadering om 8 uur n.m. aanvangt en uiterlijk 11
uur n.m. eindigt.

V. AGENDA. Voorlopige onderwerpen voor de Agenda:
I Organisatie a. Goedkeuring notulen.

b. Vervullen van de vacature in het Dagelijks
Bestuur, waarvoor wordt voorgedragen de
Heer E.H. de Breij (N.J.VO 1,6-JL
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Oosten v K
270.270. \, (Holland), 23-8-1950.

*\ Soembing"
Gharlotte de Bourbonlaan 28

Aan het Bestuur .
Nationaal Verbond
Den Haag.

2eer geacht Bestuur !

Indertijd, heb. ik een bijdrage, een sympathie-betuiging
gezonden voor Uw Vereniging.
Als chauvinist juich ik elke poging toe, die in 't werk ge-
steld wordt om ons Vaderland van een wisse ondergang te redden,
Br zijn nu echter nog 12 verenigingen, die met geringe verschil-
len in haar doelstelling alle het waarachtig welzijn van ons

IVaderland beogen, 2ou 't nu niet mogelijk zijn tot een eenheidte komen, dat er een fusie kwam van al deze verenigingen, stich-
tingen, comité 's, kringen, etc.

EENDRACHT MAAKT MACHT!
Alle__zi:in 't .ar. ove r eens_:_ T

(uffgez. een_ _ _ .
™ Zolang er geen re-

gering is 7 diè~™̂ °~wêTzT̂ lTSS" ir~Va"dërlaÏÏa wenst te dienen, zijn
alle pogingen vergeefs om verbetering te brengen. Als die 12
verenigingen eens tot één geheel gebracht konden worden, dan
schoten we een eind in de goede richting. Spoedig (hoe eer hoe
liever) een bijeenkomst organiseren met afgevaardigden (des-
noods alle besturen) van die verenigingen lijkt mij en velen
zeer gewenst. Bijaondere verlangens komen daar en anders later
wel ter sprake. Als U in deze richting eens iets wilde doen,
zouden we vooruitgaan. Van geen der verenigingen hoort men ooit
iets, "'t Nationaal Reveil" werkt nog met "De Vrijja Perŝ 1. die
zeer goed is. De "Nationale Unieh laat nog van"zich horen door
de wakkere BOELHOUWER .

Hu heeft "Bijksbehoud" zich weer geïnstitueerd en maakt
zijn Centraal Bureau geen slecht figuur.
Ook de "jjentr» faderl. Kring'1 heeft zeer vooraanstaande

Nederlanders "in haar^Bestuur. (Helfrich, Prof. Coops, Mr.Lasonder,
etc. ) .

We moeten gezamenlijk komen tot het houden van een massa-
vergadering met_zeer s ensatione Ie _re de voeringen. Het Neder l .
Volk moet wakker" ge'iTTTT'geTTTTTgesIa'gëïti (beter gedonderd) worden.
Het is diep ingeslapen, lu,soeloos, apathisch. Met laat Gods water
op droevige manier over Gods akker lopen en men trekt zich ner-
gens iets van aan,

Het stemvee laat zich graag misleiden en weigert de ogen
te openen voor de grote gevaren, die dreigen.

33e z, g. /regering gaat haar gang en put Nederland totaal uit.

Wanneer we ons nièft verenigen zal de catastrophe eer over ons
komen, dan velen vermoeden. Hoe echte Vaderlanders dit nog
langer kunnen aanzien en steeds maar geen vin verroeren (bek
opendoen) is een groot raadsel. Met wil vernietigd worden. 3o
niet, dan zet men minstens zonder ophouden een keel op, die alle
hens aan dek roept. Het devies is thans

VADERLANDERS ALLER PROVINCIES VERENIGT ü! ! !
Met kliekjes-gewi jze, maar (voorlopig) zeer eensgezind.

Het Vaderland moet gered worden uio de klauwen dergenen, die het
vernielen en vernietigen.

- Stel -



Stel U direct 'nog in verbinding met de andere verenigingen,
desnoods per circulaire. Ik schrijf ze alie op_deze vjijj-e. Ik
hoop van harte, dat U zulf̂ ë̂ döë'h\''~iŷ n~""IffiT3gen Ve "'d"è' gang er
in. We zijn Nederlanders en Nederland moet gered worden!
Draal dan niet langer, maar komt allen op! Laat me niet ver-
geefs roepen.

Met "beleefde groeten,
: hooaciitend,

Uw medestrijder,
w.'g. K. van Oosten



Afschrift.

's-G-ravenliage, 24 Augustus 195» O,

Den Weledeigeboren Heer
den Heer E. van Oosten,
"Eoemah Soembing11,
Ch, de Bourbonlaan 28,
Z 'S I S T.

Weledelgeb.Ojcen Heer,

Met belangestelling las ik dezen morgen Uw brief,
dien ik aan de andere bestuursleden zal doorgeven.

Eeeds bijna een jaar lang ben ik bezig om het doel,
dat U stelt, "samenwerking tusschen gelijkgestemde groepen"
na te streven, ïïind 1949 begin 1950 had ik besprekingen met
vertegenwoordigers van o,a. tthet toen nog bestaande "Handha-
ving iti jkseenheid", Ned. Volksunie, Hat. Réveil, Hat. Jongeren
Verbond, Hed. ïïieuw Guinea Vrouwenbond, Groote Wed. actie enz.
Ik heb brieven gesciireven aan "Door de Eenwen Trouw" en een an-
dere organisatie in Dordrecht.

f"" U kunt ïï niet voorstellen hoe moeilijk het is de
l tegenstellingen te vereenigen, onderlinge grieven, naijver enz.
l enz.
l̂  Helaas kreeg ik in Maart een autoongeval en moest
zeven weken met hersenschudding in het ziekenhuis. Anderen
zetten mijn werk voort en er ontstond een contact-comité tusschen
verschillende organisaties. " ~ "

Hat. Réveil, dat kort na ons Verbond werd opgericht
en letterlijk ons programma overnam, wil in dat contact-comité
niet zitten, omdat Boelhouwer meedoet, die intusschen weer is
uitgetreden.

Al die besprekingen heb ik gevoerd met goedkeuring en
instemming van de andere bestuursleden van ons Verbond. Het slire -
ven naar samengaan is een Herculestaak» Hatuurlijk hebben we ook
CüTTtact met den admiraal Hel±rich en ik heb goeden moed, dat hij
de man is,'die als centrale figuur de diverse organisaties zal
kunnen binden.

Het secretariaat van het Nationaal Verbond is Keinken-
straat 78, •

ïen zeerste waardeeren wij het, dat u op "samenwerking"
aandringt, en zullen het op prijs stellen als U voortgaat deze
gedachte te verbreiden.

Hoogachtend,

fr)
v



Stichting "DOGU DB EEUWEN TROUW"
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Postgiro 458597
Giro 5135 van de
Amsterdamse Bank
Kantoor Eindhoven
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Mevrouw A.E. Montijn-2iedses des
Plantes,

Regentesselaan 9a,

^s-G H A 'V E N H 4 Q E.

Eindhoven, 24 Augustus 1950.

Geachte Mevrouw,

Voor Uw uitvoerig schrijven van
20 Juli jl. onze hartelijke dank. Gaarne zal
onze Stichting t.z.t. gebruik maken van Uw-
uitnodiging tot het zenden van een afgevaar-
digde naar Uw Contact-Commissie. Wij tekenen
hierbij aan "voorshands zonder enige ver-
plichting" van toetreding tot Uw Commissie.

Wij staan volkomen achter U wat be-
treft het tegengaan van versnipperingen wat
helaas in ons land maar al te veel voorkomt.

Inderdaad/éal Dr. Nikijuluw financiële
steun van andere zijde dan van ons niet v,/ei-
geren, doch het is zeer belangrijk, dat de
geldinzamelingen ten behoeve van de steun aan
Ambon en voor de strijd om het Zelfbeschik-
kingsrecht zoveel als mogelijk is, in een
hand liggen. Wij achten ons gelukkig tot nu
toe op velerlei wijze de actie van Dr.
Nikijuluw te hebben kunnen steunen, want ook
daarvoor is financiële hulp onontbearlijk.

Gaarne blijven wij op de hoogte van
eventuele actie's welke door Uw commissie
ondernomen worden.

\n Nederland en elders be-

langstelling te wekken voor
de belangen van de volken van
Ambon, Timor en de Minahassa en
van andere bevolkingsgroepen in de
voormalige Ned. Oost-Indische .Ar-
chipel en het bevorderen van de ver-
werkelijking van 'het zelfbeschikkings-
recht daarvoor" (Uittreksel Statuten).

Met hoogachting,
De Secretaris van de Stichting,

w.g. Aug. van Rossum.



26 Augustus 1950.
^l lepenlaan 110.-

2eer Geachte Mevrouw Montijn,

J.l. Dinsdag was ik in Den Haag en heb toen meerdere
malen Uw adres en dat van Uw man opgebeld, maar steeds zonder suc-
ces. Ook was ik des morgens bij Mevr. van Kempen, maar haar man
was eerst na 6 u, van kantoor thuis te verwachten, waarna mijn tijd
de gehele avond bezet was.

Ik wilde U vertellen van een idee, dat als een laatste
poging mijnerzijds (onzerzijds d.w.z. van enige personen hier in
de omtrek, die reeds zoveel in deze richting gedaan hebben) zou
kunnen worden beschouwd. Mocht ook dit niet gaan, ̂an trek ik me.
liever van alles t̂ e rug. Het was ondanks alle moeite en kosten toch
reeds zo t e ie ur "si; ëïie nd* . ~- — '• — • — • - - -- ~- -- - — - - - -

tegenwoordig kan er niet iets apart de aandacht trek-
ken, of enige ondernemende mensen richten een, twee, drie een comi-
té op met een giro-nummer etc, "Door d. e. Trouw", "Helpt Ambon in
Nood", "Bertha Hartogh", "Simavi" etc. wat bij het denkend publiek
de indruk wekt, dat het eigenlijk in de Ie plaats te doen is, zelf
een baantje en dure reisjes te hebben van de binnengekomen giften.
Mijn idee was nu, om te voorkomen, dat het grote publiek aan ver-
kapte zwendelprakti jken gaat denken ('40- '45) z.m. een ver. oï
aticnting te vormen, die deze zaken overkapt en dekt, met goede
namen en publicatie van inkomsten en uitgaven. ' !

Zo iets als een "Pro-ÜTederlands (anti-comnunistisch) •
comité", dat pro-ïïederland gezinden helpt (Ambon en Amb. stud.
Nieuw Guinea, desnoods de Hartogh-f amilie, maar geen anti-Hederlandse,
elementen steun verleent. Laat daar hun eigen instanties voor zor-
gen).

"Simavi11 wil hieraan niet meedoen. Ik heb het aan coll. Saat-
hof gevraagd. Kunnen jullie "Simavi", "Door de ©.trouw" etc. nu j
niet samen een groot ant i-communistisch blok (comité) vormen? j

i O, neen, Simavi wil rood (het "goede" rood dan (volgens S.) niet ;
^/afschrikken. i

Dus rest er niet anders m. i. dan naast Simavi een J'Pro-_ i
Nederland-Gomité pp te richten, dat werkt als Simavi ongeveer

enkele personen, zoals U, moeten daarvoor extra veel geld
geven, maar via de scholen voor voortgez.O. (Ulo H. B. S. en Gymn. etc.)
en lezingen v, h. publiek moet het gehele volk tot (kleine) giften
en contributies opgewekt worden.

Maar het moet iets permanents worden met verantwoorde
uitgaven. Wat mij betreft, omdat ik het in verband met e. v. cause-
rieën wel eens over een aanbod (zolang ik tijd heb) gehad heb, ben
ik bereid, zulke 2 ake n te g en re o. s^_en_v e r bli j £ icĝ sjügjLi_wajr_t e._, nemen .

Vindt U "ooËTnleTfr, dat '2î k"lJën'~"Pr7̂
sympathie (steun) v. zelfs deze regering (en Amerika) zou hebben?
't Is slechts een idee van mij.

Die zes of tien tegen elkaar concurrerende "stichtingen" ver-
wekken bij mij een gevoel van onbehagen.

Als ze niet onder één dak willen, komt dat, omdat eigenbelang
een rol speelt boven het goe-de doel.

Het spijt me wel, dat ik U niet even heb kunnen spreken, ik
had gaarne Uw mening hieromtrent gehoord.

Met de meeste Hoogachting,
vr. groeten,

w. g. Popta.



jict-Commissie
der

erkende Organisaties
Dagelijks Bestuur,

C e Marktstraat 7
,lefoon 117760.

AFSCHRIFT,

's-Gravenhage, 30 Augustus 1950.

RONDSCHRIJVEN go. 7*

I. Uitnodiging voor de zesde bijeenkomst op Dinsdag
5 September a.s. in het Clubgebouw van het Indo-Euro-
peesch Verbond, Thomsonlaan 16, alhier.

Men wordt verzocht er rekening mede te houden,
dat de vergadering om 8 uur n.m. aanvangt en uiterlijk
11 uur n.m. eindigt.

Het zal op prijs worden gesteld, indien de ver-
schillende organisaties meer dan één vertegenwoordiger
afvaardigen.

CI* AGENDA» 1. Organisatie: a. Goedkeuring notulen (Rondschr.
no. 5)

b. Vervullen van de vacature in
het Dagelijks Bestuur, waarvoor
wordt voorgedragen de Heer
E.H. DE BREIJ (Nat. Jongeren
Verbond, Rondschr. no» 6)

c. Bestuursmededelingen.
2. Verklaring omtrent misvattingen t.a.v. het

I, E. V. door de voorzitter van de Af d. Nederland.
Bespreking van de studie over het. "Staatsburger-
schap" van d« Heer Mr. H.W.A. Bergamin (Rond-
schr. no. 4).

[Reacties n. a. v. de - door ons -r ingediende
JResolutie over het Onderwijsprobleem in Indo-
fnesie (Rondschr.no. 4).
Rondvraag.

HET DAGELIJKS BESTUUR,

Mr. J,J. Montijn (Nationaal Verbond)
J.W. Mentel (I.Sur. Verbond).
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Hierbij wordt toegezonden een circulaire, welke door
het "Nationaal Verbond" worde verspreid.
. Naar de inhoud van genoemde circulaire moge ter be-

'!/ƒ ̂ orting worden verwezen, (einde)
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dat het, in zijn kortzichtige hebzucht om zich meester te maken van de economische
macht in Indonesië, slechts eigen nadeel an gevaren schept ? Hat volgende stukje
uit de :'SETtu£dav_Jvgning_Post" van 14 October j.l. maakt den indruk, dat althans
aan een geTïSéTtevan de Amerikanen de oogen open gaan.

"WAAROM STOOTTEN WIJ ONZE VRIENDEN VOOR HET HOOFD EN
BELOONEN WIJ ONZE VIJANDEN ?

" Toen ons Ministerie van Buitenlandsche Zaken (n.l,van de Vereenigde Staten)
verloden jaar de Nederlanders• dwong Indonesië' te verlaten, beseften weinigen
hier te lande, wat dit beteekende. Nu begrijpen wij het.

"De Indonesische leiders, die de Zuid-Aziatische Archipel sinds December
van het vorig jaar besturen, hebben nog geen verkiezingen gehouden. Eenige
der hoogste ambtenaren hebben de communistische "Vredesoproep" geteekend.
Maar wat meor is, ze hebben de geheele vrije wereld den rug toegekeerd door
hun weigering do aotie van de V.N. en de Voreenigde Staten in Korea te steunen.

"De Indonesische topfiguren, die hun opkomst danken aan de welwillende
leiding der Japansche militaristen gedurende Wereldoorlog II, bedreigen nu hun
eigen landgenooten met vorlies van staatsburgerschap als zij als vrijwilliger
der V.N. zouden willon gaan dienen togen do Noord Koreaanse Rooden.

"Als of dit nog niet erg genoeg is woigeron zij aan schepen, die ons
steunen in Korea, Indonesische havens binnon to vallen voor do aanvulling van
brandstof.

"De zonder verkiezingen aangestelde Indonesische kopstukken die wij in hot
gevloi komen met een loening van $ 100.000.000 van de Export-Import Bank,
hebben pas een nieuwe grondwet opgesteld, die al de kenmerken draagt van een
socialistische autocratie,

"Die grondwet zegt o,a.dat de economio der landen "collectief georganiseerd'V
moot worden. Zij stelt een staatscontrole in op allo takken van voortbrenging
die voor het land belangrijk zijn en het leven van het grootste deel van het ;
volk betroffon. De staat wordt dan verondersteld "land en water en de natuur- !,
lijko rijkdom daarin" te exploitooren.

"Dat is staatssocialisme, hoe men hot ook uitloggen wil. Het is ook iets,
dat de economische missie van Buitenlandsche Zaken, wolke onlangs Indpnesie'
bozocht, wel eens good in overweging mocht nemen. Inplaats daarvan stelt do
Missie nu voor nog meer millioenen te spendeeren aan wat genoemd wordt
"technische hulp" aan Indonesië. De Indonesische Hegeering heeft het klaar
gespoeld een tekort van 800 millioen dollar to maken. Zij verkoopt oon zending
E.G.A.voertuigen om oon deel van haar bankschuld te dolgen.

"Zalfs Voordat de Indonesische kopstukken do machinerie in werking hebben
gozct om zichzelf ta laton verkiezen, zijn ze bezig hemel en aarde te bewegen
teneinde gedaan'te krijgen, dat Nederlandsch Mouw Guinea in hun wijd uiteon-
gclegon mot onrust bezwangerde Archipel wordt opgenomen. Er bestaat geen
rochtsgeldige rodon Waarom zij Wast .Nieuw Guinea zoudon hebbun. Er zijn daar-
entegen uitmuntende strategische redonon waarom zij het niet zouden krijgen.
Juist in Niéuw Guinca hebbon do Nederlanders hun Hollandia basis ingericht,
dio uitstekend to pas kwam toen wij de Jappan uit do Zuid Pacific gingen
gooien. Die basis kan nog wel cons te pas komen !

"Toon de troebalon in Korea begonnen, zonden do Nederlanders hun torpedo-
bootjagor "Evertsen" om als dsel van de Marine dor V,N,het de communisten
moeilijk te maken. De Indonesiërs weigerden de Evertsen of onze eigen schepen
hun basis ta laten gebruiken. DG Nieuw Guinea zaak zal aantoonen of wij willen
doorgaan onze tegenstanders te beloonen on tegelijkertijd onze vrienden voor
hot hoofd to stooten»"

Do Noderlandscho ïtógeering evenwel, die sinds 1945 zoo oneindig veel
leed gebracht heeft over ons land en de Overzeescho gebiedsdeelen door hot
onzalig strevon "Indië los van Nederland" in daden om te zetten, draagt weer oen
oorlogsschip over aan hetzelfde Indonesië dat de "Ronde Tafelconferentie" met
voeten treedt.

Zegt het voort, zegt het voort ! Gij allen die over Vaderlandsliefde
en gezond verstand beschikt !

NATIONAAL VERBOND
Reinkenstraat 78

November 1950. -I

VERZOEKE DEZE G.IRCUL&XEE DOOR TE GEVEN.,r
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Doss.no.85/19

Onderwerp: Afschrift notulen en circulaire nationaal. Verbond

Datum ontvangst bericht: 24 Januari 1951

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar

Waardering bericht: betrouwbaar

Tevens bericht gezonden aan:

Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

Hierbij wordt toegezonden aiscnrift van de notulen

van de 8ste bijeenkomst van de Contact Commissie der

Samenwerkende Organisaties, welke werd gehouden op Dins-

dag 21 November 1950 in het Clubhuis van het I.E.V.,

Thomsonplein no.16 te 's-Gravenhage.

Tevens worden hierbij toegezonden enige exemplaren

van een circulaire, welke door het Nationaal Verbond te

's-Gravenhage wordt verspreid.

Naar de inhoud van genoemde afschrift-notulen en

rculaire moge ter bekorting worde verwezen, (einde)



A .fa c h r i f t

Verslag van de achtste bijeenkomst van de Contact Commissie der
Samenwerkende Organisaties gehouden op Dinsdag 21 November 1950
in het Clubhuis van het I.E.V., Thomsonplein 16?̂  ' "•—

/

/ Ijt Aanwezig zijn de HH. Mr J.J.MOKTIJlf
1 -̂ J. W. MEUTE L
, J~ E.H.DE BHBY

het Dagelijks Bestuur

Jen de vertegenwoordigers van de ondervolgende organisaties:
ƒ Helpt Ambon in Nood
/ Indo Europese Jongeren Bond

V̂-/ Indo Europees Verbond
W Madjoe
' Nationaal Jongeren Verbond

Nationaal Verbond
i Ons Aller Belang
l en een aantal persoonlijk genodigden.

Om 8 uur 15 opent de Voorzitter, de Hr M01TTIJN, de vergadering en
heet alle aanwezigen van harte welkom, terwijl tegens dank wordt
uitgebracht aan het I.'S.V. voor het belangeloos afstaan van het
clubhuis voor deze gelegenheid. Spreker schetst in het kort het
ontstaan en het doel en streven van de Contact Commissie en con-
stateert met vreugde, dat de beoogde samenwerking reeds verschei-
dene malen tot concrete resultaten heeft geleid.
Alvorens over te gaan tot de behandeling van de Agenda acht de voor-
zitter het gewenst eerst de datum van de volgende bijeenkomst vast
te stellen. De vraag is n.l. of deze medio December dan wel begin
Januari zal plaats vinden.
Na een kort debat wordt besloten de datum ervan te bepalen naar de
urgentie en hoeveelheid der te behandelen materie, hetgeen verder
geheel aan het Dagelijks Bestuur ter beoordeling wordt overgelaten.
De juiste datum zal dus nog nader worden bekend gemaakt.

Agenda;
Ia. Goedkeuring notulen der vorige bijeenkomst.
De vergadering heeft geen op of aanmerkingen hierop zodat de notulen
aldus zijn aangenomen en vastgesteld.
Ib. Kasmiddelen.
Ook hierover heeft de vergadering niets te vragen en wordt de stand
der kasmiddelen voor kennisgeving aangenomen. Het credit-saldo be-
draagt f. 36.80. _

Hierna geeft de Voorzitter het woord aan de Heer Mr W.H.COERT, die
bereid werd gevonden © en voordracht te houden over de "Complexiteit
van het Indonesische Probleem". Als motto voor deze causerie heeft
de Hr COEHT een citaat genomen uit Van Schilfgaarde's "Keerpunt":
"Wij leven ,in een tijd van kentering en om zo'n tijd te begrijpen,
moet men vooral drie zaken goed in het zicht krijgen. Wat zijn de
dominerende dingen van de voorafgaande periode, het nieuwe dat zich
aankondigt en de hindernissen, welke de effen stroom van het gewone
verbreken. Deze hindernissen houden weer rechtstreeks verband met
ons innerlijk. Wanneer daarin een nieuw beginsel aan het woord
komt, moet het steeds stuiten op hindernis, want het nieuwe beginsel
is voorshands altijd vijandig en het voelt de traditie als zijn
vijand. Het opsporen nu van deze hindernissen is het opsporen van
de levensnood. Het moet ons tenslotte de oplossing brengen van het
probleem, waarvoor wij staan."

-Dit-
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Dit motto geeft een mogelijkheid de ingewikkelde vraagstukken be-
treffende Indonesië meer objectief te benaderen, hetgeen de Hr OOBRT
doet aan de hand van eigen Indonesische ervaring als bestuursambte-
naar van meer dan 25 jaar in het binnenland van Java en op deze er-
varing gebaseerde studie van z, aken het Oosten betref lende. Hij
schetst op grond hiervan de gang der geschiedenis, zoals wij die
thans in deze zien, ala vanzelfsprekend en zonder verrassingen.
Hr COSRT zegt met nadruk, dat alleen een objectieve beschouwing van
de ingeschakelde problemen ons kan brengen tot het begrip van de zin
van het probleem, waar het per slot van rekening in ons leven om
gaat. Setiment en gevoel, hoe begrijpelijk ook in deze moeilijke om-
standigheden, moeten wij trachten zo goed mogelijk van ons af te
houden. Daarvoor is de loop der mensengeschiedenis, of deae nu in
Oost of in West zich vertoont, van te ernstige aard, willen wij op
den duur hiermee niet verkeerd uitkomen.
De eigenlijke verhandeling der vraagstukken is verdeeld in een aan-
tal hoofdstukken, waarin de Hr GOSET zijn zienswijze geeft over
Godsdienst en Cultuur en over het sociaal-economische leven, his-
torie enz. van de volken in de Indische Archipel, zowel van Indone-

s- siërs als van de daar wonende Nederlanders.
' Hij wijst in verband hiermede op de grote verschillen, die er bestaan

tussen de rationeel denkende mens uit het Westen en de meer in zich-
zeive gekeerde meer contemplatief ingestelde mensheid in het Oosten.
Toe te schrijven aan de groei van net laat-kapitalisme en het impe-
rialisme werd deze eigen aard van de Oosters denkende mens geduremde
enige eeuwen grotendeels door het Westen "bedekt". In deze toestand
is verandering gekomen door de ontwaking van het Oosten, welke zijn
aanvang nam een halve eeuw geleden met de Russisch-Japan.se oorlog
in 1905.
Hiermede ging gepaard een dynamiserings- en differentiöringsproces,
zoals wij éat ook in het voormalige Nederlands-Indie in de historie
hebben kunnen waarnemen.
De Hr COERT geeft het markante aan van de denkende Oosterse mens,
zoals die ook in Indonesië zelf wordt aangetroffen. In denken toch
valt aldaar ook verschil waar te nemen tussen hen, die in het Oosten
van de Archipel wonen en Indonesiërs, die in het Westen thuis horen.
Hier staan Christelijke tendenzen en Hindoe-Javaanse beleving tegen-
over elkaar, zij het beide stoelend op Oosterse basis. In dit ver-
band - in hoofdzaak een religieuze dus, vermengd met allerlei mate-

•- riële motieven - wordt het probleem Ambon gesteld. Wegens de in-
vloed van Missie en landing in dat gebied en de economische groei

een eenheid in het voormalige Ned.Indiö is voorts het moeilijke
vraagstuk Nieuw-Guinea bepaald niet los van Ambon te zien. Verschil-
lende voorbeelden uit de praktijk worden aangehaald.
Bij de bespreking van de in traditie levende Oosterse massa komt het
begrip "leiding" naar voren, het optreden en het gezag hierbij van
feodale leiders vertegenwoordigd door de kaste der inheemse bestuurs-
ambtenaren en daarnaast de in het Oosten zo specifieke leiding, welke
van min of meer geestelijke gezagdragers uitgaat. In dit verband
wordt weer uitgewijd over Oosterse magie en trance-toestand, zoals
die o.m. bij volksspelen wel het duidelijkst aan de dag treden.
Op dit gedfeseLte sluit aan een beschrijving van de vele conflicten,
die zich in de laatste jaren in Indonesië hebben afgespeeld met een
uitgoerige toelichting waarom hier juist, wanneer een Oosterse massa
in beroering is gekomen, dit met uitwassen gepaard moet gaan. Het
verschijnsel van de Daroel-Islam en hierop aansluitend het optreden
van een figuur als kapitein WESTERLING moeten daarom vooral hiermede

^in verband worden gebracht.
Verklaring wordt gegeven hoe nu in dit difrerentiëringsproces üosters
intellect tezamen met de Oosterse massa bindingen vormen en hoe zij
dan tezamen zich tegen het Westen te weer stellen. Het is vooral

-dit-



dit verschijnsel dat het Oosten thans overal te zien geeft. Wij vin-
den het niet alleen in Indonesië, maar ook in Viet-Nam, in China en
Korea, zelfs tot in het Midden-Oosten toe.
Een oplossing der moeilijkheden tussen Oost en West is vanself moge-
lijk T- dit is de optimistische gedachte van de Hr COERÏ - maar dan
zal gezien uit het oogpunt van wereldorde, aan het Oosters intellect,
zoals wij die nu vereenzelvigd zien in het optreden der juiste Ooster
se leiders, eerst genoegdoening moeten worden gegeven (rekening hou-
dend met de ontwaking van het Oosten), wil de massa daarna volgen
met een langzame beëindiging van deze tomeloze magie. Met recht kan
men beweren, dat hier geesten zijn wakker geroepen. Vandaar dat de
situatie vooral in dit opzicht in het Oosten thans vol gevaren zit
en de wereldsituatie, in haar geheel gezien, hierdoor wordt bedreigd.
Met behoud van eigen waarde en zelfstandigheid zullen de Oosters en
Westers denkende mens elkander in het begrijpen moeten benaderen,
wil het mogelijk worden vooral de respectievelijke massa's in magie -
of van de Westerse massa sprekende in onbewust of halfbewust hande-
len - in toom te houden. Alleen dan zal tmch de situatie nog te rege-
len zijn en een wereldchaos kunnen worden voorkomen. Hoewel nog maar

r he-t begin en onvolkomen ziet de Hr COERÏ dit moeizame pogen nu neer-
gelegd in de tot standkoming van de Nederl.Indon.Unie. En daarom
strekt zij Nederland tot eer.
Voor de Indo-Europeaan vooral zijn deze begrippen en opvattingen, in
het grote leed waarin hij thans staat» moeilijk te verwerken. Mede
doordat hij zich op de grens van twee eultuur-werelden bevindt! Op
den duur zal hij ech~cer door eigen groei dit ook wel overwinnen en
er het besef van krijgen. Maar voorlopig zal ons aller houding hier
moeten zijn een van geduldig medelevem en vooral hulp bieden waar dit
nodig is.
De voordracht wordt gesloten met enige woorden van de grijze Ameri-
kaanse diplomaat Bernard M.BARUCH, die de Hr COERT als volgt weer-
geeft:
Een leven vol belevenissen heeft ook mij geleerd, dat men de voor-
uitgang der wereld niet moet trachten tegen te- houden, maar haar
integendeel moet reguleren en helpen tot heil van een ieder. Doet
men dit niet, dan ziet men alleen gevaar en bedreiging en bestaat
de neiging zich slechts negatief tegenover deze ontwikkeling in te
stellen. Met een dergelijke negatieve levensinstelling gaat men aan

V de positief scheppende levenskrachten voorbij.

Na deze causerie van de Hr COERT wordt eerst een korte pauze ge-
houden, waarna de vergadering in de gelegenheid gesteld wordt aan
de spreker enkele vragen te stellen.

Pauze.

fi l Dr LAWICK VAN PABST merkt na de pauze op, dat de Hr COERT het heeft
gehad over een in zijn werkingsfeer wel zeer be per kt e VoIksraad.
Evenwel was ook de decentralisatie beperkt. Dr CÖLIJH heeft reeds
in 1928 gewaarschuwd dat er meer gedecentraliseerd moest worden. 2ou
de Hr COERT wellicht kunnen expliceren waarom dit niet is geschied.

De Hr GQISHT is van mening, dat dit is te wijten aan zekere vrees om
het Indonesische bewustzijn meer ruim baan te geven. Het Nederlandse
element wenste nog.steeds heel goed de vinger in de pap te houden.
(Behoudens bewind bijv. van Gouv-Generaal als POCK en DE JONG-HE)

Dr LAWIGK VAH PABST merkt daarbij op, dat benoemingen van de Gouver-
neurs-Generaal POOK en DE JOÏÏGHE toch zijn geschied in de tijd van
Dr COLIJN.



-4-

HrrjgpJSRj? meent, dat de Nederlandse massa toen nog niet rijp was voor
de ideeën van Dr COLIJN, zodat deze zijn wil niet heeft kunnen door-
drijven, zonder dat hij geheel en al bij het regeren zou worden uitge-
schakeld.

Mevr.MOJIJII meent, dat ook in het Westen de massa kan worden opge-
zweept tot destructieve daden (verg. HITLEB, 3TALIF).

De Hr CO'BRÜ? kan deze mening zeker onderschrijven, doch wijst erop dat
de Oosterse mensheid in het algemeen sneller onder invloed van de
mystieke sfeer van vooral haar geestelijke leiders (de guru of de
kijai op Java) komt, dan de rationeel denkende mens van het Westen.

Me vr. i HlLLSBRANDT stelt de vraag of de invloed van de kijai slechts
een van slechte aard is, of dat er ook "goede" kijai's bestaan.

De Hr COEBT acht het aantal "goede" kijai's verre in de minderheid.
Wanneer het gaat tussen "goed en kwaad" is dit tooh een algemeen ver-
schijnsel in de wereld. In het meer gevoelige Oosten speelt 's-men-
sen fantasie hierbij echter nog een grotere rol. Ook minder goede
levensomstandigheden zijn bij het optreden van kijai's van bijzondere
invloed. De Oosterse mens grijpt toch in dergelijke omstandigheden
eerder naar het bovenwereldse" en men krijgt dan de z.g. Ratoe-Adil
verwachting - te vergelijken met onze Hessiasidee - te zien. Het
Westen is dan geneigd hier te spreken van communisme, dat echter
slechts in eön vaag en zeer verwijderd verband hiermede staat. Het
is een veel te concrete (Westerse) voorstelling van dergelijke ge-
beurtenissen in het Oosten (Indonesië).

t>(f Mevr. NEL IS SM informeer* of de figuur van het Rijk van Modjopait nog
w een rol speelt bij de vorming van de Republiek Indonesia.

De Hr GOBRT acht het inderdaad niet uitgesloten, doch meent toch dat
"d'it geen dwingende factor is geweest. Het mag wel als één der oorza-
ken worden genoemd voor het gevoel van eenheid en het eigene.
Meer dan "5 eeuwen Ned.Indiö hebben hiertoe echter ook meegewerkt.

Op een vraag van de Hr G.A.GÏÏNSCH welke rol de Indische Nederlander
gespeeld heeft in het spel tussen de Nederlander en de Indonesiër
ontspint zich feitelijk buiten de voordracht om tussen de aanwezigen
ter vergadering enig heen en weer gepraat over de positie van de In-
dische Nederlander op dit moment van de historische ontwikkeling,
waarbij de problemen van het warganegaraschap en de terugkeer van ve-
len van hen, in een voor verschillende geheel vreemde levenssfeer,
vooral op de voorgrond treden. Hierbij begeven verschillende spre-
kers zich op zijpaden, welke tenslotte niet meer terzake doende waren,

De_Hr MBFJEL merkt op of het in verband met de tijdnood niet gewenst
is over te gaan tot het volgende punt van de agenda, n.l.

Voorstellen van de Organisaties.
In dit verband vraagt Mevr.IfSLISSBN of het niet wel mogelijk is om
t.b.v. de gerepatrieerden in de div. kampen in Nederland een, in on-
derlinge samenwerking met de andere aangesloten organisaties, geza-
menlijk actie voor kledinginaameling te ondernemen. De Kledingpakket-
ten, welke de gerepatrieerden in Port-Said ontvangen zijn zeer onvol-
doende gebleken, vooral voor schoolgaande kinderen. Juist waar nu
het koude jaargetijde inzet, is warm goed voor heel velen meer dan
welkom, vaak een uitkomst. Doch niet alleen kleding en schoeisel is

-hard-
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hard nodig, doch. om een voorbeeld te noemen kinderwagens, speelgoed,
kortom van alles is een tekort.
Het I.E.V. is reeds begonnen met een dergelijke inzameling, doch wat
er ontvangen wordt ia op lange na niet voldoende.
Mevr.NSLISS'BN houdt 's-Y/oensdags van 10 - 12 zitting in het I.ïï.V.-
clubhuis, Thomsonplein 16, Den Haag, waarbij dan kleding e.d. wordt
verstrekt en eventueel volgaarne in ontvangst genomen van de milde
gevers.

De Hr MOITglJff zegt toe, dat het Bestuur aai overwegen dit voorstel
als agendapunt voor de volgende bijeenkomst op te nemen.

X1 Bij de rondvraag stelt de Hr _ZISI?_SE3 _JES PL&MTBS de vraag of de aan-
gesloten organisaties een '̂ "kere'""'pro"iTt1ïenkë~r i enting moeten zijn toe-
gedaan.

De Hr_M_ONTIJH' leest in antwoord hierop de betreffende artikelen van
Rondschrijven No.l voor, waarbij tot uiting komt, dat politiek geheel
bijzaak nog is, doch desgewenst met algemene stemmen als punt van
overweging op een vergadering kan worden besproken en zonodig in net
werkprogramma worden opgenomen.

G-een punten meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergade-
ring, waarbij hij namens de aanwezigen de Hr COSRT hartelijk dank
zegt voor het houden van de interessante en leerzame causerie, welke
naar de voorzitter hoopt de aanwezigen een wat duidelijker beeld
heeft geschapen betreffende de toestanden in en om Indonesië.



N A T I O N A A L V E R B O N D

WIE heeft New-York (Nieuw Amsterdam) gesticht?
NEDERLANDERS hebben dat gedaan!
WIE hebben Zuid-Afrika gesticht en tot een welvarend land en volk gemaakt?
De NEDERLANDERS!
WIE hebben Nederlandsch-Indië door eeuwenlangen stoeren arbeid tot een
rustig, voorspoedig deel van de wereld gemaakt?
Gij weet het !
Vele begaafde NEDERLANDERS wijdden hun leven daarginds in hst voor blanken
moordende klimaat aan taaien strijd, niet tegen menschen, maar tegen
tropische ziekten.
Vele NEDERLANDERS bezweken tijdens den moedigen, onvermoeibaren opbouw van
Nederlandsch-Indië, waarbij de inheemsche bevolking groeide en bloeide.
Wat is het resultaat geweest van NEDERLANDS werkkracht, opofferende
medischen arbeid, toegewijde studie?
Als een land, een gebied, tot wasdom is gebracht, worden Hollands zonen
en dochteren verjaagd, vertrapt !
Wie immers heeft nooit gelezen van den moedigen, bitteren, verbitterden
strijd der Boeren in Zuid-Afrika tegen hun Engelsche overweldigers?
Hoe beschamend was Nederlands houding toen wij in 't Verre Oosten op zoo
vernederende wijze uit eigen Rijk verdreven werden, mede door het krachtig -
vijandige optreden van de U.S.A. en het Britsche Rijk.
De souvereiniteit over ons Insulinde werd overgedragen!

hebben er niets meer te zeggen!

Nuchter moeten we de werkelijkheid in de oogen zien. Wat moet het gehavende
Nederlandsche Rijk doen om niet geheel weggevaagd te worden?
Wat moet het Nederlandsche Volk doen om te kunnen blyven bestaan?
Niet emigreeren naar vreemde landen, waardoor de beste krachten aan ons
volk en land worden onttrokken, maar innerlijk ons eigen Eyk versterken.
Nu Oost-Indië grootendeels verloren is, klemt des te meer de noodzaak
West-Indie te behouden.
Daar waait nog de Nederlandsche vlag! Daar bestaat een reeds gedeeltelijk
tot ontwikkeling gebracht Nederlandsch gebied! Daar is werk en plaats /oor
onze overbevolking, voor onze opgejaagde Indo-Europeanen, voor de Indo-
nesiërs, die by ons hun toevlucht en bescherming zochten!

Nieuw Guinea moge waarde hebben om onze te grabbelen gegooide reputatie
een klein beetje te herstellen of uit menschlievend oogpunt ter bescher-
ming van de autochtone bevolking, als toevluchtsoord en Nederlandsch ont-
plooiïngsgebied is Suriname verre te verkiezen.
Nieuw Guinea heeft strategische waarde voert men aan. Stellig voor de
U.S.A., die straks verdreven uit Korea, met binnen niet al te langen tijd
een communistisch Indonesië tegen zich, een zwaren stryd te stryden krygt.

Met open oog voor de barre werkelijkheid moeten wij echter de geringe krach-
ten van ons kleine volk samenspannen op versterking en verdediging van
Europeesch gebied en op voortgaandeiï opbouw van West-Indië, dat vele
levensmogelijkheden biedt. Ook voor de trouwe Ambonneesche K.N.I.L,-mannen,
die dappere soldaten, zou hierin een prachtige taak gelegen zijn.
Moge het onze Regeering eindelijk eens gegeven zjjn een goede keuze te doen!

Holland is nog niet verloren, als het, wijs, zy'n weg te vinden weet.
Hen, die dit leest en er mede instemt, wordt lid van het Nationaal Ver-
bond.
Versterkt onze gelederen. NATIONAAL VERBOND.
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VERZOEKE DEZE CIRCULAIRE DOOR TE GEVEN!


