
; 
i 

MINUTENBLAD 
DOSSIER No . .... J ..................... OD ... l3.2J. .......... . 

! 
NAAM: C.OMITE. ... YRED.E ... EN ... Y.RI.JHEID .... I.N. ... I.N.D.(D.NES..IE ................... .. 

1 . 

1 :op verzoek van!8,is dit OD gewijzj gd. 
. acd-4b.8.4.49. 

2. f Gezien 1. v. :n Ds. KOK, ACD 53766. 

@ 5067- '48 

C/7 



I 

Î 

/ 

I .. D. Nol 470 

GEHEIM. 

~ 
16 

~:;~:~:949 r 
R E C ~~I F I C A T' I E ., . !_ ' ! 

\ ~ \"' I ACDi it~!i~ 
/ 1'}'-3 \ ') ~ '-........ Verzocht wordt in dezerzijds sohFiJ ven, · 
~ 1.D. Noa ~70, d.d. 2-4-1949, in de aan het eigen

lijke var· slag voorafgaande bes cbreven bij zonder
heden te will~n doen veranderen in de alinaaa 
Tijdens de pauze werd gecolporteerd.:met de brochure 
"Wat g·ebeurt in Indonesië" enz., "met steunlijsten 
voor de militaire onderduikers" in: !met steun
lijsten voor de dienstweigeraars". Einde.--
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&a.n: o.v.n. 
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Volgens " Het Vrije Volk ", d.d.~~~~~~~~~ 
• zich in Groningen in navolging van verschi 

van het land een comit~ gevormd voor vrede in Indonesie. 
Dit oomi tê onderso.hrij~t de verklaring van het Am

sterdams oomit~, waarbij de militaire. actie in Indonesie 
wordt atgekeurd en welke verklaring als protest is gericht 
tot het Nederlandse volk, regering, parlement en tot de or
ganisaties der V,N, 

i In het bestuur van dat o.omitê hebben zit~ing: 
~ \ '\-~ 1. ><]Ds. KNIP SCHEER, Leendert Desiderius Gerhardus, geboren te 
~ · Wormerveer 17-7-03, doopsgezind predikant, won. te Groningen, 

sav. Lohmanlae.n 4l; (voorzitter) 

G1(KONING Hindrtk Evert, geboren te Groningen 24-5-26, k&ntoor
~ bedie.nd.e bij de N. s., won. te Groningen, Hoornsediep 35/b, 
heert gewoond Cortinghpoort 8 te Groningen, (secretaris) en_ 

ETHI Henri, geboren te Carmel, Residentie Mahopae, Vereen. 
Staten van-Noord-Amerika 24-9-17, tandarts, wonende te 
Groningen, Noorder Binnensingel 117/b. (penningmeester). 
Einde. - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - -- - - ~ - - - ~ - ~ - - - ~ - - -
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COII[IT~ VO'Jr 
VREDE en VRIJHEI 
in INDONESIE 

UiTTREKSEL 

-25-
Uit l~t~ .. 2.~ ....... . 
Ag.~.: L.t?..l .. « ... i:. ...... . 
Voor : :·.:2?.:'-~.A.. ... L ... . 

De taak welke dit comit~ zich is 
om door middel van het houden van bijeenkomsten het Neder
landse volk, dat onverschillig staat tegenover de gebeur-
tenissen in Indonesi~ te mobiliseren voor de eisen: 
le. een openhartige voorlichting inzake de situatie in In

~onesi~ en haar neerslag in de wereld, alsmede van de 
bedoelingen en de verdere plannen der regering; 

ge. een duidelijke bereidverklaring tot loyale uitvoering 
van de resolutie van de Veiligheidsraad; 

Je. een open!ijke aankondiging van een terugtrekken der 
Nederlandse troepen uit Indonesi~ op de ~ortst moge
lijke termijn, 

Voor het populariseren van deze eisen werd op 10 Maart jl. 
in BELLEVUE een door z 600 personen bezochte openbare 
vergadering gehouden, waarop door B.W. SCHAPER en Ds.J.J. 

, BUSKES het woord werd gevoerd. Zij bespraken beiden de 

VERENIGING 
NEDERLI.ND-USSR. 

l 
noodzakelijkheid van de oplossing van de Indonesische · 
kwestie en achtten de mogelijkheid hiertoe aanwezig wan
neer de door het comité gestelde eisen werden ingewilligd·. 
Voor de inwilliging dezer eisen werden de aanwezigen opge~ 
roepen de strijd aan te binden. · 

f De afgelopen periode heeft zich gekenmerkt door een toene~ 
mende activiteit; welke door de Vereniging Nederland-USSR ~ 
aan de dag werd gelegd, met het doel het ledental van de '; 
afdeling Amsterdam dat momenteel 2900 bedraagt, op te 
voeren tot 3500, Deze verhoogde activiteit kwam o.m. tot 
uitdrukking in het organiseren van buurtvergaderingen, 
waarop, behalve het vertonen van een Russische film 2 ook . 
het woord werd gevoerd door mevrouw VISCH-VERMEER, ttie op 
deze bijeenkomsten de onderwerpen "De taak van de jeugd
beweging in de Sowjet-Unie" en "Het onderwijs in de 
Sowjet-Unie" behandelde. De belangstelling voor deze buur 
bijeenkomsten was niet groot. Zij werden door gemiddeld 1 
personen bezocht. ./ 

( 

RADIO WERKEND 
NEDEHLAND. 

Het hoogtepunt van deze activiteit vond zijn oorsprong 1ni 
de vertoning van de film "De Jonge Garde", waarvan de eer~ 
ste opvoering te Amsterdam plaats vlbnd op 22 Maart jl. in: 
KPASNAPOLSKY. Door de aanwezigheid van twee vertegenwoorJ 
digers van de Sowjet-Russische organisatie voor het aan- . 
knopen van culturele betrekkingen met het buitenland, we . 
aan deze bijeenkomst een officilel karakter gegeven. ; 
De voorbereidingen voor het organiseren van een tentoon- 1 
stelling onder de titel "Het onderwijs in de Sowjet-Unie"
welke zou worden gehouden in gebouw FRASCA!I, van 2-.9 

L
April, vormden mede een hoogtepunt van de door de afdel 
Amsterdam betoonde activiteit. 

De grote betekenis van het op 5 en 6 Maart 1949 te Amste 
dam gehouden congres van RWN is geweest, dat de leiding 
van R~1/N er niet in geslllagd is haar tweeledig~ taak, zo
als die in de stichtingsacte van 25 Maart 1946 is omschre 
ven, nl.1 
le. propaganda te maken voor het verkrijgen van zendtijd• 
2e. het uitgeven van een eigen orgaan, ' 
....- te kunnen volbrengen. 
Het uiteindelijk doel, dat met de oprichting van RWN werd , 
beoogd was om RWN te maken tot een spreekbuis in de aetheri __ 
van de CPN. De omstandigheden die de oorzaken zijn ge- 1 
weest van het niet kunnen volbrengen van de hierboven om- 1 schreven taak, zijn vol,ens het be~tuur 1~ de ~•r~te 
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Betr.s Openb. verg. 
Oom. v. Vrijheid en Vrede 
in Indonesi~. 

Kort verslag v. an de ope>nb are vergadering van het 
Comité voor Vrijheid _§)n Vrede i!} Indonesië, gehouden op 
m.nsdag, 28 Maart 1949, te 20 uur, in "Ons Huis", Gouver
nestraat 133 te Rotterdam. 

Aanwezig circa 275 personen,onder wie circa 125 vrou
wen.Zaa.lcapaci te i t vtöö zitplaatsen. 

Bijzondere peraonen,zoala militairen in uniform e.d. 
werden n~t opr~:emerkt. 

De vergadering was per convocatie, welke ia aar.gehecht, 
I . J.. - , en per advertentie in ttHet Rot terdamach Parool" aangekond:igd. 
~ ·~ ' Tijdens de pauze werd gecolporteerd met de brochure 

11(riJ'l1\cU.~dA-'~7, "Wat gebeurt in Ind~eeië"; met steunli.jsten v.Jor de~!@!:-
~~ . ~~!&!y! ;;d;rdä!!~h~fterwijl bij bet verlaten der zaat=e n IJ l!lr col ec er ge ouden .. 

· ...__>4.{(1 f'i èfP ]'ii'~on ~eb., 23-3-1903 te Rotterdam, als 
q'fs~ voorz èr fungereh! b~Ft te ruim 20 uur de vergadering 

en zegt, dat de eerste phase, n.l. die van protest, thans 
ächter de rug is en men nu gekomen is a.an het tweede ge
deelte, n.l. de voorlichting. 

Spr. klaagt tenslotte zijn nood over de geringe mede
werking die het Comité ondervindt, zegt, da.t de financiële 
ve,rplicht ingen reeds ver boven het draagvermogen van het 
Comit' zijn gestegen, zodat, indien financiäel niet wordt 
bijgesprongen, het niet denkbeeldig moet worden geacht, dat 
het Comité zijn werkzaamheden moet staken. ' 

XI Drs. de Jo~, ~mdzt geb. 24-4-1914 te Amsterdam,zegt 
· d:a.t h- "t't1fltM !! Hn een ernstig uur, daar, enerzijds de 

Nederlandse politi~k ons leidt tot een bankroet, terwijl 
ander•zijds ons v-olk mank gaat a.an een soort apathie t.o.v. 
het gebeuren in Indonesië. 

Spr. gaat dan uitvoerig in op de berichten omtrent ge
pleegde wreedheden, haalt hierbij diverse bladen aan o.a. 
"Vrij Nederl:and" en 11 De Groene Amsterdammer", citeert de , 
beleende brief van de sold~t Schreij en zegt tenslotte, dat I 

alle rapporten en onderzoeken van de regering· ov:er deze za- i 

ken, het ons uit de bezetting bekende en beruchte "lh ist 
nicht wahr" laten'horen. 

Spr. erkent, dat ook aan Indonesische zijde gruwelen 
worden bedreven, gruwelen, die volkenrechtelijk als oor
logamisdaden moeten worden bestempeld, doch die slechts 
uitvloeisel zijn van een koloiiale oorlog, welke beter van- i 
daag dan morgen kan worden beeindigd. Het is moeilijk om : 
op te roeien tegen de stroom Yan apathie en nationale zelf- i 
verhee'l.ijking, daar een ieder, die het met de huidige gang i 

van zaken en het politieke regeringsbeleid niet eens is,. 
wordt uitgekreten als landverrader. 

Wij moeten echter steeds bedenken, dat het Ned.regiem ' 
in Indonesië, ondanks al haar goede hoedanigheden, toch in 
wezen een koloniaal regiem was, belust op gr·ote winsten, 
welke slechts mogelijk waren door een achterlijke Indone
sische bewolking. 

- Het -
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Het is dus niet verwonderlijk, dat er een Indonesisch! 
nationalisme on\tond en - hoewel door de .Tapa.nners gesti
muleerd - mag men de beweging van Soekarno, Hatta,Sja.hrir 
c.s. toch niet als Japans maaksel beschouwen. 

Spr. ontleedt dan de politieke ontwikkeliigen na de 
capitulitie, zegt, dat de progressieve groeperingen in Ba
tavia nimmer aan de macht konden komen, dat men er steeds 
op uit is geweest militair-zo sterk mogelijk te ziJn, waa 
bij daarnaast een economische blokkade op de Republiek 
werd toegepast, tenvijl men bovendien haar politiek trach 
te te verstikken door het oprichten van willekeur~e,geo
grafisch onverantwoorde deelstaten. · 

De 2e polit!lle actie bracht geen oplossi~ ,wel een 
soort chauvinistiache verdoving,en verheerlijking V'an wa
pengeweld, doch de toestand wordt voor ons steeds moeilij
ker en ernstiger.Dat er echter een kentering op komst ie 
bewijst het hoofdartikel ~an de N.R.C. van Zaterdag j.l., 
waarin - zeer terecht - werd geconstateerd, dat de resul
taten van de 2e actie negatief zijn. 

Spr. behandelt dan de reso~utie's van de Veiligheids
raad, het "Plan Beel" en het hekende onderhoud dat door · 
)Ir-. Gieben aan een Engels journalist is toegestaan,. zegt, 
dat de.wein~e politieke kaarten - waarover de republi
keinse leiders beschikken - meesterlijk zijn uitgespeeld 
en dat de Ned. regering door dit alles in een zeer meei
lijk parket is gekomen, daar de gehele Indonesische kwes
tie thans practisch onder de supervisie van de U.li.O.I. 
ia komen te ~taan. 

Door het falen van onze regering ia dus de staatkun
dige reorganisatie haar uit handen genomen en in handen 
gelegd van de .Commissie der V.N., een Commissie, die eah
ter rekening moet houden met de Oost-Aziatische landen, . 
:n:e-t Rusland en V::Jora.l met Amerika., waar de publieke opinie 
volledige vrijheid eist voor de Indonesische bevolking. 

Spr. critiseert dan de voorlichting over Indonesië . 
en zegt, dat wij de harde werkelijkheid niet willen zien, · 
daar wij nog steeds een constructtie willen waar Nederland I 
aa.n de touwtjes blijft trekken. · 

Wij moeten onze mede-mensen echter ov-ertuigen va.n 
het feit, dat wij ethisch onverantwoord handelen, terwijl 
politiek gezien, het Ned. bel~id ons geen enkel voordeel 1 kan brengen. Wij moeten Indonesië dusven verliezen, wil-
len wij nog iets winnen. • 

Spr. leest dan het manifest voor, dat door net Oomi-I 
té is uitgegeven (een exemplaar is aangehecht) en z.egt, . 
dat alleen door een scherpe zwenking nog iets te bereiken 1 

zal zijn. , 
Met de oproep het a'lanclpunt van het Oomité in beroep: 

en bedrijf onder zijn mede-mensen uit te dra.gen eindigt ! 
spr. zijn betoog. Hierna volgt een pauze van een half' uur.l 

. i 

. l De· li,felblom-Bei~r~Hendrik ~~n, geb~ 27-4-1896 te 
~~ ~i~O X\ Arnhem, zeg 'IHS Zijl\ b Etlkaar om een oordeel_ t:,:o::-

_., 
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men over de toes tand,zoa.ls die zinh in de laatste drie 
maanden in Indonesië heeft ontwikkeld, en wij erkennen 
het ruiterlijk, dat wij het niet beter weten dan ieder 
ander, maar wij moeten de dingen zien zoals ze zijn, in 
het belang van ons volk. 

Drie jaar geleden begon een protest-antie tegen de 
troepen uitzending naar Indnesië. Wat is in die drie 
jaar bereikt? P.racti~ch niets. 

Wij moeten het ontwikkeli;gsproaes in een groter 
tijdvak bezien, ni6t het tijdvak v-an 3 jaar, maar over 
30 jaar. 

De grote November-belofte van voor 30 jaar, cd: ie de 
Indonesische bevolking door de toenmalige Ned. regering 
werd gedaan, werd ingetrokken en in alle toonaarden ver
loochend, terwijl men zich de jaren door probeert te 
onttrekken aan de uitvoering van wat men in beginsel had 
opgezet. 

Het kleine Nederlandse vo~k, kan DD de stroom niet 
meer tëgenhouden, een· on~ tuimig v.rijheidsver·ll:i!llgen ke.n 
,niet meer de kop worden ingedrukt. 

De goede voorlichting wordt ons onthouden door een 
\regering, die met primitieve democratische middelen pro
beert ons de ogen te sluiten, die hoog opgeeft over een 
zogenoemd fatso.en. Vaar deze oorlog is dan een fatsoen
lijke koloniale oorlog door politieagenten met glacé
handschoenen aan • 

i. 

.Alles stikt hier in het fa.tsoen,maar dan is de ~~:•x••i 
moraal tenmine te gered. 

De ~rijheidsstrijd van het Indonesische volk is een 
strijd v-an een overmaahtig wordend .ÀZiatisch volk. 

Wij bedoelen het zo goed,maar doen het zo verkeerd. 
Wij moeten ons geweten eens af~ragen, of wij niet 

teveel efferen op het alta~ ~an de God ~an het fatsoen. 
Het blijkt, dat wij ats fatsoenlijk Christelijk tie

derlandach volk meer vertrouwen hebben get::tteld in de 
kracht van het geweld, dan samen te handelen en te pra
ten. Wij moeten oog en oor hebben Yoor wat van andere 
zijde naar voren wordt gebraoht. Wij missen daarvoor het 
begrip en wij hebben angst ~oor het geen wij verliezen. 

{ 

De middelen, die wij gebruiken, bepalen de waarde.- i 

·. Is het geen wonder, dat de militaire~tadisten wor-
den, omdat zij stomweg vechten voor hun le'l!en.De V'erant
~oordeli,jkheid rust niet op hen m:tar op ons. 

Het is beschamend, dat juist de Ohrist~nen op deze 
avond verstek laten gaan. Waar blijft het vlammend pro-
test van de kerken, deze kerken die tijdens de bezetting 
zo'n goed figuur sloegen ?- . 

Het is onze taak hartstoehte1ijk en geestdrift~ te 
pletten voor de volwaard~heid van de andere partij, met 
een eerlijke- en Christelijk ~erantwoorde politiek. 

Spr. citeert vervolgens een gedeelte van een arti
kel van Prof. Kr-e-r uit •wending• van 1947 en besluit 
zijn betoog met een b&roep op de Christenheid tot de 
strijd voor de vrijheid in Indonesië, zoals wij dit wen
sen in eigen land.• 

Yan den Berg, A., voornoemd,doet een beroep op alle 
aanwezigen het comité daadwerkelijk te steunen, daar dit 
niet alleen financiéel, doch ook materieel aan de grond 
zit, en sluit te 22.30 uur de verg&deri~. 

Het geheel heeft een rust~ verloop gehado Eindeo---

~--n-;--c-.-v-.n-.ï(~·\1~~'7\~~-------------------------------·-
... ~ 
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DE BETEKENIS VAN DE IN·DONESISCHE KWESTIE 
. I 

0 P E NB ARE _V E R G ADER IN G . 

op l\~ANDAG 28 MAART a.s. in de'grote zaal van "ONS HUIS 1
' Göuvernestr.· 

133 
SPREKERS: 

en 

Ds. H.J.Mispelblom Beyer, 
Rem.Pr~dikant t~ Rotterdam. 

Drs.L. de Jong - Amsterdam, 
voorm.Radiospreker van nRadioTOran.j~" en VARA.· 

~aal open 7. 30 uur Aanvagg__ê_l:!._g.~....!.- "' 
Entree 22 cent. 

I • 



Comité voor V rede en V rijbeid . 
tn 

om! 

Na drie~en~een~half jaar beginselloos opportunisme en eigenmachtig geweld is de Nederlandse poli~ 
tiek inzake Indonesië thans hopeloos vastgelopen. Twee mislukte aceoorden en twee militaire avon~ 
turen hebben het vertrouwen in Nederlands bedoelingen zowel in Indonesië , als in de wereld 
volkomen verspeeld en het Nederlandse volk in een moeras gevoerd. Alleen een radicale koers
wijziging had hier een kans op uitkomst kunnen bieden. Bij alle onzekerheid staat thans wel vast, 
dat de regeringsverklaring van 26 Februari j.l. deze koerswijziging niet heeft gebracht. Daarmee is 
een laatste kans gemist. De regeringspolitiek, wier enige vaste kenmerk was, dat zij steeds te weinig 
bood en telkens te laat kwam, dreigt thans definitief te mislukken. Zij is reeds lang fundamenteel 
veroordeeld. 

Ondanks een schromelijk onvolledige en eenzijdige voorlichting dringt tot het Nederlandse volk 
de bittere waarheid door dat: 

1. in Indonesië aan Nederlandse zijde - slachtoffers aan Indonesische zijde tellen officieel niet 
mee! - per maand gemiddeld 200 doden vallen, hetgeen jaarlijks 2400 doden zou betekenen, 
ware het niet, dat de dodenlijst elke dag stijgt en van burgerlijke slachtoffers officieel niet gerept 
wordt; 

2. de Nederlandse militairen in de sfeer van guerilla en wederzijdse terreur aan een proces van 
demoralisatie en verruwing onderhevig zijn, terwijl het economisch en maatschappelijk leven 
voortdurend ernstiger wordt ontwricht; 

3. de haat en verbittering der Indonesiërs tegen Nederland elke dag groeit en ook de coöperatie 
der op Nederland geörienteerde Indonesiërs, met inbegrip der Federalen, steeds zwaarder belast 
en op de duur onhoudbaar maakt; 

4. de Nederlandse regering bezig is, haar laatste crediet in de wereld, zowel bij de Verenigde Naties 
als bij de staten, die het nauwst bij de ontwikkeling in Indonesië betrokken zijn, met name de 
Aziatische landen, te verspelen; 

5. de wereld Nederland niet met rust zal laten en zelfs generlei verder aandeel zal gunnen in het 
liquidatieproces der koloniale verhouding, aleer de Indonesische en andere Aziatische leiders tast
bare bewijzen hebben van een radicale ommekeer in de Nederlandse bedoelingen en methoden. 

Nederlanders! Het is de eerste en hoogste wijsheid, de harde werkelijkheid in het gezicht te zien. 
Het is een blijk van goed-Nederlands fatsoen, de begane fouten te erkennen en een zware schuld 
te aanvaarden. Het is eenvoudige burgerplicht en burgermoed, de consequenties te trekken en het 
roer om te gooien. De tijd voor nie~we ontwijkings-manoeuvres en verdere Rommiaanse constructies 
is voorbij. 
Het is Uw taak en gebod, Nederlanders, van Uw regering, welke deze ook zij, te eisen: 

1. Een openhartige voorlichting inzake de situatie in Indonesië en haar neerslag in de wereld, als~ 

mede ·van de bedoelingen en de verdere plannen der regering. 

DE KAARTEN MOETEN EINDELIJK OP TAFEL! 

z.o.z. 



2. Een duidelijke bereidverklaring tot loyale uitvoering van de resolutie van de Veiligheidsraad. 

3. Een openlijke aankondiging van een terugtrekken der Nederlandse troepen uit Indonesië op de 
kortst mogelijke termijn. 

Deze algemene doelstellingen vereisen in concreto: 

a. Volledige bewegingsvrijheid voor de Republikeinse leiders en herstel van de Republiek in Djokja 
als autonome eenheid. 

b. Vaststelling van een datum, waarop de laatste Nederlandse troepen uit Indonesië zullen verdwij~ 
nen, gepaard gaande met een bereidverklaring tot een symbolische daad in de vorm van de 
repatriëring per eerste gelegenheid van minstens 10.000 manschappen, eventueel in gemeen 
overleg te vervangen door een internationale politiemacht. 

c. Aanbod aan Republiek en federale Indonesische leiders tot het opnieuw bijeenroepen in gemeen 
overleg van een Ronde Tafel~conferentie ter nadere uitwerking van de uitvoering der resolutie 
van de Veiligheidsraad, onder medewerking van de U.N.C.I., en tot de schepping van een, op 
vrijwilligheid en gelijkwaardigheid berustende, nieuwe verhouding tussen Nederland en Indonesië. 

d. Bereidheid voor de politieke en militaire overgangsfaze in gemeen overleg, al of niet onder auspi~ 
ciën van de Veiligheidsraad, een internationaal oppergezag in te stellen over de gemeenschap~ 
pelijke strijdkrachten en over de gezagsapparatuur. 

e. Bereidverklaring tot het aanvaarden van een, in gemeen overleg aan te wijzen, bemiddelaar in 
geschillen, die bij de verdere uitvoering van het gemeenschappelijk opgestelde program zouden 
kunnen rijzen. 

Nederlanders, 

Als Uw regering faalt, vallen de gevolgen en de verantwoordelijkheid op U terug. Gij moogt geen 
mogelijkheid verwaarlozen, die uit de huidige impasse voeren kan. 
De ontwikkeling der verhouding tussen Engeland en India bewijst, bij alle verschil in situati~ 

hoezeer een radicaal~progressieve, principieel anti~koloniale politiek succes kan hebben. 
Alleen bij een scherpe zwenking van het roer, het oog constant gericht op de realiteiten in de gehele 
wereld en in Azië in 't bijzonder, is er nog hoop op een toekomst voor Nederland en de Nederlanders 
in een waarlijk vrij Indonesië. 

AMSTERDAM, Maart 1949. 
Marnixstraat 198. 

Namens het Comité voor Vrede en Vrijheid in Indonesië: 

Drs. L. de Jong; Jef Last; L. Lichtveld; 
H. M. v. Randwijk; Joh. W. E. Riemens; 
Drs. B. W. Schaper; D. Schilp; 
Prof. Mr. W. F. Wertheim; 
Sam de Wolff. 
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van het "Comité voor Vrede en Vrijheid in 
Indonesië", welke is toegezonden aan de 
"Vlam-leden", vermoedelijk ter verspreiding. 
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Comitê voor Vrede en Vrijheid in lndonesi~. 

om! 

Na drie-a-een-half jaar beginselloos opport\dtisme en eigenmachtig geweld is de Nederlandse poli
tiek inzake Indonesië thans hopeloos vastgelopen. Twee mislukte aceoorden en twee militaire avoa
turen hebben het vertrouwen in Nederlands bedoelingen zowel in Indonesië als in de waàd 
volkomen verspeeld en het Nederlandse volk in een moeras gevoerd. Alleen een radicale koers
wijziging had hier een kans op uitkomst kunnen bieden. Bij alle onzekerheid staat thans wel vut, 
dat de regeringsverklaring van 26 Februari j.l. deze koerswijziging n i e t heeft gebracht. Dunnee is 
een laatste kana gemist. De regeringspolitiek, wier enige vaste kenmerk was, dat zij steeda tt weinig 
bood en telkeD8 te laat kwam, dreigt thans definitief te mislukken. Zij is reeds lang funde.atftl 
veroordeeld. 

Ondanks een schrodlelijk onvolledige en eenzijdige voorlichting dringt tot het Nederlandse volk 
de bittere waarheid door dat: 

1. in lndoneaif aan Nederlandse zijde - slachtoffers aan Indonesische zijde tellen officieel lltet 
meel - per maand gemiddeld 200 doden vallen. hetgeen jaarlijks 2400 doden zou betebnea, 
ware het niet, dat de dodenlijst elke dag stijgt en van burgerlijke slachtoffers offideel Diet gerept 
wordt: 

2. de Nederlandse militairen in de sfeer van guerilla en wederzijdse terreur aan een proca van 
demoralisatie en verruwing onderhevig zijn, ·terwijl het economisch en maatschappelijlt leven 
voortdurend ernstiger wordt ontwricht; 

3. de haat en verbittering der Indonesiërs tegen Nederland elke dag groeit en ook de coöperatie 
der op Nederland geörienteerde Indonesiërs, met inbegrip der Federalen. steeds zwaarder belast 
en op de duur onhoudbaar maakt; 

i. de Nederlandse regering bezig is, haar laatste crediet in de wereld. zowel bij de Verenigde Naties 
als bij de staten, die het nauwst bij de ontwikkeling in Indonesië betrokken zijn. met name de 
Aziatische landen, te verspelen; 

5. de wereld Nederland niet met ~t zal laten en zelfs generlei verder aandeel zal gunnen in het 
liquidatieproces der koloniale verhouding, aleer de Indonesische en andere Aziatische leiders tut
bare bewijzen hebben van een radicale ommekeer in de Nederlandse bedoelingen en methoden. 

Nederlanders! Het is de eerste en hoogste wijsheid, de harde werkelijkheid in het gezicht te zien. 
Het is een blijk van goed-Nedeclands fatsoen, de begane fouten te erkennen en een zware schuld 
te aanvaarden. Het is eenvoudige burgerplicht en burgermoed, de consequenties te trekken en het 
roer om te gooien. De tijd voor nieuwe ontwijkings-manoeuvres en verdere Rommiaanse constructies 
is voorbij. 
Het is Uw taak en gebod. Nederlanders, van Uw regering. welke deze ook zij. te eisen: 

1. Een openhartige voorlichting inzake de situatie in Indonesië en haar neerslag in de wereld. als
mede van de bedoelingen en de verdere plannen der regering. 

DE KAARTEN MOETEN EINDELIJK OP TAFEL I 

z.o.z. 



2. Een duid~lijke ber~idv~rklaring tot loyale uitv~ring van de resolutie van de Veiligheidsraad. 

3. E~n openlijke aankondiging van een terugtr~kken der Nederlandse troepen uit Indonesië op de 
kortst mogtlijke termijn. 

Deze algemene doelstellingen vereisen in concreto: 

a. Volledige bewegingsvrijheid voor de Republilceinse leiders en herstel van de Republiek in Djokja 
als autonome eenheid. 

b. Vaststelling van een datum, waarop de laatste Nederlandse troepen uit Indonesië zullen verdwij
nen, gepaard gaande met een bereidverklaring tot een symbolische daad in de vorm van de 
repatriëring per eerste gelegenheid van minstens 10.000 manschappen. eventueel in gemeen 
overleg te vervangen door een internationale politiemacht. 

c. Aanbod aan Republiek en federal~ Indonesische leiders tot h~t opnieuw bijeenroepen in gemeen 
o~ van een Ronde Tafel-conferentie ter nadere uitwerking van de uitvoering der resolutie 
V8D de V~iligheidsraad, onder medewerking van de U.N.C.I.. en tot de schepping van een. op 
YrijJrilligheid en gelijkwaardigheid berustende, nieuwe verhouding tussen Nederland en Indonesië. 

d. Bueidheid vocx• politieke ~n militaire overgangsfaze in gemeen overleg, al of niet onder auspi
ciën van de ~idsraad, een internationaal oppergezag in te stellen over de gemeen~hap
pdijke strijdkracht~n en over de gezagsapparatuur. 

e. Bereidverklaring tot het aanvaarden van een. in gemeen overleg aan te wijzen, bemiddelaar in 
geschillen, die bij de verdere uitvoering van het gemeenschappelijk opgestelde program zouden 
kunnen rijzen. 

Nederlanders. 

Als Uw regering faalt, vallen de gevolgen en de verantwoordelijkheid op U terug. Gij moogt gft!! 
mogelijkheid verwaarlozen. die uit de huidige ilDJ>aste voeren kan. 
De ontwikkeling der v~rhouding tussen Eng~land en India bewijst, bij alle verscb,il in situatie. 
hoez~er een radicaal-progressieve, principieel anti-koloniale politiek succes kan hebben. 
Alleen bij een scherpe zwenking van het roer, het oog constant gericht op de realiteiten in de gehele 
wereld en in Azië in 't bijzonder, is er nog hoop op een toekomst voor Ned~rland en de Nederlanders 
in een waarlijk vrij Indonesië. 

AMSTERDAM, Maart 1949. 
Marnixstraat 1 98. 

Namens het Comité voor Vrede en Vrijheid in Indonesië: 

Drs. L. de Jong; Jef Last; L. Lichtveld; 
H. M. v. Randwijk; Joh. W. E. Riemens: 
Drs. B. W. Schaper; D. Schilp; 
Prof. Mr. W. F. Wertheim; 
Sam de Wolff. 
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'op, 'yrj:j_dag, 11 Maart L949, te 20.00 uur werd door 
het Comité voor Vrede en Vrijheid in IndonesH!, afdeling 
Den Haag, in gebouw 11 Amioi:tia" aan het. Westeinde te 's-Gra
venhage·, f;!en openbare. vergadering belegd, waaraan door ± 
450 personen werd deelgenomen. 

z;aaloapac i te i t 4 50 p.e:rs enen •. 
Te omst.,reeks 2.o .l.5 uü.r ·_wordt, na een kort openings

woord, direct het woord verleen~ aan de late spreker van 
die avond; . · ,. - ,, ., :OU:il.~iff!giffm (Louis DE: J9~~-' Amste-rdam, 24 April 

X 1914, - , · sterdam) ~ · · _ _ .. 
Spreker vangt zijn rede·aa~ met erpp te WlJZen, dat 

wij, aan. è.e. voolll'aWC!Il.d··Van ~e: Ronde Tafelconferentie, in een 
zeer ernstige· tijd leven·.:- In. New York -i,s de vergadering 
van de Verenigde Naties bijeen, waar Nederland zich in de 
positie van beklaagde mogemdäeid-heeft te verantwoorden. 

Deze tijd is ernstig,.omdat hetgeen in Indiä gebeurt, 
indruist tegen ons geweten. ·jin Indones i~ vinden gruweli.daden 
plaa-ts• van. dè ernstigste soort. 

·Spreker citeert vervolgéns een. aantal brieven van Ne
derlandse soldaten in.Indonesiä~eri wijst in dit verband op 
hetgeen Henk GORTZ•K· in de Tweede Zamer_daarvan had gezegd. 
Hij leest een brief voor van- een soldaaD uit de buurt van 
Soeban4in. Volgens de~e soldaat:werd dit gebied eerst ge- i 

.e~aotieerd, waarna· dé kampongs werden afgebrand en de achter- i 

geble'('en mensen:, ookvrouwen en kinderen, werden vermoord. ' 
Dè:bevolkirig, aldusdéze briefsohrijvert wordt uitgeperst 
op .een manie!:, zoals wij hier onder de Duitse bezetting heb- , 
ben gekend. De mensen worden afgebeuld en met een electri
seermaènine behandeld.om hen zover te krijgen, dat zij an
deren verraden. Denk nu niet,_ aldus spreker, dat dit alleen 
brieven van communisten.zijn. Neen, er zijn zelfs katholie-
ken, die zo schrijve:p.. Hij citeert daarop een passage uit : 
een brief; geschreven door de soldaat1 A.J.FEITHl uit Vlaar
dingen op 14 December 1948, dus nog voór de 2e m litaire 
actie. Deze johge katholieke kajotter vertelde in zijn 
brief, hoe de kampongs waren afgezet, de kerels bij elkaar 
waren getr.ommeld en hoe deze kerels,een 14-tal, hun kop 
door ·een lus van een touw moesten ;i;P&leli& steken. Op deze 
wijze werden zij. ge.dwongen 1ie bekennen. Toen deze kerels 
evenwel ·nog niet 1Wilden spreken, zijn ze _in de bossen doodge
schotsn."Ue lachte je rot", aldus deze briefschrijver. 

Nadat spreker nog verschillende brieven van soldaten 
uit Indones Hf heeft voorgelezen,' wijst h,i._j erop, dat de in
houd van deze brieven tijd·en~ de vergader-ing van de Tweede 
Kamer ter kennis vatn Dr.DREES is gebracht. Wij achten Dr. 
DREES hoog .• _ :fllj hee.ft 10 dagen geleden gezegd, dat hij met 
bezorgdheid h:eeft kennis genomen van de·inhoud van die brie
ven en dat een onderzoek wordt ingeste·ld. 

Dr.DREES heeft Dr.:BEEL, t~legrafis-ch verzocht een onder-
zoek naar deze excessen të. laten instellen, maar het zal wel 
juist zo gaan als met de moordpartij op Zuid-Celebe,s, waar 
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na T 1/2 jaar aarzel,~, het onderzoek geen resu.ltaat hee:ft 
--«;>'1~ 

opgeleverd. , . 
Wij zijn niet tevreden me"f-.·een onderzoek, omdat wij, 

·door· ondervind:i:tlg wi-js gévrmrd·en,'- vr~zen, d'at het de Re-ge
r.i.ng .ge_e_n Jtr.nst_ .is m,e_t. _h_e_t i.l;l_I:J_t_e.llen . d,a.a_r_v_a,n. 

Spreker geeft vervolgens een overzicht van datgene~ 
wat door de Nederlanders in 3 eeuwen in Indonesi~ tot stand 
is gebracht op het gebied, van· ttichniek, vervoer en genees-
kunde.: · · · · · · ' : 

·De keetzijde:vari.de~e·medèille echter is, dat 50.000 ~ 
Nederland.er·s 90.00'0.' .o~o Indonesiä. r. s ondérdrukten. Deze Ned,er 
landers hadden geen. wezenlijke· belangs·telling voor de Indo
nesU~rs •. Me.n wil- het diben.:· voorkomen, alsof de Republiek van 1 

Japanse~ mlk'elij.\': is.J, · ma.a:r?- helidan blijkbaar niet tot _?e over1 
heel<-sers ln !iidonesii do0rgedrongen, dat, wanneer SOEKARNO : 
reeds vóór Çie oor;tog sprak_, hondemodduizènden en nog eens 1 

honderdduizend-en· mt1J· een· :Vitr.u· gele.Df n~ar hem luisterden. 
Nederland·. had SjJSKARN<O, · HATTA e~ ~J~HRIR opgepakt en v· :·-

verba.rln:en: •. Zi~ werdeh: door de Jappen bevrijd en hebben zich 
na' hun be:ov+~ïj''<fing begrijpelijkerwijze· tègen hun onderdruk
kei-s gêkeèrd. Wi~ hebben getra~ht., nadat Indonesi~ van d( 
Japanners was bèvrijd, om hen te wurgen en militair te v~~-

.. nietigeii. Het is thans evenwel zo, dat in de zogenaamd gezui1 
iverde·gebieden,~hèt vuur vahvérzet weer aanwakkert. Een 1 

: . trèff.end voor:geeld daarvan is, dat,: t'(J)en SOEKARNO de leden ! 
van de Commissie van goede Diensten. op Banka uitgeleide ' 
deed naar het vliegveld, er een. ·stQrmachtig ge juich onder 
~dá ·bèvolkiri.g opging. Hoe zou'de reactievan de Nederlandse 
beveJ.k:ing geweest zijn, als tijdens de bezetting Koningin 
W~lhelmina in Den Haag· ·z~'u- zlJn· gekoment De schuld van deze 1 

gang van zaken ligt, aldus spreker, voor een deel op de ge
he]..e Nederlandse bevolking. Het~is miss~hien de enige ver
Q.ienstflïYan de Paririj.van,de·Arbeidr ril.at zij bij de.le. Mi-
1~~-ai.re· actie;.·,terwijl ,de ... KaQ.olieke':Mini-sters op wilden 

:rukken na41r DjGOj!l.J dit hee:et: weten te veb'hinderen. 
__ Vervolgens maakt spreker een ve:rgel:!Jjking met de hou-

. 4iD.g .van :5~geland t.o~.v •. India~. Hij·-.p:rljst daarbij de hou
ding van :\1\T:Jt:§E .(; V e:rv olgens. lee s:t: ai j de re s o 1 ut ie voor van 

·de Vei+gheideraàd. 1 · · ••. ··· ~ . ·; : · : .;:· • 

. Mini-ste:c MAARSEVE»:N 'hee·.ft ,;eveHiweJ. die resolutie in · 
"'{inq ge.m:J:;agen en heef\t ·:het vonni,s civer ons land ui tgesprb-
ken;··doer de r~soly,ti-e naa'Bt ~-:t:cb,cneer: te· leggen. 

Men t_raclltt.EL~de .::federal:isten' tegé.n: :de Republiek uit te 
·· .s pel~n, má~l?· Cj>Gk dit ]}i:~ä-er:la.:rtdse csp~l ging niet op. De po-

. - .. _p:u:);..ar~ tE!i t ·Y..a~; Sct'-E~~ ·.en l:H.A!f.ï'.A.·:rs hierdoor nog sterker ge
. ,_,: . : ,wo.r.de.r:i .e1;1 daa~<ji-Dt!>ll' .. ·wor.d,t 00k' de Jh(J)Ud-ing der federalisten 

aa.q het .wel1-k:e lie ij. g$l:>r4~~t ~. r. , . · · 
· Spr~eke.r, ·stelt· v~~;li..giens. q.e _vraag: '-Hoe liggen de poli-

;t-ieke kaart'e:n i,n :en·~ ~.and?~·.Dirt i~s .een: \grote desillusie. Het 
·.kr;fi_~kt 'in q~ rijen van d-e :Fa~tij' van de Arbeid, terwijl in 
·d~: Y..ath:oli.elçt3· Vrolks. Partij·; ·z:ir·c:n. ne:eds_ d'uiidelijke tegenstel-
·lingen. v,er'tonen. · . . · -~ .. ·: ·.· . 

. .Dè katholieke. In~H~.-keg1!);6it', .S:IoJBESWJ.A, waarschuwt open-
'lij'k tegen he-t bel~id van· RQMME.~ d:iet gev0lg van de houding : 
der Regering is, da1; ook dz,J.:,J,,, di;e. hun. belangen in Indiä heb-
b_en, zien, dat op COII!Inere.i~e.1 gebied niets meer valt te ha- · 
len. · . . · · , . . 

. Het. Comité ,vpor Vrij.heid .. in .Indoneslä slaat dan ook 
'·.m~r ,st-i-jgende -be·z-orgheid- :d~· -ont~i.kk~ling ln Indones i~ sr{. 

hJ.er te lande gade. ·· , '' 
·Spreker ~eest daarna een manifest voor (gaat hierbij). 

-dij-
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H~j besluit zijn rede met de woorden "De lifederlandse Rage..;. 
ring moet het roer omgooien de troepen terugtrekken uit 
Indonesiä en het Indonesische volk z~jn volledige vrijheid 
schenken". 

Spreker wil daarbij als bemiddelaar benoemd zien de 
oud~ Gouverneur van India MOUUTBATTEN. 

T Hierna volgt een kwartier pauze. In de pauze worden 
5 brochures à f.l,-- verkocht. Het is de bedoeling dat 
deze onder vrienden en kennissen worden verspreid ~zie bij
gaande brochure "Wat gebeurt in Indonesiä). 

Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vra
gen, waarvan door een aantal personen gebruik wordt gemaakt. 
Een der vragenstellers stelt voor om genoemde brochure "aan
getekend" te zenden aan vooraanstaande personen o.a. aan 
Kapitein WESTERLING, Generaal SPOOR, Generaal iÉIJER, !an 
der PLAS en BEEL. Dit voorstel werd door Drs.DE JONG aan-

lvaard. ~ 
X Vervolgens spreekt DsliuSKUS. Hij betreurt de verdeeld-

heid onder de socialistèll?~ •1v. hun standpunt tegenover In-
1 donesiö. Men heeft de vrijheidsstrijd van het Indonesische 

volk als zodanig hier te lande niet onderkend. De K.V.P. is 
in eerste aanleg verantwoordelijk voor de le en 2e mili
taire actie en het is haar schuld, dat de Republiek van de 
baan is geveegd. Dat de P.v.d.A., dat beleid heeft geaccep
teerd, betekent dat er in Nederland geen waarlijk socialis- ' 
tische partij is. Uitvoerig gaat spreker in op de houding 
van diverse vooraanstaande mensen uit de zending. Zij heb
ben tijdig begrepen, dat militaire acties niet bijdragen 
tot het verkrijgen van een oplossing in dit conflict. Zij 
hebben zich van die acties gedistancieerd, er van overtuigd 
zijnde, dat de zending .anders haar vernietiging tegemoet 
gaat. 

In Indonesiä zal men in de toekomst de socialisten en 
christenen in Nederland beschouwen als degenen, die het op_/ 
vernietiging gemunt hadden. 

Spreker doet tenslotte een beroep op de aanwezigen om 
mede te werken tot het verkrijgen van een goede verstand
houding tussen de volken van Nederland en Indonesiä. Een 
verstandhouding, die voort moet spruiten uit eenzelfde ge
voel voor "Vrijheid, menselijkheid en gerechtigheid". Wel
licht is het daarvoor nog niet te laat, maar dan moet hier 
in Nederland "het roer om". 

Na de rede van Ds.BUSKUS worden 2 coupletten van "de 
Internationale" met luider stem gezongen. 

Hierna heft een der aanwezigen het Wilhelmus aan. On
. danks het feit, dat slechts enkelen mede zingen, zingt de 

man dapper het volkslied ten einde. 
>JJ/ ~ Om ! 23. 00 uur ging de vergadering uit een. (.Einde l 



Comité voor V rede en Vrijheid . 
tn lndonesi~ . 
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liet IUJ..ell, moet om ! 

Na drie~en~een~half jaar beginselloos opportunisme en eigenmachtig geweld is de Nederlandse poli~ 
tiek inzake Indonesië thans hopeloos vastgelopen. Twee mislukte aceoorden en twee militaire avon~ 
turen hebben het vertrouwen in Nederlands bedoelingen zowel in Indonesië als in de wereld 
volkomen verspeeld en het Nederlandse volk in een moeras gevoerd. Alleen een radicale koers~ 

wijzigi:Q.g had hier een kans op uitkomst kunnen bieden; Bij alle onzekerheid staat thans wel vast, 
dat de regeringsverklaring van 26 Februari j.l. deze koerswijziging niet heeft gebracht. Daarmee is 
een laatste kans gemist. De regeringspolitiek, wier enige vaste kenmerk was, dat zij steeds te weinig 
bood en telkens te laat kwam, dreigt thans definitief te mislukken. Zij is reeds lang fundamenteel 
veroordeeld. 

Ondanks een schromelijk onvolledige en eenzijdige voorlichting dringt tot het Nederlandse volk 
de bittere waarheid door dat: 

I. in Indonesië aan Nederlandse zijde - slachtoffers aan Indonesische zijde tellen officieel niet 
mee! - per maand gemiddeld 200 doden vallen, hetgeen jaarlijks 2400 doden zou betekenen, 
ware het niet, dat de dodenlijst elke dag stijgt en van burgerlijke slachtoffers officieel niet gerept 

. wordt; 

2. de Nederlandse militairen in de sfeer van guerilla en wederzijdse terreur aan· een proces van 
demoralisatie en verruwing onderhevig zijn, terwijl het economisch en maatschappelijk leven 
voortdurend ernstiger wordt ontwrièht; 

3. de haat en verbittering der Indonesiërs tegen Nederland elke dag groeit en ook de coöperatie 
der op Nederland geörienteerde Indonesiërs, met inbegrip der Federalen, steeds zwaarder belast 
en op de duur onhoudbaar maakt; 

4. de Nederlandse regering bezig is, haar laatste crediet in de wereld, zowel bij de Verenigde Naties 
als bij de staten, die het nauwst bij de ontwikkeling in Indonesië betrokken zijn, met name de 
Aziatische landen, te verspelen; 

5. de ~ereld Nederland niet met rust zal laten en zelfs generlei verder aandeel zal gunnen in het 
liquidatieproces der koloniale verhouding, aleer de Indonesische en andere Aziatische leiders tast~ 
bare bewijzen hebben van een radicale ommekeer in de Nederlandse bedoelingen en methoden. 

Nederlanders! Het is de eerste en hoogste wijsheid, de harde werkelijkheid in het gezicht te zien. 
Het is een blijk van goed~Nederlands fatsoen, de begane fouten te erkennen en een zware schuld 
te aanvaarden. Het is eenvoudige burgerplicht en burgermoed, de consequenties te trekken en het 
roer om te gooien. De tijd voor nieuwe ontwijkings~manoeuvres en verdere Rommiaanse constructies 
is voorbij. 
Het is Uw taak en gebod, Nederlanders, van Uw regering, welke deze ook zij, te eisen: 

1. Een openhartige voorlichting inzake de situatie in Indonesië en haar neerslag in de wereld, als~ 

mede van de bedoelingen en de verdere plannen der regering. 

DE KAARTEN MOETEN EINDELIJK OP TAFEL! 

z.o.z. 



2. Een duidelijke bereidverklaring tot loyale uitvoering van de resolutie van de Veiligheidsraad. 

3. Een openlijke aankondiging van een terugtrekken der Nederlandse troepen uit Indonesië op de 
kortst mogelijke termijn. 

Deze algemene doelstellingen vereisen in concreto: 

a. Volledige bewegingsvrijheid voor de Republikeinse leiders en herstel van de Republiek in Djokja 
als autonome eenheid. 

b. Vaststelling van een datum, waarop de laatste Nederlandse troepen uit Indonesië zullen verdwij~ 
nen, gepaard gaande met een bereidverklaring tot een symbolische daad in de vorm van de 
repatriëring per eerste gelegenheid van minstens 10.000 manschappen, eventueel in gemeen 
overleg te vervangen door een internationale politiemacht. 

c. Aanbod aan Republiek en federale Indonesische leiders tot het opnieuw bijeenroepen in gemeen 
overleg van een Ronde Tafel~conferentie ter nadere uitwerking van de uitvoering der resolutie 
van de Veiligheidsraad, onder medewerking van de U.N.C.I., en tot pe schepping van een', op 
vrijwilligheid en gelijkwaardigheid berustende, nieuwe verhouding tussen Nederland en Indonesië. 

d. Bereidheid voor de politieke en militaire overgangsfaze in gemeen overleg, al of niet onder auspi~· 
ciën van de Veiligheidsraad, een internationaal oppergezag in te stellen over de gemeenschap~ 
pelijke strijdkrachten en over de gezagsapparatuur. 

e. Bereidverklaring tot het aanvaarden van een, in gemeen overleg aan te wijzen, bemiddelaar in 
geschillen, die bij de verdere uitvoering van het gemeenschappelijk opgestelde program zouden 
kunnen rijzen. 

Nederlanders, 

Als Uw regering faalt, vallen de gevolgen en de verantwoordelijkheid op U terug. Gij moogt geen 
m~gelijkheid verwaarlÇ>zen, die uit de huidige impasse voeren kan. 
De o~twikkeling der verhouding tussen Engeland en India bewijst, bij alle wersch,il in situatie, 
hoezeer een radicaal~progressieve, principieel anti~koloniale politiek succes kan hebben. 
Alleen. bij een scherpe zwenking van het roer, het oog constant gericht op de realiteiten in de gehele 
wereld en in Azië in 't bijzonder, is er nog hoop op een toekomst voor Nederland en de Nederlanders 
in een waarlijk vrij Indonesië. 

AMSTERDAM, Maart 1949. 
Marnixstraat 198. 

Namens het Comité voor Vrede en Vrijheid in Indonesië: 

Drs. L. de Jong; Jef Last; L. Lichtveld; 
H.M. v. Randwijk; Joh. W. E. Riemens; 
Drs. B. W. Schaper; D. Schilp; 
Prof. Mr. W. F. Wertheim; 
Sam de Wolff. 
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vp Donderdagavond ,10 NJaart 1949 von~ de '.1.'uinzaal van het Gem. 
Çoncertgebouw te Haarlem .een openbare bijeenkomst plaats belegd mor 
het "Comiti voor Vrede in IndonesiU",afdeling Haarlem• 

A Aanwezig~ plm. 225 mannen en vrouwen. {zaalcapaciteit: 400). Zeer 
gemeleerd publiek :middenstanders,intellectuelen en enkelen uit de ar
beidende klasse. Velen vaa de oude garde der vredesbeweging van v~!r 
1939 tvrouwen Vredesgang e.d.),benevens leden van ~K§rk.en Vrede"_en 

0 ."v.!:,:i;f!f\~ezoekers werd bij de ingang van de zaal··~~ circulaire 
1V'.1 ••J.'iederlanders m.t roer moet om".ijlitgereikt,terwiji ten. verkoop werden 

('J aangeboden 11 JJe Vlam" en de brochure 11Wat gebeurt er in Indonesif!tl. 
In de zaal lag op elke stoel een intekenbiljet op de boeken: 11 Het 

( fiasco van .i:<.o!!lDle" (Michels en Riemens) en 11Universele democratie/de 
derde macht" (.l:demens). 

Geen leuzen of spandoeken. 
Achter de ~ s~u~stafel waren. gezeten de beide s,grekers: ._J2rs!. Le 

de ~ong en Vs. w • .lfiJ.ij y;an_..Ura~t,benevens het bestuur van ae äfdeliflg I 
lmm léW ee stáähdft uJ.t? B:99tlf~ice-voorzi tter van "Kerk en Vrede" · 
afd • .l:iaarlem( voorzitter van M t "Co mi tè Vrede in Indonesi8 11 afd. Haar- I 
lem I mej.; .bal (namens "Kerk en Vrede 11 Jl .tiB.rmens (voorzitter "Vlamgroep 11 

Haarlem) I Alin.k \namens de "Radicaal J:ïacifis ten11 Haarlem) • 1 

~rs. de ~o~ zei,dat men bijeengekomen was op een ernstig uur nu 
~eder!Krid opn!4ur door de Veilligheidsraad ter verantwoording geroepen I 
wordt • .nij vreesde dat de besprekingen in de Veiligheidsraad voor Neder• 
land geen gunstig verloop zouden hebben. öpr. 'Wijst erop;dat. de oorlog ! 

in .&.ndonesil:! niet van kortstondige aard zou zijn,doch jaren zou kunn.en 
duren. •n dit verband merkt ~r. op,dat generaal Spoor heeft aangedro~ 
gen op versterking van troepen en materieel op de kortstmogelijke ter .... 
mijn. 

;:;pr. noemt de gang van zaken bedroevend. We hebben de ellende van 
een JJuitse bezetting medegemaakt,zei hij,nu pogen wij een dergelijke 
bezetting op te leggen aan een ~~der volk. Dat 20vele mensen nog zo 
weinig begrip hebben voor de vrijheidszin van het ~ndonesische volk 
wijt spr. aan het feit,dat op de scholen altijd geleerd was,dat Indone
sil:! van ons was• Voor de simpele gedachte dat lndone siä een eigen volk 
heeft houdt men de ogen gesloten. ~en dergelijk standpunt als men heeft 
ten opzichte van .&.ndonesi~ had destijds ook ongetwijfeld Koning ~hiliP' 
~ van ~panje ten opzichte van de ~ederlanden,doch de ~ederlanden 
vochten zich vrij;zo zal ook ~ndonesiä zich aan onze overheersing ont• 
worstelen. uns bestuur over indonesiä heeft ongetwijfeld veél goeds 
bereikt,doch wij mogen de ogen toch niet sluiten voor het feit,zegt 
spr. dat na 300 jaar bezetting nog steeds 75~ van het Indonesische volk 
analphabeet was en de indon~sche arbeiders voor slechts enkele dubbel
tjes .. '"ollands geld als salaris verdienden. 

wij hebben geen enkel be grip ge toond, zegt ij? r • wat er onder dit i 
volk van 70.000.000 mensen leefde. ~pr. schetst de verhouding in Indone-j 
si@ v~6r 1941: 70.000.000 Indonesiers met slechts 250.000 blanken,waar- 1 

van 200.000 .1.ndo-~uropeanen,dus slechts 50.000 volbloed .i!iuropeanen• 1 

Spr. citeert vervolgens uit lat boekje van de Kadt "De Indonesisch~ 
tragedie" waarin de verhouding l~ederlanders/lndonesiers gatekent wordt 
als die van heersers en overheersers • .1.n de Volksraad radden destijds 
zitting voor de helft vertegenwoordigers der 50.000 Nederlanders en voo 
de andere helft vertegenwoordigers van de 70.000.000 Indonesiers, 
opr. noemde dit een schrijnend feit. 
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~og steeds citerende uit het boekje van de Kadt,zegt sps.,dat de 
r_epubliek niet uitsluitend van C:Japanse oakelij was,doch dat de 
vrijheidsbeweging van het ~ndonesische volk al terugging tot de . 
twintig en dertiger jaren. iteeds in 1927 en 1928 leefde onder honderd: 
duizende ~ndonesiers reeds het ideaal v~ een vrij en onafhankelijk 
.lndonesiä. Wat, hebben vt j met de leiders van deze beweging gedaan; 
veràannen. 

tietzelfde ambtenarencorps,zegt sprr.dat destijds doof en blind 
was VQar deze vrijheidsbeweging,is nu voor een groot deel weer in 
functie. 

J.n de bezetti:tg sjaren hebben wij ons een beeld gevormd,zegt spr. 
van een Indonesisch volk dat net zoals wij onder Duitse bezetting zou 
snakken naar bevrijding• Doch-dat beeld bleek niet meer te kloppen. 

Spr. schetst vervolgens de politieke doorbraak in Indonesil en 
het ontstaan van de republiek. De Jong verwijt de regering Schermer
horn gefaald te hebben en wij st op de houding van Engeland ten op
zichte van brits Indi@. üij vraagt Uw vrijheid,zei Attlee,gij krijgt 
Uw vrijheid• De tegenstanders hiervan' Churchill c.q. hebten ongelijk 
gekregen t~.n zij zeiaan dat de band tussen ~ngeland en J.ndia geheel 
verbroken zou worden. Deze bandèn zijn niet verbroken en inniger 
dan ooit • .Uit voorbeeld van ~ngeland,zei spr.,hadden ook wi.j moeten 
volgen,dan hadden wij daarvan nu de zegenrijke gevolgen ondervonden• 
Wij hebben de souverei.nitei t van Indonesiä met de mond beleden,doch 
door de daad teniet gedaan. 

~pr. geeft vervolgens een beeld van het ontstaan van de deel• 
staten in Indonesi@ die tot marionettensta ten zijn geworden. 

rtet enige wat -wi..j bereikt hfbben. in .lndonesi@ is,dat het ve.r
trouwen van het ~ndonesische volk thans tot het nulpunt is gedaald. 
De regering heeft te vaak di:Q?;en verklaard en Ja ter teniet gedaan. 
net geduld van het J.ndonesische volk is uitgeput. Zij hebben nog 
slechts vertrouwen in hun eigen verzet en de ontwikkeling op inter
nationaal terrein. 

De.~ong gaat uitvoerig in op de politionele acties. Waarom werd 
~eel,vraagt spr•,die eerst voorstander was van een actie tot Djokja 
toe,benoemd tot hoge vertegenwoordiger van de Kroon ? 

Sprekende over de Veiligheidsraad, zegt de <.Jong,dat sinds de 
laatste zittingen geen enkele wijziging ten gunste van l~·ederland 
is ingetreden,integendeel,en de huidige bes~rekingen konden daarom 
voor ~ederlana wel eens een ongunstige loop nemen• Het feit ligt 
daar,dat wij bezig zijn in J.ndonesiä een politiek te voeren,die 
internationaal geen enkele kans van slagen biedt. Wij komen in een 
steeds moeilijker parket en komen steeds verder in het slop. 

~pr. hekelt de berichtaeving over ~ndonesiä. ls het geen schan~ 
daal,roept hij ui t,dat wij afgescheept WJ rden oe, t korte en vaak nog 
leugenachtige berichten ? Geen enkel behoorlijk journalistiek of 
ooggetuigever slag. 

::ipr. besl.uit zijn rede met re t voorlezen van het .llll.anifest van 
het Comit~ ~zie bijlage). 

wij a1llen uitgelachen,geho~d en bespot worden,besluit hij, 
doch de toekomst zal ons in het gelijk stellen. 

v~ de gelegenheid tot het (schriftelijk) stellen van vragen 
~rd door een l2tal aanwezigen gebruik gemaakt. De vragen brachten 
~ geen nieuwe gezichtspuntea naar voren en werden zeer summier afge• 

daan,aangezien Drs. de ~ong om half 10 wederom moest spreken op 
een avond in n.t:3ellevue" te Amsterdam. De voorzitter beloofde echter 
zich met het hoofdbestuur in verbinding te stellen en te pogen om 
Drs. de ~ong nog deze maand of begin April wederom in tiaarlam te 
krijgen en dan een discussieavond te beleggen over de ge stelde 1 

vragen • .)jij de beantwoording der vragen zei de cJong nog,dat de gr9ot...i 
kapitalisten in ~ederland zich zeer be~gd maken over de gang van 

zaken 
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zaken in J.ndonesil • .l!ien zeer vooraanstaand man uit een van onze groot• 
' sta bedrijven <naam werd niet genoemd)is vo~gens spr. zelfs van plan 

geweest om1taan de jongste politionele actie dreigde,een artike~ te 1 

schrijven in een van onze links gerichte bladen. tiij hee:ft hier echter ! 

vanaf' gezien omdat hij voelde ,dat zijn artikel de actie toch niet tegen ... ( 
gehouden zou heb bem. en om der vdll.e van 21. jn positie. i 

~e huidige ~ndonesiä-politiek zag spro in het licht van het overw 
heersende katholieke element in onze re~ring dat zijn vroeger minder-
waardigheidscomplex poogt te overmeesteren do~ eens te tonen hoe het 
de situatie in Indonesil kan klaren. 

rioe Minister Drees als rechtschapen socialist met deze situatie 
mee kon gaan hoopt spr. op een volgende avond in Haarlem uitvoerig te 
belichten,evenals de positie van de Indo-Europeanen6 

betreffende de houding van de Engelse Labourparty is bat spr. per
soonlijk bekend,dat. Attlee een vol~akt tegenstander is van onze Indone-. 
sil•politiek. 1 

.De tweede spr.,lls. b'ijn van ..uraat,zei,dat, geen partij of kerk ach
ter hem of achter het Comit~ stond. Hij wllde slechts een persoonlijk 
woord ~reken als een verontrust mens. Aangezien Drs. de cJong reeds 
uitvoerig over de Indonesische kwestie gesproken had,wilde hij nog 
slechts een korte nabetrachting houden en een duik nemen in de achtar
grond van dit alles. 

Hij gaf daarop een beeld van de houding der Nederlanders in het 
.Lndonesi@ van v~br de Japanse bezetting. Hij tekende deze Nederlanders 
als uansen die op alle mogel.$jke wijzen poogden van alle vreemde smetlit 
ten vrij te blijven en zich met andere l~ederlanders in een conserven• 
blikje opsloten. bij een rondreis àbor ~ndonesiM poogde hij een idee 
te krijgen van het ~ndonesische vol.k,doch geen enkele Nederland~r kon 
hem daarover inlichten omda~ niemand de moeite had genomen het 1ndone• 
sische volk te begrijpen en tot de mensen ze~f door te dringen. Geen 
enke~e ~eder~nder ~d zich b.v. eens de moeite gegeven om eens een 
inheemse krant te lezen enz. Gunstig staat daartegenover de zend~· 
De zendelingen kwamen met een heel andere opdracht naar Indonesi@ dan 
om er geld te verdienen en zo gauw mogëL;i.jk weer naar NederJand 1a rug 
te keren. :l!ij leerden de bevolking zelf kennen en zij waren het ook, 
op een kleine uitzondering na,die het n:ia t eens zi. jn met de pplitiek 
van onze regering• 

öprekende over de vrijheidswil van bet .1.ndonesische volk,zei spr., 
dat je een ideaaL niet stuk kunt slaan. 

De politiek van onze regering hekelende,zei spr.,waar men eers~ 
de zaak bezet houdt kan men nu geen vrijheid geven. Wij zeggen SJ.perieurl 
te zijn,doch bezitten te weinig geestelijke wijsheid en te weinig in .. 
zicht om dit grote probleem. op te lossen. 
. ~r is nog slechts ''n weg volgens spr. ,de weg van kerk en zending, 
de weg van de schuldbekentenis van hst ~ederlandse volk. Wij moaten ons 
afvragen: hoe kunnen W:. j nog goed t.ûa.ken wat daar bedorven werd. 

Aan het Slot van de avond deelde de voorzitter nog mede,dat aan 

)

het .~î@ftit #aiJS.Jtm,YfaS toegevoegd de J:ieer Vise6,Floraplein 4,dJ..·e als 
arch var zal optreden. . 

• I I 
Stemming' rustig • 
upmerking: in !~n van de andere zalen van bit Concertgebouw vond 

tezelf'dertijd een openbare bijeenkomst plaats van de ttNederl~l ~E.Qu
~e~eweSiiitt. J:oen een van de bestuursleden van het Comite 'Ore e in 
7""!lionesJ.e dit gewaar werd,posteerde hij onmiddelijk ·iemand bij de in- , 

gang van het gebouw om de mensen te waarschuwen. Er werd openlijk ge• 
waarschuwd: dat men zich niet moest vergissen in de zaal want dat er 
boven communisten vergaderden. Ook de tende~~ van de vargadering was 
dusdanig,dat geconcludeerd mag worden,dat de sympathien van de aanwezi- ! 

gen 

I 
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zeker niet in communistische richting gingen. z 
vpmerkelijk was de anti-katholiek-politieke tendens die uit 

gesprekken en uit hetgeen de sprekers opmerkten,was waar te nemen. 

Personalia van in het rapport yoorkomende personen: 

X\vrs. ~. de ~ong (geen nadere gevens). 
X\vs. ·w • Fijn van .Uraat,Leendert Meeszatraat 35. 
XIB. ~uis,llelftlaan 219. . 
j\~orne1ia Pieternella Bal,Amsterdam,8.9t04. Overveen (gem. 

-~hendrik Martinus Harmens,Arnhem,l2·7*22,Kruistochtstr.37• 
X 1.LJ. Alink,Sloten, 7 •9 t15 ,Roetm r Visscherstr .172. 
X'\tlan Hendrik Vis~e ,..l.'iel,lle7t8l.,lt'loraplein 4• 

I 

! 
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Comité voor_ V rede en Vrijheid 
. 
tn Indonesië . 

J 

liet ~ moet om ! 
Na drie~en~een~half jaar beginselloos opportunisme en eigenmachtig geweld is de Nederlandse poli~ 
tiek inzake Indonesië thans hopeloos vastgelopen. Twee mislukte aceoorden en twee militaire avon~ 
turen hebben. het vertrouwen in Nederlands .bedoelingen zowel in Indonesië als in de wereld 
volk()men verspeeld en het Nederlandse volk in een moeras gevoerd. Alleen een radicale koers~ 
wijziging had hier een kans op uitkomst kunnen bieden. Bij alle onzekerheid staat thans wel vast, 
dat" de regeringsverklaring van 26 Februari j.l. deze koerswijziging n iet heeft gebracht. baarmee is 
een faatste kans gemist. De regeringspolitiek, wier enige vaste kenmerk was, dat zij steeds te weinig 
bood en telkens te laat kwam, dreigt thans definitief te mislukken. Zij is reeds lang fundamenteel 
veroordeéld. 

Ondanks een schromelijk onvolledige en eenzijdige voorlichting dringt tot het Nederlandse volk 
de bittere waarheid door dat: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

in Indonesië aan Nederlandse zijde - slachtoffers aan Indonesische zijde tellen officieel niet 
meel - per maand gemiddeld 200 doden vallen, hetgeen jaarlijks 2400 doden zou betekenen, 
ware het niet, dat de dodenlijst elke dag stijgt en van burgerlijke slachtoffers officieel niet gerept 
wordt; 

de Nederlandse militairen in de sfeer van guerilla en wederzijdse terreur aan een proces van 
çlemoralisatie en verruwing onderhevig zijn, terwijl het economisch en maatschappelijk leven 
voortdurend ernstiger wordt ontwricht; 

de haat en verbittering der Indonesiërs tegen Nederland elke dag groeit en ook· de coöperatie 
der op Nederland geörienteerde Indonesiërs, met inbegrip der Federalen, steeds zwaarder belast 
en op de duur onhoudbaar maakt; 

de Nederlandse regering bezig is, haar laatste crediet in de wereld, zowel bij de Verenigde Naties 
als bij de staten, die het nauwst bij ·de ontwikkeling in Indonesië betrokken zijn, met name cfe 
Aziatische landen, te verspelen; 

. .· 
de wereld Nederland. niet m.et rust zal laten en zelfs generlei verder aandeel zal gunnen in het 
liquidatieproc.es der koloniale verhouding, aleer de Indonesische en andere Aziatische leiders tast~ 
bare bewijzen hebben van een radicale ommekeer in de Nederlandse bedoelingen en methoden. 

Nederlanders! Het is de eerste en hoogste wijsheid, de harde werkelijkheid in het gezicht te zien. 
Het is een blijk van goed~ Nederlands fatsoen, de begane fouten te erkennen en een zware. schuld 
te aanvaarden. Het is eenvoudige burgerplicht en burgermoed, de consequenties te trekken en het 
roer om te gooien. De tijd voor nieuwe ontwijkings~manoeuvres en verdere Rommiaanse constru~ti~s 
is voorbij. 
Het is Uw taak en gebod, Nederlanders, van Uw regering, welke deze ook zij, te eisen: 

1. Een openhartige voorlichting inzake de situatie in Indonesië en haar neerslag ~n de wereld, als~ 

mede van de bedoelingen en de verdere plannen der regering. 

DE KAARTEN MOETEN EINDELIJK OP TAFEL! 

z.o.z. 
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2. Een duidelijke bereidverklaring tot loyale uitvoering van de resolutie van de Veiligheidsraad. 

3. Een openlijke aankondiging van een terugtrekken der Nederlandse troepen uit Indonesië op de 
kortst mogelijke termijn. 

Deze algemene doelstellingen vereisen in concreto:· 

a. Volledige bewegingsvrijheid voor de Republikeinse leiders en herstel van de Republiek in Djokja 
als autono~e eènhèid. 

b. Vaststelli~g V?n eeJ1. datum, waa~op dë laatste Nederlandse troepen uit Indonesië zullen verdwij
. nen, gepaard':gaande met een-bereidverklaring tot een symbolische daad in de vorm van de 
repatriëring per eerste gelegenheid van minstens 10.000 manschappen. eventueel in gemeen 
overleg te vervangen door een internationale politiema~ht. 

c~ Aanbod àan Republiek en fede.J:ale Indonesische· leiders toLhet opnieu\v bijeentoepen in gemeen 
>ove:de.g. :van. een Ronde Tafel-conferentie ter ·na~ere uitwerking_ van de uitvoering der resolutie 

... ·van de Veiligheidsraad, onder medewerking van de: U.N.C.I., en~ tot de schepping van een, op 
vrijwilligheid en gelijkwaardigheid berustende, nieuwe-Verhouding tussen Nederland en· Indonesië. 

d. Bereidheid voor de politieke en militaire overgangsfaze in gemeen overleg, al of niet onder' auspi
ciën van de V eiligheids~aad, een internationaal oppergezag in te· stellen over de ;gemeerischap
pelii)ce strijdkrachten en over de gezagsapparatuûr: 

<-'· - __ , -- ' 

e. Bereidverklaring tot het aanvaarden van een;· in gemeen overleg aan te wijzen, bexp.i~d.elaar. il,l 
. geschillen, die bij de verdere uitvoering van het gemeenschiippelijk opgestelde program zouden 
· ktmnen rijzen. 

Nededa;tders, 
• - -j. ~· - I ·: ... ~ -

Als Uw regering faalt, vallen de g~volgen en de verantwoordelijkheid op U terug. Gij moogt geen 
mogelijkheid verwaarlozen, die uit de huidige impasse v,peren_kan . 

.. ·..c· ... ~ué o~twikk~Ïing;Jè·r· ;;ërîió~<fï'ii~ttu~~én- En:geiaii~fVIî"*î~·dia b~;'i{~t:"""bi{ -~-11~ ·~~r'sch;ït'i~ ;itu;tie~ 
hoez~.e:r: een radicaa!,-progressieve, principieel anti-~l<miale politiek succes kan hebben. 
A~leén ~ij een scherpe zwenking van het roèr; het ~oog constant gericht op de realiteiten in de g:ehele 
wereld en in Azië in 't bijzonder, is er nog hoop op ~en toekomst voor Nederland en de Néderlanders 
j~. een waadijk vrij Indonesië. 

:,:;c_: ·. 

...... 
:AM:;lT:eRDAM, Maart 1949. 
Marnixstraat 198 . 
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Namens Het Comité voor Vrede en Vrijheid in Indonesië: 

Drs. L. de Jong; Jef Last; L. Lichtveld; 
H.M. v. Randwijk; Joh. W. E. R1emens; 
Drs.· B. W. Schaper; D. Schilp; 
Prof. Mr. W. F. Wertheim; 
Sam de Wolff. 
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Verslag van de op 10 Maart 1949 te 20 uur ge
houden. openbare vergadering in de zalen vàn 
"Bellewe" te Amsteroam,, georganiseerd door 
het. "Gömit~ Voor Vrede in Indonesie"., 

• 
Deze vergadering was ... aangekondigd door middel van adv~rten
ties in het weekblad "Vrij Nederland" en de dagbladen "Het 
Vrije Volk" en nHet Parool"• Jie toegari.g~rijs bedroeg 35 
c~. Bij de 'ingang wérd gecolporteerd ma "De Vrije Kamé-
der" en "So~ial isme, van 'OlderOJ>". In· de zaal waren ten ve~ 
koop aanwezig "De Vlam" en de bróc~hure uitgegeven door he.t 
· "Oomi t~ voör Vrede in Indonesie", ''Wat· :5ebeurt in Indone.
sie"., De zaal was niet 1ersierd. Alleen wa:s opgehangen een 
aanbeveling tot het kopen van eèrder5enoemde brochure. 
Aanwezig wareh plm. 650 personen, hoofdzakelijk behorende· 
tot het ru.eer gegoede gedeelte· van de burgerij. Het arbeider 
element 'llas practisch af'we zig. Mannetten vrouwen waren ongé-;. 

· v·eer gelijkelijk aanwez:L.-g., Jonge mensen waren zeer wèiriig 
opgekomen. Militaire-.. in uniform warden niet op;;&emerkt, ter-
wijl maar ~en~c~ele Indonesie~s werden opgemerkt. · 
Tij.dens de vergadering wel'den manifesten vers:;,>reid, waar. 
van een exemplaal' bij dit rapport is gevoegd. 

Te 20 •. 15 uur' werd de vergadering éLoor ~en unbekenQ_e voor- , 
zitter 2;e5Wend; a.ie mededeelde dat de heer Sam.'c!e vo .. d(d.ie · 
äBhvar:rt:eîl.Jk d.e vergaderins zou leiden, door ziekte ver- ' 
hinderel r1a.s~ terWijl de Heer van Randwijk door een sterfg 
val in zijn familie niet opt..vergaderin6 zou spreken. Als 
sprekers kondigde hi.j aan de herel ',S~ha:;:>er,. Buskas en De 
Jong. · 
De situatie in Incwnesië maakte het nodig deze ·.u.L;;ad.ering 
te beleggen en de vers~hi~_:;_ende sprek.ers ·zouden die -situa-. 

'

tie belichten~f.Iierna 6_·af hij h~t woo:rü aon de eerste, ·,spre...;.· 
P.J.l ~S"'2. ker, Bertus \Vl.j_lem SCHAPER,. _;;eooren te Voorburg, 3 -tteorua.,;. 
~ · - ri 19 07, 1•i'edadteuf, 161H.hMe te A..rnster,lam., \V:J.eJ_ str:J..at L!-0 II "...,.- { . ' . . . hoog. · · · 

Deze be3on ZlJn r<?de, ,,tct te ve:r;"::.l':?,l"en dat deze vergaderin 
zeen :p rotc=.. sJcvergaderin.g zou zijn~Ivlen be~oogde met de ze ver. 
gaderin 2;en en ook met d.e ver?;ader~.n.;en die in het 1 a."'ld zori 
den vion:~sn óehouden, het Necl.erlandse vo:Uc, dat onverschil..:. 
1 ig staat tE. __ ;enove.r· de óebeurtenissen in Indonc :3ië, te mO
biliseren. Het s~hij:nt niet ncel' mogelijk, vervolgde· spre
ker, ·:;r~1te ver3ader-ingen teihquden, z()als die in de Harkt":'"' 

,_ hall eri te Amsterdam, ~Ndar· Ooen van der Lende. en .Ge:r;;ben 'N~ 
genaar•. op éèn podium stonden e 1 waar Va...1. der Lende met be..: 
trd<:Lin:; tot de eerste politionele actie in Iri.donesië s_pra 
van "d.~,pere on:::;el;l.oorz.t-.::a:tlheid". · 
De aankÓDrdiging van d!3·Z~ __ :yer:;t.:tcLe:cing, waarvan de initia- · 
t ~-~ orn_~~J!_ij_.ts .. .."~~-g;~~=~tl5.:t~.;i_~:..2.?Yi~~e ~11 ega.-
l_e _gro~p, wr~roaocr ,:re n~v:.::-a:r.h~ld" ....;ewelgerO:""TlJQens ëfe be-
zettin;z; hadden de .leden van dez.e b8id e ·.=ro8}_) en wel samen"' 
ku"nnen vverken' maar nu staat men te,;;en over. el};:ander.t Men 
zie:t dat J;iet Nederlànö.se volk zich weer in ~ isolement ·· 
teru gt rn.kt~ ' , 
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Het land en de regering bevinden zien in een cri tieke si-
1.J~tie voor wat Indonesië. betreft. De ver±:lar~ne Cie de ret' 
r1.ng dE,aromtren:t ax·legda ~n, d.e m.aar1.d Febru.arJ.' stemde wEü 
een groot gedeelte van het volk hoopvol, maar lllsiders 
hoop.t8ll.iïoen dm, het bij de rege.ringsvexklaring niet zou 
blijven en deze meerdere troeven op tafel zou kunnen leg
gen.De gehele wereld en de Veiligheidsraad stelde~zich 
tegenover de pc.~litiek van de l~ed~.::rlandsa regering. ten op
zic-.nt.e van lndonesie. Men dacht dat de regering nu eens 
he~ initiatief zou nemen voor een werkelijk vooruitstrev 
beleido Bij .het .aftreden van Minister Sassen blaek, op welk 
een wijze deze ufinister tegen de öeaoe.Lingen van de overi-
6e ministers ingin.g~. De combinatie Sassen-Jll.senier en de 
ver{Ledigiag van sasse"î cioor Romme takende duiä.e_'ijk hoe de 
kaarven 1 agen. 
He·"' o:pt~·eden van Ministe.l.."" IVIaarseveen we.kte geen beuloedj_
ging. Zo heel la:t.g, is het ·neg niet gel:eden dat ..4eze .Iv1Llis
ter zeiU.e dat lndcnesië nog niet rijp was voor zelfbestuur 
OOk het pb.an .tieel. \\as niet in alle opzi~hte.n ~;eruststel
lend. Men pa:_ë:3.deerde daar \Nel mede in .tSèl.tavia en het nl'ijk 
dat ~t plan e..t,~~i_;}k i~ or:.._,esteld door de In~onerüs~ne Fe 
derau .. st Anak"~H:et hau .• el gunstlbge .lt_çmt~n. br werden 
avn ·de deelnemers van de l\oneie. Ta:t'-.;1 Confe:::e_;ntie gee-n ~yoo:r;J 
wamden g:sceld, de cnv,)or aardelijke vriJneid .villi <1e Re~ ·r 
ûJ.~eiJ.J.Se J.eia.ers w(3rd iü net voo:::uit;zicnt gesteld, bij de 
in te stellen lndonesis~he regering zouden 1/3 van de ze- 1 

tels ter besc.hikking komen van de republikeinen, de in In- 1 

donesie aanwezige troepen zouden alleen gebruikt worden in I 
overleg met de Indonesische regering terwijl voorstellen 
voor de Ronde Tafel con:reren tie door allen konden word.Q!l;. i 
ingediend. - · · . · - . 1

j 

De ontgoochelirig kwam echter spoedig. Vr.n voorbereiding 
was weinig sprake. Terecht noemde het dagblad'täè ~'ijd"het 

1

; 

plan een sprong in het duister zo niet onmoge liJ1-c uit te · 
voeren. . 
;Na de te rogkeer van Be el in Batavia nam een Engelsman lçen.-.. j 
nis van het plan, en zo schrijft hij e.an. zijn blad, was 1 

hij hierove~ zeer verwonderd. Hij kw~ tot de conclusie ·~' 
dat d-e Nederlanders wa. arschijnl. ijk geleerd hadden eindeli 
meer te geven dan gevraagd werd en dat de handeLsgeest, die 
de ondemahdeiingen van de l'iederl~ders steeds gekenmer.kt 
had, eindelijk· was ,losgelate;n. Nadat echter de hoofdambte
naar Gie~en naar Ban.ka was €J3 wee st, kwun de ontgooehelm.g. 
Toen immers bleek dat de volledige vrijheid van de Jiepu
blikeinse leiders niet inhield de te:r.ugkeer naar -Dj ocja •. 
Men kon wel volledige sCllveréiniteit ve:rkrijgen, maar d.e 
eerste tijd onder toezicht. van de Nederlanders, tie de li)è
partementen van l}efensie', ,Bui tenlanise Zaken en Financiën 
z cuden beheren. 
Over het algemeen is; de buitenlandse pers veel beter inge-~ 
licht over hetge~m in Indonesië :;ebeu.ri dan hier te lande., 
Daardoor kon ook grote verwaarin.g ontstaan, zowel bij het i 
volk als bij de regeringen i!l Nelierland en Indonesüë., Een i 
botte weigering door de Republikeinse leiders is uit-geble-j 
van.pe republikeinen toch konden de voorstellen van de Ne-l 
derlanders veiWij zep. naar de Veil eigb.eidsraad, doch gin.geD..i 

. accoord met de gestelde vooiWaarden,- zij het onder bepaal-I 
de voorwá.arden. Zij voeldéa niets voor een onder curatelè 
stellen van Ind.onesië van een commissie van Jinerika:q.en en 
Australiër~, maarkonde:o. ~iph.evenm.in losmalçen van de.laat., 
ste resolu1ue van de ve~l~gaeHltl:'aad.. i 

i 
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Zij bleven bij hun eis terug te kunnen keren naar Djocja. 
Dit is een goed standpunt, hetgeen ook gedekt wordt door 
een artikel in de "Nieuee Rotte:rdamse OourantJ~u verschij
nen er weer tegenstrijdige berichten over een eventuele inr..-· 
willigin.g van die eis door de l~ede rlanders. De ene dag · 
leest rr;_:-;n dat de re 0erin0 dç ntpublikeinse leiders toestaat! 
om temg te keren naar Djocja, maar prompt daarop volgt · 
weer een tegensprak, terwijl men later weer leest dat de ' 

- regering daarover geen enkel besluit he.eft genomen .. 
Romme ziet bij de inwilli;;in:; va.-v:t deze eis chaos. , 
Hoe verward.de situatie in Djocja is blijkt wel uit de h~1· 
ding van de aldaar vertoevende ,lil tan. Deze staat volledig 
ar.hte:r de republiek en is in staat de orde in Djoeja te b 
waren.De :pogingen van de Nederlanders om hem tot medewel'- , 
king over te halen zijn vruchteloos gebleven,. 1 

Door dit alles~ zijn we even vetr als voomeen, waarschijn- , 
lijk zelfs een stap achteruit~ · ! 

De rnaEen van de linkergroep van de Partij va de Arbeiä ve~ 
heugen zich over deze gang van zaken niet.De enige mogelij~ 
heid die voor Indonesie nog openstaat! is de koers die de- i 
ze gro.ep heeft aangewezen. Maar in deze regering is die po- i 
litiek niet mogelijk. 
De rechtse partijen zijn mede verantwoordelijk voor de 
toestand die is. ontstaan. De regering was op de goede weg, 
doch cioo·r een politiek van zwalken~ te latilt komen en te 
weinig will.en geve:n. is men vastgelopen. 
Wij zijn solidair met dez~ regering maar niet voor wat be
treft de Indonesische politiek. Wij hebben hoogachtin.g voor 
Drees, doch deze wordt getrokken door de tegenstanders van 
een :progrElSieve Indonc:::;isc-he :politiek. Men geeft geen be-' 
hoorlijke inlichtingen over de te volgen weg. 
De enige mogelijLheiddie overblijft is het volgen van een 
ruimere politiek waardoor wij ons aanzien in de wereld 
kunnen te:rugwinnen. 
De ontgoocheling onder de bevolking kan niet uitblijven. 
Een rea~tie is mogelijk naar beiden zijden. 
Het gaat niet goed met de actie .in Indonesie.Drees noemde . 

(. 
de toestand niet ongunstif;5" maar over de economische-poli- • 
tieke situatie wordt niefsffl v em. omen. · 
wat het comité voorstaat is neet-gelegd in de broC':hure die ; 
thans verschenen is en in hetmanifest dat in de vergade
ring is verspreid. (s:plàcer bespreEkt de ze twee stukken uit
voerigo) 
Spreker vervolgde verder en zeide dat Nederland door te 
handelen zo als nu, zijn financiële belangen, zijn econOi
misch crediet en zijn waarachtigheid in de :politiek in d'e 
og~n van de wereld verspeel..t .. Als eerste rea~tie op die : 
politiek ziet ms:1 rc-"ds de stopzettin.l6 v~n de Marshall
hulp aan Indonesië. 
Drees heeft ook gezegd, dat Indonesië li'}!it in de politie
ke sfeer van Oost-Azië. Dit blijkt uit um resolutie van 
de Veili~~eidsraad. Aan de situatie zoals die momenteel in 
Indonesiè is ontsta3.tl moet een einde gemaakt worden. De 
cri tiek die op het regeringsbeleid wordt uitgeoefend, is 
geen teken van defaitisme .. Dit is ook wel 3ebleken uit 
het antwoord van Scllerm.erhorn aan .HonrlleTK in de lweede Ka
mer, waar laatstgenoemde sprak over sl~p:pelingen, daarmee 
doelende op diegenE»t.,die cri tiek oefenen op de :plannen van 
de re ge ringo 
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D-e tijd van Co en en Van Heu tz. zijn voorbij. In de drie eeuwen 
dà.t Ned&rland. heer en meester in Indonesië was is een poli
tielf gevoerd waarvoor de 'Indonesiers ons niet dankbaar ~ 
behoeven te zijn. Van Indonesië is geen economisch o:rilaf.nanke
lijke:@acht gèma.akt en de bewoners- hebben alleen maar een krui
mel m'ee mogen eten • 
. wij hebben in de loop der tijden tweemaal Indonesië te:r:ugont
vangen van de grote mogendheden. De belangen 'die daar'bij voor.:.! 
stonden kunnen ,wij makkelijk raden. 1 

In het nieuwe b·oek van De Kadt zegt hij dat politiek de k.un.st 
d-er mogelijkheden is;dat mag Nederland vooral voor wat betreft 
Ind_9nesië nie-t vergeten. Voor wat daar gebeur*. is, be..1.oeven 
de l'Tederlande.rs ziGh ntet op de borst te slaan., 
De taak van het ,comiwtt:!5 is niet d.e regering stQkken voor de 
benen te gooien, zoals dit gebeurt in het dagblad. "Trouw". 
De Ronde Tafelconferentie zal veel problemen o_pwe:q>en, zowel 
voor wat betreft de Republiek als de deelstaten. 
Men zegt zo vaak dat Dj ocja een Augiasstal was, doch veel meer 
kan dat gezegd worden van Batavia. Bee,l is na zijn optreden 
als Hoge Oommissaris van de Kroon in Datavia beinvloed door 
de ambtenaren en militairen.Een bewijs daarvan is zeker zijn 
uitlating dat hij het alleen wel af kan en weigerde adviseurs 
mede te nemen.; De amoties die zouden genomen worden in veD
band met het gebeurde ttt Barika, b1ijven ui td!IeYl ka~ gerust 
z.eggen daCi .1.1et veilig r-ei~~en ls par "s@oor". · 
De taak die de regering zioh stellen nioet is uitgestippekd in 
onä manifest. 
rlet pAan Beel heeft tot. doel de resolutie van de Veiligheid~ 
raad te omzeilen.D-e mogelijkheid van uitvoering is aanwezig, 
doch Batav ia heeft de mil i tài re:a niet onder .controle. De con
trolecommissie van de V.N., worot op alle mogelijke mánieren 
af ge brok en. · 
Er kan geen vertrouwensbasis worden gevonden door het optre
de.-1 van de militairen. Een voorbeeld doarvan is te zien in 
het optreden van de Labourregering in India. Daar trok men op 
e~ gegeven ogenblik de militairen terug en gaf' men de Indi
ërs volledige verantwoordelijkheid. 
In het overgangstij dpe:rk zou men door een goede bemiddelaa:t~ 
Mountbatton b.v.en met behulp vm een !bnte.mationa:le politi.e
mabht naar het voorbeeld van~Palestina veel goeds kunnen doen. 
Gemeen overleg tussen Indonesië en ril·ederland is noodzakelijk. 
In Amsterdam klopt het hart van de belangen van Nederland in 
Indan.esie.Het verschil met Den liaag valt hier direet op. 
Direet na de aanvang van het 2e militaire pptreden sp·rak El
sevier al van het terugkomen van al het geld dat Nederland in 
Indones,ië had belegd,Wij moeten echter wel weten nat de koe
lieveihoudingen voorbij zijn. Uerstel van de ~ultures moetea 
niet 1n de eerste plaats komen, nö~h het versterken ven oe 

-·ti:eviezenpot. De Indonesische politiek mag niet zijn een poli
tiek met een egoistisc-.he instelling. De Amsterdamse scheep a
bouw en machinêfabi?ltken kunnen voor Indonesië groot wem ver
richten ook bij mindere devi~z·enoiJ brangst ... Amsterdam is niet 
het Amsterdam van ''Tr01lw" dat de republiek wil vernietigen .. 
Ook bij de katholie.k&t\.ziet men kentering in de opvattingen<~ 
De tegenstelling "De Linie" en Romme spreekt daarv_an, terwijl 
de voorzitter van de Amsterdamse Federatie van de KW op zijn 
ja&.rvergadering 20 miriu.ten beste.edde aan critiek op regering 
en kamerfractie met betrekking tot het Indonesis.eh beleid. 
Het is bekend da_:t Romme probe,ert m~t Welter samen te gaan. 
Voor wat betreft de houding van industrii3le groepen in·Nede.D-

:. 1 
J 
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land, ooze denken wel anders. k v:p.oeger onder de invloed van 
<ile gebeurt·enissen in Indonesië en de wereld. De tèxtielondel:l
nemers in Twente en ook de Ondernemersraad laten een ander ge-
luid horen dàn voorheen. · 
Het optreden van een Amsterdamse f'i8,Uur als stikkeiE' in zijn 
hoedanigheid van Minister vari Buitenlandse Zaken tekent ook 
wel de' veranderde inzichten 'bij depndemeiners •. 
De kerk en de arbeidersbeweging mo·eten zich inzet·ten voor een 
andere politiek in Ind:bnèsië~ Daarbij moeten wij ons niet stel
len tegenover Drees, doëh h~m stEUnen bij de :progresieve poli
tiek die g~voerd moet \U'den. Die p rogresieve l? oli tiek zal een 
stom Van re a'; tie op roepen, doeh het Comi tl wil d~ stoot ge
ven zodat de muur van dez.e react.ie. za,l worden omgehaal<4 

P~'C·"«ff' ~iema gaf'Jirk SCHI'LP, geboren te Haarlem, 10. Oetobrr 1893, . 
m afw~ht ~ OMI i'N Komst van Buskas en De Jo:g.g, en~ge orga-. 
nisatorische mededeling.en betreffende de verspreiding van het 
manifest en· de brD-C'Jlure. 

RA:). b~~~IInmiddel s was D&kJohaooes Jaco'QY:s Wfiil§, geboren te Utrecht," 
----16 September l'a9'j, be~e!'@rt!Mill~ ~ en werd hem .het 

woord verleend. 
Hij· begon met te verklaren, dat het moeilijk was over de In
donesische kwestie te spreken omdat hij zeer :pessimist:Sseh. 
staat tegenover de ontwikkeling in deze zäak. Hij. ziet dat de 
:politie.lt die gevoerd is, on-s nu veor eeen verloren zaak d.oet. 
staan •. Hij meent, in tegenstelling tot Seh~er, die in "Het 
Parooltt een artikel schreef over Indonesië "Neem de Laatste 
Tram", dat deze al gemist is. Ook de Kadt. eoneludee·rti dat in · 
zeker op·zicht de zaak voor ons verloren is.Daarom is spreker· 
niet enthousiast om hier te spreken. Wij mogen niet ,de schuld 
dragen voor dit verlies.Een oplossing moet zo mogelijk nog 
gezócht worden. Wij moeten weer komen· tot contact met de vrij
heidiievende Indone$iêrs.Wie tot uitdrukking br~ waar onze 
schuld ligt heeft wèlLieht nog een kans om de schade z.o ge- 1 

- ring mogelijk te maken. . . . 
wat in het midden' staat is onze houding tegenover de· Republie 
De oprichting van de Republiek was een waarachtige daad, zo~.vel 
uationt;.LA.l :-üs soci:::~Hl.Door Nederland is cie republiek niet als 
zedelijk erkend, alhoE?wel bij de overeenl::omst van L~djatt~ · 
,~ez.e we1. de facto wa3 e.Ikend. Christenen en socialisten hebben 
de :''el?u bliek niet ?-e ~teun geg~ven d.ie nodig was., J.lir is een .I 
··~?ll tJ.ek :.;;evoerd dle ae re::;JUbll~k ü?eft ve~z:~..-vak~ en het extr9-j 
.J.lsme J;!;ee.ft verstetkt. De Nf$er~ng J.s dan.raoor lll een awang- i 
positie gepleatst, wat tot gevolg hee:ft gehad il.at de le en 2è i 
militaire ·actie onvermijdelijk werd. Logeman heeft gezegd dat 1 

dè :politiek heeft gefaald en daardoor de ·militaire actie nooG1 
zakelijk was. Dit was bij het 2e op :treden niet geringer dan ' 
bij hét ·e __ erste. De republiek is over..vonn.e,D. maar niet het Indo.~ 
nesisch na·Gional isme. De schuld van U ederland oe staat hie:ci.n I 
dat het de overwinning tot een ne<ierlaag gemaakt heef't en 1 

daarvoor is het .Ned.erlaadse volk med.e verantwoordelijk. 
\~ De Partij van de Aroeid heeft de actie ,geac~"'e:pteerdirniet goed 

gekeurd, doch hierdoor is er geen enkele Partij meer waarqp 
de Indones_iërs kunnen steu.nep..· De Christelijke :partijen heb
ben nimmer steun aan de Indonesiërs verleend.De communisten 
doen al sof, maar hebben daarbij nist de vrijhei·d van Indonesië 
op het oog, maar hun eigen politieke doels"!iellingen enprobe- .. 

. ren munt te slaan uit het falen der re~ering~olitiek.Zij b~ 
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strijden eveneens Slkamo c.s. 
Voor de vertrou~enscris~s d·ie is ontstaan hebben de so?iallis- 1 

ten, de kerk en de zending gew8Er'schuwd. Vooral de zending heef~ 
geW11là.rschuwd voor een 2e actie, die een goede verhouding· onmo
gelijk zou maken en een bedreiging vo~rmde voor kerk en zendin 
E;preker is voor de toekomst pessimistis~h omdat de overwjnning 
in een nederlaag overgaat.Men moet betwijfelen dat het Nede:t'
landse volk die sprong kan maken, die nodig is om de moeilijk
heden te overwinnen. Men moet bereid zijn tot herstel van de 
republiek en zijn leiders tot overle_g.l brengen. Dan is er waa:v-
schijrmlijk nog een kleine mogelijkV'om goed te maken wat be.:.. 

dorven is. want de republiek die thans de nederlaag lej.dt, heef. 
de toekomst. Wij kunnen ons veiheugen dat niewand xi:aöl aan de 
vrijmaking van Indonesië behoeft te twijfelen. Alleen moeten 
wij vrezen, dat christenen en socialisten zullen worden aange
merkt, als diegen~dic n1.eèie 1~e·werkt hel)ben{aan een mo:;elijke on
G.e;rgan.g vatl de republiek. De roeping van chriscenen en so~iali 
tc:n is het steune;.l van d<?ze vrijl1eidstrijC:ers H-11. het verstaan 
van hun ·:;evo~1Pns. 'Ne kunnen weL cri tiek oefenen C'J! 'b.e.u, maar 
moeten naast h-m staan. De Nederlandse christenen en social is
ten wissen ec~ter hun kansen. Juist de r::ü!'istelijke partijen 
~oijn de meest reactittMaire :partijen. Zij ZiJ . .i uit hun abstrac-.
te beginselen tezen alle ver.nieuvving die opkomt~ s-ouvereinitei 
en de instanul10...4din~~ van het KonLt.rijk zijn de beT,inselen 
waar anJJter zij zi~h V0!:S~huilen. Zij zijn ~iGt bereid te luis
~:.er;;:;n n.~ ar· de I~rJ.don.esische kerL e:1 zending. z,.;:J.dcilL1.'!,en waa:v
s~Luwen llerllaaldel i jA opciat iJ. et volk zaJ. ''Jete~r Nat er 1 eeft en 
~~ebeuJ.:t iL Indonesië. · 
Het é•.ant..il ,?;~süeuvelden '·;'Jordt s~eeds hor~er enJ:nen VJ..•aa,.st zich , 
af vwartlÏ.>e. In de oorlo.~ sneuve.Lä.ea vele ille .':<..ue we:rL.ers, cio~il! 
dan wist men Wu.ö.rvoor, voor de vrijhç_;id vaü l'2.et land, do~ll Jl1l i 
is ie(}er offer zinloos. i 

De strijd is voo:r: Indonesië en NecJ~:r·l<:md beiden zinloos. De ·~;~-u-i 
welen die daa:.. ~~;e euren behoeven gE:: en v e:r:on tw:.~anligin'7, te vJeK-

1l 
ken.Militaire actie i.s oorlog en deze is niet te humaniseren. i 

Verzet tegen de gruwelen die gepleegd worden. zander verzet 'te-l 
_gen de militaire actie is onwerkelijkheid, want actie zonder j 

gruwelen is een theoretische construcj;ie. Oorlog is al tijd 
1 

wreed, brengt g:n.1:welen en haalt het slechtste boven in de mens~ 
Het volk moet worden wakker geschud en de vraag moet gesteld 1 

woxden of het doel heeft de jQllgens hier voor in te zetten. 
Tegen ons wordtlkitgeb&it en Le;:Llhena, de v;)ormalige Directeur 
van het Zendingsaospitaal en Minister van Volks3ezondheid in 
de reger~g Hatta,zeide het reeds, dat een christelijke natie 
uitgerekend op een Zondag de militaire a~tie begon.Deze man 
vroeg. bij zijn arrestatie o.f hij zijn bijbel mee mocht nemen, j 

waarop diegene die hem arresteerde verwonderd vroeg of hij een 
C'.hri sten was. 
In Nederland wordt vaak voorgesteld dat wij li"ederlanders de i 
christelijke natie zijn, terwijl de~ubliek de heidenen zou- 1 

den zijn.Hilderink, een zendeling .. zegt dat alle christenen in 1 

Indonesië achter de republiek staan. , 
Voor' spreker is de Indonesische zaak niet enkel een politiek I 
vraagstuk, maar een kwestie tussen Hollandse en Indonesische 
c-.hristenen.De verbinding tussen beid~is het christendom. en 
heil verlangen van vrijheid is het verlangen van christenen!' 
Ik ben pessimist zegt spreker omdat de kwestie niet leeft on
der het gehele volk en omdat onder dat volk de :politieke en 
sociale schi>11ne; ontbreekt. In socialistische kringen wordt 
men ook wel eens beschuldigd van utopie als men ~reekt over 
wat in Indonesië moet gebeurenoUt~ie is echter de motor in 



:~ r ; 

( 

No. 747&;&-' 48. -7-

de ge s~hiedenià. Realisten denken en rekenen alleen met 
mogelijkheden maar worden niet gedreven door een idexaal. 
De regering moet de aQgiusstal opruimen, deze staat de ont-~ 
wikkeling in de weg. Men komt niet verder dan tot overleg en i 
oompromis en dit is niet voldoende en Vstaat een verdere ~ 
stige ontwikkeling in de weg.Er ontbreekt visie en daardoori 
worden kansen gemist en verspeeld. Daarvan moet men terug. 1 

Er moet een edele hartsto~ht gebra~ht worden in de ziel van: 
het volk, wan~ daaraan ontbrel!kt .het. Daa~oor willen wij 
s-trijden tot ne-e einde • .ue kansell liggen l.i. het"'ia.elcaat. 
van het achristendom en het so~ialisme. .Vij willen naast 
de ~hristen :Leimena staan.. Er moeten geen overheersers en 
overheersten zijn. Wij moeten emst maken met het woord,, so
cialist~ sr-he strijd voor gere~htigheid! Zulk een verhouding 
tussen i'iederland en Indonesië is in overeenstemming met 
socialistis~he en christelijke opvattingen. 

(?Dslh.~ lHiema werd het woord gegeven aan Drs,LJÎs Wit JCNGt gebo
- _ ren te Amsterdam, 24 April 1914, di@ e&i'8JI MRA 8@ veront

sc-huldigen voor zijn laat aanwezig zijn. Hij had gespraken 
op een vergadering in Haarlem. en was langer opgehouden dan 
verwaont werd. 
Hij Sj!l'rak zijn teleurstelling uit over de sle~.hte opkomst 
en weee op de ernstige ~ijd die wij doormaken. De politiek 
in Indonesië is voor Nederlpp.d en de socialisten emstig 
omdat de Veiligheidsraad inV'geding was en het oog van de 
wereld op Nederland. is gericht. Hij meende' te moeten vre
zen dat wat er ook ~ de Veiligheidsraad besloten zou wo~ 
den de koloniale oorlog voortgezet zou worden. 
Hij besprak een brief die opgenomen is in de door' het com~ 
té uitgegeven brochure van een katholiek soldaat. Dit was 1 

een authentieke brief, die ook al tezfsprake was gekomen 
in de 2e lamer. De Minister-President had onderzoek daar
naar toegezegd.Hij betwijfelde echter of dit onderzoek e
nig resultaat zou hebben, daar alles in Batavia wordt ge
dekt. Een inte:mationale· commissie voor Indon.esié is vol
gens fPreker het enig~e middel 9m te komen tot geregelde 
toestanden. welk recht hebben de .1'iederlan.ders om een Rauter 1 

en een Harster vast te houden en te teroordel en, als zij 
zelf de methoden toepassen die wij in hen veroo:tdelen? 

1 Hoe is de situatie zOil geworden in Indonesië .. Het is al eeQ 
probleem van voor 1940 en na 1945 is het nog ingewikkelder I 
geworden. Eenvoudige mensen kunnen niet •eer wijs worden ~ 
uit deze problemen en politiek~ professoren van rechts he 
ben geen politiek inzicht om deze zaken te verbeteren.-liJien
selijk inzicht in de zaken die aan de o:bde zijn, daarop 
komt het aan. 
Indonesië is ver van ons. De bewoners van dat land hebben 
ook een onvervreemdbaar recht op eigen land.De goede din-

1 

gen die de Lie<};eplanders daar ge"ura~.ht hebben, doen daar 
niets vanaf. Vo6r 1341 gold in Indonesiê nog een koloniale 
overheersing. De Gouvemeu:I'-Gem.eraal had het te vertellen 
en de Volksraad met zijn JJI:k advisa.e.rs namen de besluiten 
zonder de inwoners te hebben gehoord en aan bun verlangens

1 
tegemoet te komen. Hiervoor waren de(ogen van de li'ederlander 
gesloten.In Indonesië waren maar enkele Nederlanders die 
waarlijk met de Indonesiërs konden fPreken. De Kadt zegt 
in zijn boek dat Nederland in Indonesië heer-s• als ove:t'
heerser en dat men niet weet wat er onder de bevolking 
leeft. Dat de Republiek van Japanse mak:eli.-j is, is onzin. 
In 1927-1928 stonden· duizenden onder het g~hoor van de lei~ 
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- ders, die toen al de onafhankelijkneid van het land voo~ 
stonden. Maar .NederJ.~d had geen antwoord voor deze manneno 
SUkamo, .i:iatta en S){àrir werden gein terneerd in Boven-.üigoeJ 
waar de Japanners Ren eindeli;ïk bevrijdden.DezeJ.rde .Nedel'
landers, die geen begrtp nadden voor de verlangens van de 
Indonesiërs voor 1941, delen van 1945 a:r de lakens weer 
uit in Batavia. 
Het blijkt ook wel, wat men voor heeft met het overgeven 
van de mac.nt aan de Indonesiërs, als men hoort dat een Gie
ben bij de ao.dernandelingen i4l !San.ka voor de llederlanders 
de departementen van Fina.ucien, Defensie en Economie opeist 
De toestand is momenteel zo, dat en republikeitmen en Fede
ralisten geen vertrouwen meer hebben in de bedoelingen van 
de .&:iederlanders. · 
~a de militaire actie en het geintemeerd worden van de 
leiders heeft men geen vertr:buwen meer dat op basis van 
gellijkhad zal kunnen worden onderll.andeld. 
Men heeft in Indonesië met grote bekwaamneid en politieke 
en morele pressie versc-hillende groepen tegen elkaar uitge-; 
speeld.. Daardoor is het te velklaren dat de fronde •afelcon
ferentie is ui tgestelëJ.. en kan men geen voorspellingen doen 
ten opziv.hte hiervan.De politieke omstandigheden zijn niet 

1

. 

ten gunste van 1'4 ederland gewijzigd. De Amerikanen zijn tegen 
elk koloniaal beheer en mllen blijven eisen dat de resolu-: 
tie van de Veiligheidsraad wordt uitgevoerd. : 
Ck>k de deelstaten in Indonesië oefenen grote invloed uit. ti 

De kleine groep socia.Listen die de republiek voorstaat\., staa.: 
niet geïsoleerd, zoals de grote recn1ise groepen. Ols mani- · 
fest zal veDnoe~elijk wel worden doodgezwegen en wij zul
len wel voor utopisten worden gedoodverfd, zowel van links : 
als van recn.ts.Maar.met de ontwikkeling van .rsngeland en z~3 
Dominions voor ogen, die de situatie juist nebben doorzien,, 
twijfelen wij niet aan net feit dat onze voorstellen uit
eindelijk basis van overeenkomst kunn& vo:rmen.De sociaJ.i~ 
ten die dit hebben voorgesteld en uitgestippe]..ä~·lëullen dan 
met voldoening op hun we:tk kunnen t~rugzien. ' 

De sprekers werden met applaus bedankt voor hun woorden. 

1.'e 22.45 uur dankte de(Voorzitter de aanwezigen voor bun op.J 
komst en verzocht een bijdrage in de kosten van de avond. ' 
Het geueel had een rustig verJ.oop. 

----------------------------------------------------------Tevens verzonden aan: 
B.M.Amsterdam, 
n.O. Amsterdam, 
I.D.Rotterdam en Den naag. 

P .. 6 •. 

Qp verzoek van de Minister van uverzeese ~ebiedsdelen a.i. 
tevens een exemplaar verzonden aan de P. ü. Amsterdam.. 

~.\\~ 
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Comité voor V rede en Vrijheid 
. 
tn Indonesië. 

J 

Pud /W.e4 moet om ! 

Na drie~en~een~half jaar beginselloos opportunisme en eigenmachtig geweld is de Nederlandse poli
tiek inzake Indonesië thans hopeloos vastgelppen. Twee mislukte aceoorden en twee militaire avon
turen hebben het vertrouwen in Nederlands bedoelingen zowel in Indonesië als in de wereld 
volkomen verspeeld en het Nederlandse volk in een moeras gevoerd. Alleen een radicale koers
wijziging had hier een kans op uitkomst kunnen bieden. Bij alle onzekerheid staat thans wel vast, 
dat de regeringsverklaring van 26 Februari j.l. deze koerswijziging niet heeft gebracht. Daarmee is 
een laatste kans gemist. De re9eringspolitiek, wier enige vaste kenmerk was, dat zij. steeds te weinig 
bood en telkens te laat kwam, dreigt thans definitief te mislukken. Zij is reeds lang fundamenteel 
veroordeeld. 

Ondanks een schromelijk onvolledige en eenzijdige voorlichting dringt tot het Nederlandse volk 
de bittere waarheid door dat: 

1. in Indonesië aan Nederlandse zijde - slachtoffers aan Indonesische zijde tellen officieel n:iet 
mee! - per maand gemiddeld 200 doden vallen, hetgeen jaarlijks 2400 doden zou betekenen, 
ware het niet, dat de dodenlijst elke dag stijgt en van burgerlijke slachtoffers officieel niet gerept 
wordt; 

2. de Nederlandse militairen in de sfeer van guerilla en wederzijdse terreur aan een proces van 
demoralisatie en verruwing onderhevig zijn, terwijl het economisch en maatschappelijk leven 
voortdurend ernstiger. wordt ontwricht; 

3. de haat en verbittering der Indonesiërs tegen Nederland elke dag groeit en ook de coöperatie 
der op. Nederland geörienteerde Indonesiërs, met inbegrip der Federalen, steeds zwaarder belast 
en op de duur onhoudbaar maakt; 

(. 

4:. de Nederlandse regering bezig is, haar laatste crediet in de wereld, zowel bij de Verenigde Naties 
als bij de staten, die het nauwst bij de ontwikkeling in Indonesië betrokken zijn, met name de 
Aziatische· landen, te verspelen; 

5. de wereld Nederland niet met rust zal laten en zelfs generlei verder aandeel zal gunnen in het 
liquidatieproces der koloniale verhouding, aleer de Indonesische en andere Aziatische leiders tast
bare bewijzen hebben van een radicale ommekeer in de Nederlandse bedoelingen en methoden. 

Nederlanders! Het is de eerste en hoogste wijsheid, de harde werkelijkheid in het gezicht te zien. 
Het is een blijk van goed-Nederlands fatsoen, de begane fouten te erkennen en een zware schuld 
te aanvaarden. Het is eenvoudige burgerplicht en •.burgermoed, de consequenties te trekken en het 
roer om te gooien. De tijd voor nieuwe ontwijking~s-manoeuvres en verdere Rommiaanse constructies 
is voorbij. 
Het is Uw taak en gebod, Nederlanders, van Uw regering, welke deze ook zij, te eisen: 

1. Een openhartige voorlichting inzake de situatie in Indonesië en haar neerslag in de we!eld, als

mede van de bedoelingen en de verdere plannen der regering. 

DE KAARTEN MOETEN EINDELIJK OP TAFEL! 

z.o.z. 



2. Een duidelijke bereidverklaring tot loyale uitvoering van de resolutie van de Veiligheidsraad. 

3. Een openlijke aankondiging van een terugtrekken der Nederlandse troepen uit Indonesië op de 
kortst mogelijke termijn. 

Deze algemene doelstellingen vereisen in concreto: 

a. Volledige bewegingsvrijheid voor de Republikeinse leiders en herstel van de Republiek in Djokja 
als autonome eenheid. 

b. Vaststelling van een datum, waarop de laatste Nederlandse troepen uit Indonesië zullen verdwij~ 
nen, gepäard gaande met een bereidverklaring tot een symbolische daad in de vorm van de 
repatriëring per eerste gelegenheid van minste~~) I 0.000 manschappen. eventueel in gemeen 
overleg te vervangen door een internationale politiemacht. 

c. .Aanbod aan Republiek en federale Indonesische leiders tot het opnieuw bijeenroepen in gemeen 
·overleg van een Ronde Tafel~conferentie ter nadere uitwerking van de uitvoering der resolutie 
van de Veiligheidsraad, onder medewerking van de U.N.C.I., en tot de schepping van een, op 
vrijwilligheid en gelijkwaardigheid berustende, Iiieuwe verhouding tussen Nederland en Indonesië. 

d. Bereidheid voor de politieke en militaire overgangsfaze in gemeen overleg, al of niet onder auspi~ 
ciën van de Veiligheidsraad, een internationaal oppergezag in te stellen over de gemeenschap~ 
pelijke strijdkrachten en over de gezagsapparatuur. 

e. 

_," 

Bereidverklaring tot het aanvaarden van een. :in gemeen overleg aan te wijzen, bemiddelaar in 
geschillen, die bij de verdere uitvoering van het gemeenschappelijk opgestelde program zouden 
kunnen rijzen. 

Nederlanders, 

Als Uw regering faalt, vallen de gevolgen en de verantwoordelijkheid op U terug. Gij moogt geen 
mbgelijkheid verwaarlozen, die uit de huidige impasse voeren kan. 
De ontwikkeling der verhouding tussen Engeland en India bewijst, bij alle rversch.il in situatie, 
hoezeer een radicaal~progressieve, principieel anti~koloniale politiek succes kan hebben. 
AÜeen bij een scherpe zwenking van het roer, het oog constant gericht op de realiteiten in de gehele 
wereld en in Azië in 't bijzonder, is er nog hoop op een toekomst voor Nederland en de Nederlanders 
in een waarlijk vrij Indonesië. 

AMSTERDAM, Maart I 949. 
Marnixstraat 198. 

Namens .het Comité voor Vrede en Vrijheid in Indonesië: 

Drs. L. de Jong; Jef Last; L. Lichtveld; 
H. M. v. Randwijk; Joh. W. E. Riemens; 
Drs. B. W. Schaper; D. Schilp; 
Prof. Mr. W. F. Wertheim; 
Sam de Wolff. 
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Terslag van de op 10 Maart '1949 te 20 \tlW 
hoaden openbare vergadering in de zalen v . 
"Bellewe" .te Am.sterd•,, georganiseerd cl.MJ(.·- · 
het "IJomittf YQor Vrede in Indonesie"• , · 

Deze veróadering was- aangekondigd door mida.el van ad.v9 
ties in het weekblad "Vrij Nederland" en de dagbladen 
Vrije Volk" en "Het Parool"• De toegang§J2rijs bedroeg . 
een:i• Bij de ·ingang werd gecolporteerd mêt "De Vri~e X 
der en "So~ialisme van Qlderop".In de ~aal waren ten 
koop aanwezig "De Vlam" en de b~hure uitgegeven doe• 
"Oomi t~ voor Vrede in Indonesie", "Wat gebeurt in 
sie". De zaal was niet ~ersierd.. JUleen was o,psellan~n~:n. .. 
aaubeveling tot het kopen van eerder,;enoerade broehuw. ·-
Aanwezi6 waren plm. 650 personen, hoofdzakelijk bèhc>:l'erlèie: 
tot hG-:.; il·..:er t?;egoede gedeelte van de "tllrgerij.Het 
ele1.ient '.'18-S pra~tis~h af\vezig.Lü.anne~ten vrou.wen waren 
veer gelijkelijk aanwez:i-1;. Jcnge mensen waren zeer w6 
opgekomen. Mili~çair~in uniform warden niet o,p~ememt, 
wijl m:_:;....r· ~0 '1·~ e;l e r-~donüsie~s werden opgeme.rkt. · 
TLj -E'''-·'' u.e ver~adering werden manifes ~en vers-~reid, 
va11. een e.Aemplér.:~.::' biJ dit rapport is gevoegd. 

Tc ...:0.15 uur werd de ver~aderin.s c-;.·.:;or 
zitter ___ e~end, c...ie mededeelde dat de eer 
ääl!Vatrtcel~k d.e ver _,;aderin.::.; '/, n ieiden, door ziekte .. _ ...... _ 
hinden- ; '1:::;, terwijl de Heer van Ra.."ldwijk door ae-a 
val in zijn familie nLjt opt&vergadering zou spreka. 
sprekers kondigde hij aan de her·e1 ~haper,. lbskaa e 
Jong. . 
De sitl·-1tie in I.D·~.onesië maakte het nodig deze 'J~:t::.·ged.e 
te beleg~en en de vers~hL.:. ende f!Prekers zoudan die · 
t" _ _; .e;li~hten.Hierna óaf hij het woon: aan de e•r 
ker, Bertus Wi.Llell SOEIAP!IR, _;eooren te voorb:t~g, 3 
rj_ 19 0'/, redacteur, wonende te Amst.Pr lam, waP..J. 3tr:l.B.1s 
ho0g. 
Deze be.:;c)n zijn rede, .st tP ''e~~l:u·en dat deze ve 
3' en l1 rotc s ,vergadering zou zijn.14en bewoogde met dez• 
gaë:erin .,dl'l en o:")k met de ver'"':aderl_n~en die 1n het land 
den -.7cr,4·,jn. ..;oo ouden, het Nederlandse vo~.:~, dat anvèri:S~. ........ 
1 i~ staat te ",enov8 :t: de ~ebeurtenissen in Indont: sië, ta 
biliseren.Het s"hijnt nie-7; ""_l",.'"'i.' mo~el1jk, vervolgde· s.p 
ker, ~r-.-~-.e ver;_;aderingen t$louden, zoals •lie 1n de 1t 
hallen te A.msterdam, 't'a.a.e aoen vt11 der Lende en Ge~en 
..;;enaar op één podium stonden e.1 '.vaar Tan der Lende met 
t~ h.in..; tot de eerste J?Olltionele actie in Indoneaii 
van "d.n.l:,.,., ere ono-ab,9o rz•-",.•'4.4'1." -,.,i;'.. .., .~ • 

De a.ankondigine; & waarvan doe 
tie:Q+~a.m vo. ._! . -e .:! QJ i:tl.. 
n 5~~.~Ma~ a~ ~~~ 
z&ttiig hadden· de le~ van e;té h~ide ;roepen' wel 
~en w~l.iUIII!l; maAt' n11 ~· -•ea.- over elka:aà 
ziet ~~i; .. tapend.. · ' ·-er in ~ isÇ)l 
te:rugt-~. _ ,_~,:. . , 

. . ~.;._: !Îj~ î >; •, . ,-~.:o 
._ I' ~ .... ~Th"l~·s\~~ ··~. · .. \ ,~•. : 
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Het land en de re~ering bevinden zien 1n een ertt ... ~L-
\l.L\Q.tie voor wat .U1done:s1ë oetref't • .ue venclaring die.' 
ring déarantren" arleesda ia de maand Jrebmari, ~~· 
een groot gedeelte van het yolk hoopYol, maar in.tder•· · 
hoq>.t~"t;uen da. het bij de regeringsveiklaring niet ISCIQ· 
blijven en deze meerdere troeve.u. q> tafel zoo kunaen lee-. 
gen. De :,ehele wereld en de Veil isheilsraad steldR.zieh · 
tegen<. ver dep .~litiek van ae l'led~o~rlandsd regering. t'en ~-
Zl.('.hte VJ.Yl Lndont:tsl.e. Men daeht dat de regering nu eens 
he't ini ciatief zou ne:.len voor ee:-. wemelijk voomitstrev 
beleid. .t:Si~ het aftreà Jn van Minister SaLsen bldek, op · 
~-.::en wijze deze .dinister tegen d.t1 ueuve.u .. u.~e11 va.c1 de oyeri
_,e minis-c;er.s .:.ngmg_ ~ ~ombinatie sa.ssen-lJ.sewier en de 
ver( edig:r'l.g van sassf l .';or Remroe tttkende dul.è ·Lljk hoe &r 
kaa1 ... en 1 agen • 
.r1v opt .. -eden 'Yan Minl.stt:. ~· ! .-1arseveen weJrte geen :~,.;.lloe.di-
gi îg. Zo hee.L 1 ug L:; het neg niet ge.Leèc-1 <.l.&t ...eae · 
ter z~~:. .,e dat L"'ldc .(·sië no;; ni~·t rij..> was vou~· zelfbe 
VO~\ het p~aü .nee.t ···" , niet in all u op zi~h'ten ;;.LUSta.tel-
~ ·.::nel. r:.eu n.'3: (. erdc daar · ·1 mede in I ..... Gavia en net aii 
da't \.i t ç.lán el_~{LiJ 1 ' is 01 _ oteld a.o.)r de L"ldouer;is~.he 
deraj ... st Au."3..~<'~~61:i ha( .. el gunsttl..;e t..an.Wn. l.r we.~..~-..·· 
~H_ .. de Gt;üln..;!:!~-..: ve.: ]e nor :.:; ·ra!'~.;_L Con'fe.!~~t.i.e geen"o . 

2a.cJeL ~~celd, ::e c v ::-r o.arde"-ijke vr~J.aU~J..a.·widl u ~ . 
u.L...I..A.~~ ... .~.s~ ..1.ttJ..uers we ~·'t i:~. Hd~ v~·.).:u.i·Gzlcat c,;e3teld, bij de 
in te stellen J.ndones1s~he regeriag zouden 1/3 van de ze
tels ter bes~.nikk1ng komen van de republikeinen de in In
donesie aanwez1.ge troepen zouden alleen gebruik! warden in 
overleg met de lndonesis~he regering terwijl Yoorstellen 
voor de Ronde Tafel~:nferentie door ~len konden word~ 
ingedie-r:d. · 
De ont'!,ooc-.heling kwam e~hter f!POedig. Val vo~r~~r~iëti.ng 
was weini;:; sprake. Tere~ht noemde het dagblad"A Wijd"het 
plan een s:_;rong in het duister zo niet onmogelijk uit te 
voeren • 
.l.'fa de terugkeer van "Beel in Batavia nam een Jingelsman kcm. 
nis van het plan, en zo sl"hri~ ft hij e.en zijn blad was 
hij hierove,r zeer verwonderd. Hij kwam tot de eaneluaie 
dat de Nederlanders waars~hijnlijk geleerd hadden eindel 
meer te geven dau 6evraagd werd en dat de handelsgeest,~ 
de onderllaildelingen van de .l.'federlanders steeds gekenaeà' 
had, eindelijk was losgelaten. Nadat echter de hootd.aabte
naar GietMn naar Bank a was ~wee st, klam de cutgoocbel"._ 
Toen immers bleek dat de Yolledip vrijheid van de *!P~ 
bl.ikeinse leiders niet inhield de tem-"e•r naar Dj oe~a. 
Men kon wel Tolledige aC1lverein1te1t veärijpn, aaar 4e 
eerste tijd onder toezicht van de Nederlanders, tie 6e 
partementen van. Defensie, Bui tenlaa•• Zakm m linaneiià 
z wden beheren. 
Over het alge1:1een is de bui"venlandae l'ers veel bet._r ~---·.J 
licht over het_;een in Indonesië ..;ebeu~ dan hier te 1-~ ..... 
Daardoor kon ook :;rote veiWaaring ontataan, aowel bij het:· 
volk als bij de regerinsen in Neeierland en Indcueaii. IM1 
botte wei:3;ering door de Republikeinse leiders ia u Lt- ... ,.~~~~o~orllll'l 
ve-r:.De republikeinen toeh konden de voorstellen van 
derlanders verwijzen naar de Veil•i~Ueidsraad, do~h 
a~~oord met de gestelde voo:rwaardon,· zij het em.der bep 
de voorwaarden. Zij voelden nie~ .-.oor een cuder eura11iel 
stellen van Indonesië van een e~ssie van .anerilta• 
Australiër~. maar konderJ. z~h eveQJQin loSIRaken Yaa 
ste resolune van de Ve1ll.gnei~aaa.. 
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Zij bleven bij hun eis temg te kunnen kerell n~~:t:iiii Dit is een goed standpunt, hetgeen ock gedU:t -·· ........... . 
em artikel in de "Nieu• Rotteroamae Qoanb_,.·. · 
nen er weer tegenstrl,jdige berit'hten over een· ttiiil~D.tä 
williging van die eis door de .Mederlan.ders. De ene d 
:;_~!:;~"'; ::"n -"at de reóerint:3 d.;. republikeinse let dera toe•• 
om terug te keren naar Djoeja, maar prompt daaro,p Yoltt 
weer een tegen~rak, terwijl men later weer leest dat 4e 
regering döaro·::;r geen enkel besluit heeft genomen. ,_. 
Romme ziet bij de inwillizi!"._; va.."l deze eia Clhaos. :..~. 
Hoe verwarG. de situatie in Dj oe;ta is blijkt wel uit. de ~ · 
ding van de aldaar vertoevende ,!bl tan. Deze staat volledi .... 
ér hter de republiek en is i!" staat de orde in Dj oeja te 
waren.De popngen van de Nederlanders an hem tot medewe~ 
king over te halen zijn vru~nteloos gebleven. 
Door dit alles zijn we even vetr als voo:àleen, waaraehij~P 
lijk zelfs een stap a~hteruit. 
De meen van de linkergroep van de Partij va de Arbeil ye~ 
heugen zi~h over deze gang van zaken niet.De enige mogel~~ 
heid die voor Indonesie nog openstaat, is de koers die ~ 
ze groep heeft eangewezen.Maar in deze regering is die po-· 
litiek niet mogelijk. 1 

De re~htse partijen zijn mede verantwoordelijk Yoor de . 
toestand die ia ontstaan. De regering was op de goede •s,

1 

doeh door een politiek van zwalken. te laat komen en 'te 
weinig willen geven, is men vastgelopen. · 
Wij zijn solidair met deze regering maar niet voor wat ~ 

1 

treft de Indonesis~he politiek. Wij hebben hoogaeht~g yoor/ 
Drees, do~h de ze H-~rd t getroklten door de te.;enstanders van 
een progr~ieve Ind~~~:is~he politiek.Men geeft g:~n be
hoorlijke inli""htinz;en over de te volgen weg. 
De enige mogelij 1 ... eid die '='~' crblij :ft is het volgen van een 
~imere politiek waardoor wij ons aanzien in de wereld 
kunnen teru~nnen. 
De ontgoo~heling onder de bevolking kan niet uitblijven. 
Een rea~tie is mogelijk ncar beiden zijden. 
Het gaat niet goed. met de a~tie in Indonesie. Dreea noemde 
de toestand niet ongunsti~, maar over de e~onamisehe-polL- 1! 
tieke situatie wordt nie~ vemanen. 
wat het ~ani té voorstaat is neet1gelegd in de broehure die 
thans vers~henen is en in hSi manifest dat in de vergade
ring is verspreid. (spl!ker bespreàc t de ze twee stukken uit- 1 

voerig.) 
SPreker vervolgde verder en zeide dat Nederland cloGr te 
handelen zo als nu, zijn tinan~iële belangen, 51~ ec~ 
mis~h ~rediet en zijn waara~htigheid in de politiek 1a. de 
ogen van de wereld verspeelë. Als eerste reactie op clie ! 
politiel: z'!.~:- ="'~~ !'"'"'~~ de stopzt..ttin.g v.-n de Marshall- ~ 
hulp_ aan Indonesië. 
Drees heeft ook gezegd, dat Indonesië liq.llt in de poli 
ke sfeer van Oost-Azië. Dit blijkt uit U resolutie va. 
de Veili~eiè.sraad • .lan de situatie zoeJ.s die acneteel in 
Indonesië is CM.t~r4:-3.3.4l moet een einde gemaakt worde21. -
~ritiek die op het regeringsbeleid wordt uitgeoeten&. 
geen teken van de!aitiaile. Di't is ook wel ;;ebleken •it , ~< 
het antwoord van &-nem.erhom aan Jtomme• in 4e tweede ··~·if, 
mer, waar 1.3atstgenoemde sprak over al~~elingc, 

•· doelende op diegen.hfiie eri tiek oefenen op de J)l8D1l• 
de re ge ring. 

'··- .. 

-
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De tijd van Coen en Van Heutz zijn voorbij. In de drle ··-·.,:·'1 
dat Rederland heer en meester in IndanesifJ was is een poli- i 
tiek gevoerd waarvoor de Indonesiers ons niet dankbaar 'M4Nf ti 
behoeven te zijn. Van Indonesië 1 s geen economiseh Ollafhaalte- · · 
li~waeht gemaakt en de bewoners hebben alleen aaar een ltm .·. 
mel mee mogen eten. '~ 
Wij hebben in de loop der tijden tweemaal lndonesii teJ.Ugcmt--'' 
vangen van de grote mogendheden. De belangen die daarbij 'YO~ 
stonden kunnen wij makkelijk raden. 
In het nieuwe boek van De Kadt zegt hij dat politiek de kun:.8t 
der mo3elijkheden is;dat ma;s Uederland vooral voor wat betN 
Indonesië niet vergeten. Voor wat daa::- ~ebeud is, behoeven ·· 
de .ieder:i.a_ .. ders z~ eh niet op de borst te slaan. 
J-: '·· ~: van het cor:li~~ i;;; niet de regering stàtken voor de 
benen te óOJ::.e:n., zoals <ii t ~;0teurt i.. het :..:..::;bla:. "Trouw". 
De ::tonde Tafel~o::t:'ere'ltie zal veel problemen o we!j;>en, zowel 
voor -wa~ betreft de i\epu bliek als de deel staten. 
i'lien z2:,;t zo vaak dat D~ o~j a een Augiasstal was, doeh veel mee 
kan dat gezegd worden van Datavia. Beel is na zi~n optreden 
als Hoge Co:Dmissaris van de Kroon in .üatavia heinvloed door 
dç cr.1btenaren en militairen. Een be·.vijs daarvan is zeker zijn 
uitlating dat hij het alleen wel a:f kan en weigerde a. dviseurs 

1

. 

mede te nemen. De aanotie3 Jie :>.ouden :;enomen worden in veD-
ban0 r::e~ net ~ebeurde t.p. .Banka, 1: 14 :~:- · ~. ~. '~-:.~ 'k'..,.,., ~emst . 
.• l._;..:;c::.!' 8.1..1 uet 'Vel.Ll[, J( ~ t." -~ p\lr ''ci:t.J.J,)r''• ,. 
JJe taak die de re6erin3 zi~h stellet1 rr.'let is uitgestippeLd in 
ond .:.::8llife st. 
net pllan Beel neeft :..·::rL ,.::çel J.e resolutie van de Veiligheid&-. 
raad te omzeilen.De r.J.::."""'::.i~~:heid va..'l uitvoering is aanwezig, I 
do"'!h Batav ia nee:ft de mil i tai .:..; - .:..c: onder ~<Jntrole. De eon- . 
t:r0leco:nmissie van de V.N. wo::-dt o~ alle moe;elijke manieren 
af ~e bro:~ en. 
Er kan geen vertrou wensbasi3 ,, jr-:!.en. _;evonden door het optre
<lt:"l vci.n de JL.ilitairen. Een voorbeeld. 2~:::rvan is te zien in 
het optre.:!.en v a:n de Labourregering in India. Daar trok men op 
een geJ;even o..:;e.::1blik de militairen terug en gaf men de Indi
ërs volledige ve.;...:mtwoordelijkheid. 
In het over:;an:?;stiJdpeik zru men door een goede bemiddela~ 1 

Mountbatton b.v. en met behulp vm een dm. ..;emation.ale politie- 1 

macht naar het voorbeeld van Palestina veel goeds kunnen doen~ 
Gemeen overleg tussen Indonesië en ~ederland is noodzakelijk. 
In Amsterdam klopt het hart van de balangeu van .Nederland in 1 

Indcneaie. Het vers~hil met Den liaag valt hier direet op. . 
Direct na de aanvang van het 2e militaire optreden fi)rak JO.- I 
sevie:r al van het te:rugkomen van al het geld dat Nederland in! 
Indonesië had belegd~ Wij moetGn e~hter wel weten aat dè koe
lievelhoudingen voorbij zijn. tiers'tel van de ~ltur&a moetea 
niet 1n de c;erste plç,ats konen, nod ... Let v E<rste:rken VEn oe 
li6viezenpot. De Indonesis~he _politiek mag niet zijn een poli-
tiek met een c.;~:.stisr-.he instelling. De Amsterdamse scheepa
bouw en ma~hinefabrl*en kunnen voor Indonesië groot wem ver-· 
riehten ook bij mindere t.evi,.,.ze:J1 bran3~'t.~~2terdam. is nie-t 
het Amsterdam van "Troaw" dat de republiek wil vemietigen. 
OOk bij de katholieke..ziet men kentering in de opvattingen• 
De tegenstelling ''De Linie" en Romme spreekt daarv.an, terwiU.~~ 
fle voorzitter van de Amsterdam se Federatie van de ~'VP op si~ 
jaarvergadering, ~0 mi:m~ten besteedde aan· eritiek op rep~~·~ 
en kamerfraetie met betrekking tot het .Lndanesis~.h beleid.. · ~ 
Het is bekend dat Rornu probeert met Welter samen te 1 ..... .:.~.•! 
Voor wat betre:tt de hoo.ding van industriile groepen · · 
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land, dase deken wel mders a. Ypoeger em.der de · 
c1e gebeurteni•en 1n Indonesië en de wereld. De textiel~..,~ 
nemers 1n Twente en ook de ebdememereraad laten een ander 
luid horen dan voorheen. , ..• 
Het optreden van een Amsterdamse fiSJ.lur als Stikk:e"k' 1n z~ '1: 
noedanigbei·d van Minister van Buitenlandse Zaken teken._ oä, t 
wel de veranderde inzichten bij d~demeiners. . · ·· 
De kerlt en de arbeidersbeweging moeten zi<"h inzetten 'YOU' .... 
andere politiek in lnd.imesii~ Daabij moeten wij oas niet uil~ 
lentegenover Drees, doeh hem stmnen bij de progresieve·poi · 
tiek die gevoerd m0et wrden. Die progresleve ~oli tielc zal .. 
stom Vó . .tl. rea-;-tit:; O!J.roepen, doru... "--t~li eomitl wil de atoot ge- . 
ven zodat de muur van deze rea~tie zal worden omgehaald. · 

Hierna gaf DiJ:k SCHIIiP, _;eboren te Haarlem, 10 October 1893, . 
in afwachtiil;:; van de komst van Rl~s en De Jo0g enige org~. 
nisatorjsche mededelingen betreffende de ver3Pre!~ van het 
manifest en de brbc-.hure. 

In.middel s was Ds.Johannes Ja~ obus BUaaLS, geboren te Utrecht, 
16 September 1899, ter vergadering gekomen en werd hem het 
woord verleend. 
Hij be<Son met te verlel aren, dat het moeilijk was over de In~ 
donesisc-.he kwestie te spreken omdat hij zeer pessimistäaell 
staat tegenover de ontwikkeling in de::~ ~e.a.k. 'Ri~. 'P,iet dat de· 
.:po-ttie.k die gev .. ~l. , : • ..;, ...m.s n..... v~or eeen verloren zaak doet 
staan. Hi.~ meent, in te,.:;cnstelling tot a~h~er, die in "Het 1 

Parool" ~en artikel s~hreef over Indonesië ''Neem de Laatste 
:'ram", dat deze al ~emist is. Ook de Kadt eoneludeert dat in · 
zeker opzic-.ht de zaak voor ons verloren is.Daarom is spreker 
niet enthousiast om hier te spreken. Wij mogen niet de s~hu.ld 
dragen voor dit verlies.Een oplossing moet zo mogelijk nog 
3ezo~ht worden.Wij moete~ weer komen tot ~ontact met de vr.i~
heidiievende Indonesiërs.Wie tot uitdrukking br~ waar onze 
s"huld ligt heeft wëlli~ht nog een kans om de schade zo ge- , 
ring mo;;elijk te maken. i 
wat in het midden staat iu onze houding tegenover de I\.eiJUbliel 
De opriehtin6 vau de Republiek was 0en wacra~htige daad, zowel i 
.lG.tionc...i'tJ n·rs so~j~Hl.DooT> Ne:ierla.nd is c:..e republiek niet ala: 
zedeli;ik erkend, Rl~~ct;wöl bij de overee~l1romst van Li.efidjatti j . 
. -..::::.e we de f'a~to -.~3 eikend.Ohristenen en socialisten hebWll 

de l'~'>T';_~ bliek niet de steun :~e:::;ev~;;ct d.ie nodi~ was. Er is ea · i 
~olitie 1 : ...;evoPrC.. d::~ ce re:Jubliek heeft VP:r~wakt en hetext.rei 
.... isme .geeft vcrstei'kt. I)P 1"8$ering is <lli"rcloor in een d.waag.;..,_i 
_ n ~i tie ..:;epl at st, wat tot :;jQ.vnl 0 hae:tt gehad ~at de 18 en ,a. 
militaire a~tie onve:rmijdelijk werd. Logeman heeft gezegd dat .. 
de politiek heeft gefaald en daardoor de militaire actie .n.oo6 
zakelijk was. Dit was bij het 2e optreden niet geringer clq. :.~ 
bij het eerste. De republiek is overwonnen maar niet het In·~· 
nesis~".h nationalisme. De schuld ·van Nederland oestaat hi.nJl"'". 
dat het de overwinning tot een nederlaag gemaakt heeft· en ·. · 
daarvoor is het rtecie:da..~.dse volk mede verantwoordelijk.· -r.
De Partij van de Ar.jeid heeft de actie geac~"epteerdlni•~· 
gekeurd, dot-.n. hierdoor is er geen enkele Partij meer 
de Indc:nesièrs kunnen steunea.. De Christelijke p 
ben nimmer steun aan de Indoneaiirs verleendeDe e01~.n 
doen al sot, maar hebben daarbij ra.iet de vri~hei 4 van 
op het oog, maar :tmn ei gen politieke doel stellinpn ~· 

. ren munt te slaan uit het talen der reseriasff,4U.iti~ 
t. ' . ··•. 

0: ... ~. 
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strijden evezwena Bakamo e. s. 
Voor de vertrou.wen8t!ria1s clle is ontstaan hebben dB soeiallia
ten, de kem en· de zending &e'dK"sC'.huwd.. Vooral de zend.1.11g 
gewaar~huwd Yoor een 2e actie, die een goede verhouding apao
gelijk zoo maken en een bedreiging va.rmde voor kelit en 
~reker is voor de toek<~~at pessimistiw.:-h omdat de overwirm1ns 
in een nederlaag overgaat.llen moet betwijfelen dat het lledel.'
landae 'Yolk die sprong kan maken, die nodig is om de moeilijk
heden te overwinnen.Men moet bereid zijn tot herstel van de 
republiek en zijn leiders tot overle~~lbrengen. Dan is er wa&»-
s~hiJn:a.lijk nog een kleine mogelijk~ goed te maken wat b&

dorven is. want de rwpubliek die thans de nederlaag ltjdt, he.C 
de toekomst. Wij k',nnen ons veiheugen dat niew.and xiKà aan dt 
vrijmaking van Indcnesië behoeft te twijfelen. Alleen moet~ 
wij vrezen, dat christenen en socialisten zullen worden aans-
merkt, als diegen~di'..: "•e,_: ~q:ewerkt hehbenjaan eèil mo~elijk:e 
~~r5an.g vatl de republiek.De roeptng var1 c;-~ .. is~onen en so~i 
+-:p i '.3 het s-ceune __ v i:l.Il d"- -:.e v ri. j.l:iei dstri. ._·-_ers fotn het 'I'~ 
van h,,n :;.eV0P, ~"nR. '.'Je kunnen weL eri tiek oefenen l" l:l.Sàj maar 
moeten naast 1"'~ · staan • .iJe Nederlandse ~hristenen en so~ialis:.:. 
t31l -is:;e.;.l eC'};ter 1.un kansen. J~~st ne ': ..-... stelijke parti~en · 
~ijn de JJee st re ar- tiQIIIaire partlJ en. ZiJ <t -J _; uit hun abstrt-~· 
... e . eginselen te:;en alle vernieuwing dif· ~komt. s-ouvereinitei 
en de j nstauu 0-..Ldin.o; van het Koni .r1.~k zijn de beginselen · 
waar 8"'"1ter zij zi~h V<..-rs,..huilen.Zij zij ~i,;t bereid te luis
.,el'oll n~ ar· de I~do;l'" sis~.ht:: kerl: el zending. ~~ddlingen waal.'- ·. 
s~J. uwen nerh::;.alclelij..,. opa.at ~:..et volk zRl ·.r;eter 'Nat er lee:f't 
~ebe.1.·t ir-" Indonesië. 
Het c•antó.l .:;osüeavelden '-'i0rdt s~eeds hoger enJnen VJ.'aa.;t zi~h 

· af '.'mn.rr.ile. In de oorl o .· sneuve.~.ci.e:..... vele ill e .:ale we:r...ers, doch 
don 1:;ist nen :J-.J..o.rvoor, voC>r c~e vri~h..;id va,1 het land, do~h ~ 
is ie ,_er of·~er zinloos. 
De 3trijd is voo~· Irlr1onesië en Necè:i'land beiden zinloos.De 
welen die daa~ ":;e ellren behoeven 6te1 t vP.rontwaardigLr; te wöl.-. 
ken.Militaire actie is oorlog en deze is niet te humanise~ 
Verzet tegen de gruwelen die gepleegd worden zender verzet te
gen de mUitai:re actie ia onwerlcelijkheid, want actie zonder · 
giUwelen is een theoretische constmc~ie. Oorlog is al tijd 
wreed, brengt gm:welen en haalt het slechtste boven in de --~~.
Het volk moet worden wakker geschud en de vraag moet gesteld 
woxüen ot het doel heeft de jQngens hier voor in te zetten. 
Tegen ons wordt&.Uitgeblit en Leimena, de v;)ormaJ.ip Di~~teur 
van het Zendingsaospitaal en Minister van Volksgezondheid ta . 
de regering Hatta,zeide het reeds, dat een ('hristelijke n.•t1• 
uitgerekend op een Zondag de mUi taire a~tie begon. Deze aab. 
vroeg bij zijn arrestatie of hij zijn bijbel mee moeht D.eaeD• · 
waarop diegene die hem arresteerde verwonderd vroeg of hiJ e 
c-.hri. sten was. 
In Nederland word.t vaak voorgesteld dat wij i'lederlanders de 
ohristelijke natie-z~n, terwijl de~bliek de heidenen z~ 
den zijn.Hllderink, een zendeling, zegt dat alle christenen in 
Indonesië a~hter de ~ubliek staan. 
Voor spreker is de IndonesisMe zaak niet enkel een politiek 
vraagstuk, maar een kwestie russen •ollandse en Indcnesieeu 
c-.hristenen.De verbindiag ru•en bei~ia het ehristendca. en 
hei1 verlangen van vrSJheicl ia het verlangen van christmen.. 
Ik ben pessimist segt IIJPNiter a.da• de kwestie niet leen cm
der het gehele 'Yolk a omcl8t ~er kt -.ollt de politieke en 
aociale sc-.hN'DI ant ... ekt.In eoe1al.ist1sche kringen wordt · 
men ook wel eqe bes*ldltll 'Nil 1&-.pie als ._ lilPreelet · 
wat 1n Ind~dl aoet p~Ut.1e ie ealltezo de aotoz-

- --
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de ~ arnie1en1à. 118ali st• denken en rekenen alleen aet 
mo6eliJkhe4en aaar worden niet gedreven door een idekaal. 
De regerin,.~ moet de augi11sstal opxuimen, deze staat de CDt
wi.K .. <elin.; in de weg. Men komt niet verder dan tot overleg c 
~omprom1s en dit is niet voldoende en V staat een verdere 
stige ontwi.k. .eling in de weg.Er ontbreekt visie en da.ardoor

1 

worden kansen gemist en verspeel4.Daarvan moet men tem~ 

1

1 

:&r Loet ~·:n edtüe hart~;to,...ht; 3ebra,...ht worden in de ziel van 
het volk, wan' .:aaraan ontbre.-k1; net • .~Jea._._oor wiJ.len wij 
oS:itr:..,..t'el' tt··- r~cl ei1::.ue • .ue 1\E:llSe.Ll liggen Dl .n.e'b·~'ie1eJta8.1 
van net s~llri stendcxn en het so~"'ialisme. ,'Yij ·.\'illau naast 
1~ r~ur.L 3Geu ...... f~i..:Jena 3'Gd.d.Tl. Er moeten geen overheersers en 
ovcThE"·er·eten zijn. fáj moeten ernst maken 1-::et het woord"·so
,...ielL.:t: ~rte ~·J :rj ~,_~ vee;:. -.:,c::.crtti &~{'iel: ZUlk een verhouding 
tussen L'~ed.erland en Indonesië is in overeenstemming met 
so~ialistis("he en ~hristelijke opvattingen. 

Hierna werd het woord 6e.:;even aan Drs.Louis de JCNG, gebo
ren te Austerdam, 24 April 1914, die begon zit"h te verant
s,...huldigen voor zijn laat aa~wezig zijn. Hij had gesprOken 
op een ver~adering in .tiaarle". en was langer opgehouden dan 
verNaf"ut werd. 
Hij SJ!frak zijn teleurstel.J..in"; uit over de sle<:'.hte opkomst 
e.1 wees op de ernsti!Se ;Jijd die wij doo.nnaken. De politiek 
in Indonesië is voor ~iederl.apd en de socialisten emstig I 
omdat de Veiligheidsraad inY6eding was en het oog van de 
wereld op Nederland. is geri~ht. Hij meende te moeten vre- · 
zen dat wat er ook Ol'o de Vei.L igheidsraad besloten zou wo~ 
den de koloniale oorlog voort_;ezet zou worden. J 
Hiu besprak een brief die opge 10men is in de door het ~om 
té uitgegeven bro~hure van een katholiek soldaat. Dit was . 

een autllentieke brief, die ook al teilsprake was gekomen 
in de 2e lamer. De ~inister-President had onderzoek daar
noar toegeze6d.Hij bttwijfelde e~hter of dit onderzoek e
nit?; resultaat zou he..;oen, daar alles in Batavia wordt ge
dekt. Een internationale r.om.missie voor Indonesiê is vol
gens ~reker het enigs:te middel om te komen tot geregelde 
toestanden.Welk re,...ht heoben de ~ederlanders om een Rauter 
en een narster vast te houden en te t'e roordelen, als zij 

. zelf de methoden toepassen die wij in hen veroordelen? 
Hoe is de situatie z011 geworden in Indonesië. Het is al e• 
probleem van voor 1940 en na 1945 is het nog ingewiKkelder] 
geworden.Eenvoudige mensen kUnnen niet •eer wijs worden i 
uit deze problemen en politieke professoren van re~hts hebr, 
ben geen politiek inzi~ht om deze zaken te verbeteren-IAen
selijk inzir.ht in de zaken die aan de o:bde zijn, daarop 
komt het aan. 
Indonesië is ver van ons. De bewoners van dat land hebben 
ook een onvervreemdbaar rer.ht O}) eigen land.De goede d.iJ:r 
gen die de "' .. e4e..;rlanders daar geurat'.ht hebben, doen daar 
niets vanaf. Vo6r 141 gold in Indonesië nog een koloniale 
overb:~ ersing. De Gruvem.eur-Gem.eraal had het te vertellen 
en de Volksraad met zijn ~ advieae.rs namen de besluite 
zonder de inwoners te. hebben gehoo:td en aan hun verlanpna 
tegemoet te komen. Hiervoor waren def:>gen van de liederlander1 
gesloten.In Indonesië waren maar enkele Nederlandera die 
waarlijk met de Indonesiërs konden spreken. De Kadt zegt 
in zijn boek dat Nederland in Indooesië heen• als ove1'
heerser en dat men niet weet wat er onder de bevalkina 
leeft.Dat de Republiek van Japanse m.akeli ... j is, ia cnsin. 
In 192?-1928 Sc onden duisenden onder het gehoor van 4e 1~ 

~ 
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· ders, die toen aJ. de onafhanltelij1meid van het .land YOOZ'- · 
stonden. :Maar .rteder.l$Jl.d had geen antwoord voor deze ..n_.t~ 
Slkamo, Ptta en ~á:rir werden geintemeerd in Boven-Di 
waar de "'ap anners Ken eindeliJk bev ri;idden. Dese.Lrde Jlede»
landers, die geen begr1p .nad.den voor de verlangens van de 
Indonesiërs voor 1941, delen van 1945 a:r de lakens weer 
uit in J:Satav ia. 
tiet blijkt ook wel, wat men voor heeft met het overgeven 
van de ma~.nt aan de lndonesiërs, als men hoort dat een Gi~ 
ben bij de ondernao.deJ.ingen 6.fl J:Sanlta voor de .a ederlandera 
de departementen van Finaa~ien, Defensie en Eeant111ie opeiat 
De toestand is momenteel zo, dat en republikei.nen en J'ede
ralisten geen vertrouwen meer hebben in de bedoelingen van 
de "''eo.eri.anders. · 
.Na de militaire a~tie en het geintemeerd worden van de 
leiders heeft men geen vertrDuwen meer dat op basis van 
gel ijkhed zal kunnen worden onde .rb.andel d. 
U.en neeft in Indonesië met grote bekwaam.neid en politieke 
en morele pressie vers~hillende groepen tegen elkaar uit~ 
speeld. Daè:irdoor is het te velklaren dat de .tlonde ~afelecm
ferentie is uitgesteld. en kan men geen voorspel.lingen doel:l' 
ten opzi~hte lliervan.De politieke omstandigheden zi;tn niet ' 
ten gunste van l'ieder.land gewijzigd. De Amerikanen zijn tej· 
e.lk koloniaal beneer en mllen blijven eisen dat de reaola
tie van de Veilighe~dsraad wordt uitgevoerd. 
Ook de d8e.lstaten in ~dunesië oefenen &rote invJ.oed uit. 
De kleine groep so~ia1isten die de republiek voorsta&k,st 
niet geisoleerd, zoals de grote re~atse groepen. Uls m.ani- j 
fest zal vermoe~elijk wel worden doodgezwegen en wij zul
len we.l voor utopisten worden gedoodverfd, zowel van li.Dke . 
als van re~nts.Maar met de ontwikkeling van .mge.land en sij 
lJominions voor ogen, die de situatie juist .nebben doorzien, 
twijfelen wij niet aan net feit dat ~nze voorstellen uit
eindeliJk basis van overeenkomst kunntn vomen.l>e aoeiali.,. 
ten die dit hebben voor~esteld en uitgestippelA~~amllen ~ 
met· voldoening op hun wenc kunnen terugzien. 

De sprekers werden met app.laus beu.ankt voor bun woorden. 
I 

·.re 22.45 uur dankte de(Voorzi tter de aanwezigen Yoor lam lp-i 
komst en verzo~.nt een bijdrage in de kosten van de aYond. . 1· 

Het geueel had een rustig verioop. 1 ----------------------------------------------! I 
,I 

I 
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Comité voor V rede en V rijbeid 
. 
10 lndonesi~ . 

Na drie~en~een~half jaar beginselloos opportunisme en eigenmachtig geweld is de Nederlandse poli~ 
tiek inzake Indonesië thans hopeloos vastgelopen. Twee mislukte aceoorden en twee militaire avon
turen hebben het vertrouwen in Nederlands bedoelingen zowel in Indonesië als in de wereld 
volkomen verspeeld en het Nederlandse volk in een moera~ gevoerd. Alleen een radicale koers-r .rijziging had hier een kans op uitkomst kunnen bieden. Bij alle onzekerheid staat thans wel vast, 
dat de regeringsverklaring van 26 Februari j.l. deze koerswijzi~ing niet heeft gebracht. Daarmee is 
een laatste kans gemist. De regeringspolitiek. wier enige vaste kenmerk was. dat zij steeds te weinig 
bood en telkens te laat kwam, dreigt thans definitaef te mislukken. Zij is reeds lang fundamenteel· 
veroordeeld. 

Ondanks een schromelijk onvolledige en eenzijdige voorlichting dringt tot het Nederlandse volk 
de bittere waarheid door dat: 

l. in Indonesië aan Nederlandse zijde - slachtoffers aan Indonesische zijde tellen offiCieel niet 
mee! - per maand gemiddeld 200 doden vallen. hetgeen jaarlijks 2400 doden zou betekenen. 
ware het niet. dat de dodenlijst elke dag stijgt en van burgerlijke slachtoffers officieel niet gerept 
wordt; 

2. de Nederlandse militairen in de sfeer van guerilla en wederzijdse terreur aan een proces van 
demoralisatie en verruwing onderhevig zijn. terwiJl het economisch en maatschappelijk leven 
voortdurend ernstiger wordt ontwricht: 

3. de haat en verbittering der Indonesiërs tegen Nederiand elke dag groeit en ook de coöperatie 
der op Nederland geörienteerde Indonesiërs. met inbegrip der Federalen. steeds zwaarder belast 

Û en op de duur onhoudbaar maakt; 

4. de Nederlandse regering bezig is. haar laatste crediet in de wereld, zowel bij de Verenigde Naties 
als bij de staten, die het nauwst bij de ontwikkeling in lndonesi~ betrokken zijn. met name de 
Aziatische landen, te verspelen; 

5. de wereld Nederland niet met rust zal laten en zelfs generlei verder aandeel zal gunnen in het 
liquidatieproces der koloniale verhouding. aleer de Indonesische en andere Aziatische leiders tast
bare bewijzen hebben van een radicale ommekeer in de Nederlandse bedoelingen en methoden. 

Nederlanders! Het is de eerste en hoogste wijsheid, de harde werkelijkheid in het gezicht te zien. 
Het is een blijk van goed-Nederlands fatsoen. de begane fouten te erkennen en een zware schuld 
te aanvaarden. Het is eenvoudige burgerplicht en.· burgermoed. de consequenties te trekken en het 
roer om te gooien. De tijd voor nieuwe ontwijking.~manoeuvres en verdere Rommiaanse constructies 
is voorbij. 
Het is Uw taak en gebod. Nederlanders, van Uw regering, welke deze ook zij, te eisen: 

1. &n openhartige voorlichting inzake de situatie in Indonesië en haar neerslag in de wereld, als

mede van de bedoelingen en de verdere plannen der regering. 

DE KAARTEN MOETEN EINDELIJK OP TAFEL! 

z.o. %. 
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2. &a duidelijke bereidverklaring tot loyale uitvoering van de resolutie van de Veiligheidsraad. 
,·~:. . ,.-

3. Een openlijke aank'\ndiging van een terugtrekken der Nederlandse troepen uit lndonesi~ op de 
kortst mogelijke termijn. 

Deze algemene doelstellingen vereisen in concreto: 

a. · Volledige bewegingsvrijheid voor de Republikeinse leiders en herstel van de Republiek in Djokja 
àls autonome eenheid. 

b. Vaststelling van een datum, waarop de laatste Nederlandse troepen uit Indonesië zullen verdwij
nen, gepäard gaande met een bereidverklaring tot een symbolische daad in de vorm van de 
repatriëring per eerste gelegenheid van minstens 10.000 manschappen. eventueel in gemeen 
overleg te vervangen door een internationale politiemacht. 

c. Aanbod aan Republiek en federale Indonesische leiders tot het opnieuw bijeenroepen in gemeen 
ov~rleg van een Ronde Tafel-conferentie ter nadere uitwerking van de uitvoering der resolutie 
van de Veiligheidsraad, onder medewerking van de U.N.C.I., en tot de schepping van een, op 
vrijwilligheid en gelijkwaardigheid berustende. nieuwe verhouding tussen Nederland en Indonesië. 

d. Bereidheid voor de politieke en militaire overgangsfaze in gemeen overleg, al of niet onder auspi
ciën van de Veiligheidsraad. een internationaal oppergezag in te stellen over de gemeenschap
pelijke strijdkrachten én over de gezagsapparatuur. 

e. Bereidverklaring tot het aanvaarden van een. in gemeen overleg aan te wijzen, bemiddelaar in 
geschillen, die bij de verdere uitvoering van het gemeenschappelijk opgestelde program zouden 
kunnen rijzen. · 

Nederlanders, 

Als Uw regering faalt, vallen de gevolgen en de verantwoordelijkheid op U terug. Gij moogt geen 
mogelijlheid verwaarlozen, die uit de huidige impasse voeren kan. 
De ontwikkeling der verhouding tussen Engeland en India bewijst. bij alle .versch.al in s1tuatie, 
hoezeer een radicaal-progressieve, principieel anti-koloniale politiek succes kan hebben. 
Alleen bij een scherpe zwenking van het roer, het oog constant gericht op de realiteiten in de gehele 
wereld en in Azië in 't bijzonder. is er nog hoop op een toekomst voor Nederland en de Nederlanders 
in een waarlijk vrij Indonesië. 

c: Namens ht>t Comite voor Vrede en Vrijheid in Indonesië: 

AMSTERDAM, Maart 1949. 
Marnixstraat 198. 

Drs. L. de Jong; JeE Last; L. Lichtveld; 
H. M. v. Randwijk; Joh. W. E. Riemens: 
Drs. B. W. Schaper; D. Schilp: 
Prof. Mr. W. F. Wertheim: 
Sam de Wolff. 
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VJDII. TZ .6. 

·"' zll'tr • """'". 

Mt ..-e:r,d.Jzi.ng aaor· tle laatste eUnea vu miJn pile1a 
schri.ftea V{;tn. 8 lanuarl .1.1., ffo.iatlOil, ~ele-Ate over -t 
1a J:t.ootde dows vermelde Oftl!erw.-rp, helt 1k 4~ eer U. Bxa$l!Óo> 
lt~Jatle mHil ~ delea1 4at het op H!"s'te 1Jd\1at1et •. AIU'l'Ot"
tul op8ttr1<lhte Oold~• voor· tra\e 1.a Ia4oneale,thau _.!" uit. 1 

lloo~afUlS goede brt~Jn ia ver.._.. het I..ru:l:de114Jt oe!W 1s, 
dat met de !'lru.\ts•l1Jke Comit.4•s de actie vottrt t.gaa hell 
ttep:ringa·llalcid met, betreltkill8 tot IntionesJ.•. 

Het I.i:..ndêl1jt Oomitê zal bi .. Dntulkort tlfee 'broahurea u.tt-
«•Yea,. t.w • .: 
.!.• 4e broel:nlt"e: Tegen ft081e als 'bont\genoot Yaa 4e Part.1 J yq 

de Arbeid. , 
.!!.• de brochu-r·fH over 4e houd1.ne van het B.v.v. ea 4e Partij 

vaa de Arbeid in de I~s1e-.neat1e. 
Laa:'t!ilt.bn4o.elde brOQhure 1s aer 1n het.. b.1jzon4er be4o~·.ld 

voor Y.rs:p:rci~tnc on4el" de arbeiders. 
Terder iz besloten. tot het oprlehto.n vu eu 1aternatto• 

naal persbll!:'enu. dat be4oeld ia om !ater.natloaaal • ju.late voçt~·· 
lleh\in& .te g.evan ~r Indlmes11 e 4e !1ede.riaa4ae pol1t1•k 
'an opzichte van Indoaesle•.. . · > 

Vol~ef:U~i eea Ier J;.anclel1 jke Ooalt4leden ZOU 8!' ._ a~(J.s 
g.'l'Oter 'trOrdend~ kloot' tueua 4e opposl t!e ia de ~ij •• U 
A?Mid •n tt• "'~!JlBs-P·•·•·A·" komen. Het o.tw "Wil ~» 
ziJn aetie r1dhte •• hoopt dg zedoea4e de J~Mer~e polt-
$leke st,.u.e:tuur uiteen \e rukken,. · · 

Hr.L.Xinthovea. 

~.:~.de Millister President, 
4~•de ~ster ,.. OY&rzecse 
Oetdett84elen • 
te 
• !t-G .lt A ~ i N H A G .E. 

V 
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_Ondernomen _actie: geen. Aandacht blijft hierop gevéstig~ 

.. /' 
... .. . -,:;:··,:{{-: /,. ' 

\Verslag van een op zondag 23 Januari 1949 te 15.00 'llUX ge•. 
lhouden.b~=~spreking in de bovenzaal van het oaf~-restaurant . 
. "De KroOÏin, Rembrandtsplein, -alhier.. D.e.,ze ·besp~e~ing was -· -

.' geörgan~erd do_9r het_ !)l).latselijk bE(stuur van het Cqmi_j;é-
voor Vrede in Indonesi~~~am ~e leden was niertoe een oon-
vovatie van de volgende in-houd verzonden; -

.Q.ON~Cf!:.TI!• 

i 

COMITÉ VOOR VREDE JN _ JNDONESIE o 

Seoretariaàt: J. v~ EYokstraat 22-II, Amsterdam Zûid. 
Telefoon: 22880. - r;;:;:..., 
Postgiro: 335669 ten name van A. Canivez._ ~ . ! 

,, 
~-

----------,----------------------------------------~~~-.. --~-.-· 
· Amsterdam, 19 Januari 1949 ~-

L.s. , ~ _! 

Hierbij nodigen-wij U ult tot een bespreking te houden op · 
1 zondag 21 Jan~ari a.s. des middags om 3 uur in een,van dé 

zalen van care-Restaurant De Kroon, Rembrandtsplein -l?_l·, 
Amsterdam-centrum• · ~ · _ 
Wij v~rzoeken U de_uitstaande lijsten mee te brengen en . 
de door u verzamelde bedragen met ons af te rekenen. Nieuwè 
lijsten zullen aanwezig zijn. 

!Graag zullen wij ook met U bespreken de voorbereiding v~ 
een grote openbare vergadering, die wij_ on_s voorstellen- _ 
in het- begin van de· volgende week te houden. · 
nwat ·gebeurt er in Indonesi~? Wat moet Nederland doen?" _ 
Deze vergaderlllng moet in 'Yi.Jder kring bekend gemaakt word,_en ~ 
dan met onze ~erste vergadering in de Diamantpeurs is ge~ _ · 
beurd~ Wij rekenen op Uw komst en medewerking. 

Namens het Comit.~: 
A• van Ma:rle, secretaris. 

)

Aanwezig ware~ongev_e_ e_r_ 50 personen, 
donesiers en .tao~Europeanen. -

----- ~-~-----~· ~ .- . 

onder wie enkele In• 
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Personen gekleed in mil! tair uniform war.en niet lOIILWezig. 
lle &anwezig~n werden gekenmerkt als· te 'behoren tot <,'ie · 

nsooialistisohe, :progre~sieve richting'~. Een groot_ ge- ·. 
eelt~ van·henbehoordeil kenn~lijk tot de arbeiÇlersstand. 
ergedering en bestuur spraken elkaar voortdurend aan· 
et "kameraad" en.· "kamer"aden". 
aaloape.èiteit : .ongeveer ~laatsen. · . 

Te ongeveer 15.30
1opende ~ri ~UJIJ>, ge·boren te Haarlèm, 

11 ootober _18~3 (bij Uw d enst . ekend) dE;l vergadering- . 

\

en d~elt .mede, da.t er 's m.·orgen·s· ee~ èèsbuurs.yergader. ~g,. 
was ~eweest_van hetr Lan~elif~~Q~e·met alleftii81}~· 
l"IJI?_ .ciimite' a-onder voorzi terschap van van~ · . _ · 
(Hendrik M'ät'theus van RANDWIJK, geboren te- Gorinchem, · _ 
9 November 1909 bij J)"w dienst bekend). (ne·ze vergader·ing · 
werd vermoedelijk in een der zalen -van Oaf'é;..Re.staurant ' 
De Kroon gehouden. Red.} . _ 
Deze· bestuursvergader:j.ng heeft o.m. het volgende o:pge-
feverd: ' ·. . 
1. Het Comité is geén partij en wil ook geen ~anloop of 

springpla.IJk zijn tot het vormen van een nieuw~ parti'j •, 
2. Het Comite staat op absoluut sooialistische~grond

slag, zodat er voortaan ïrilnder wolven In monnikskl.eren 
in kunnen komen. (Letterlijk bedoeld ten opziohte'van, 
ltooms Katholieke mensen. Red.} · · 

3 • .Het Nederlandse volk zal zo spo,edig mogel-ijk juist · 
in- en voorgelicht worden. 

·naartoe zullen zeer spoedig 2 brochures worden uit
gegeven, geschreven ~oor RIEMJ'!S en MICHELS, .journa-. 
listen van "Je MaintJ.enà,rai" •. ( Bedoeld.worden resp.-
Johann~s Wilhelmus Elizabertus RIEMEN'S, ·geboren te 
Hilligersberg., 23 November 191~ en Fredericus Wilhel- . i 
mus MIOHELS·,· geboren te Amsterdam, 29 Juli 1906, bei- , 1 

den bij· Uw di en st bekend. Red.) · 
A. De brochure: Tegen ROMME als bondgenoot van de 

Partij van de Arbeid. Deze brochure telt 80 à 100 .. 
blà.dzijden~ Prijs f.l.-• of f'. o.so. De broohul'~. -, • 
is persoonlijk, dus niet anti-olerioaal. . . 

B. De populaire brochure: Over de houding van het NVV ·j 
en de Part~j van de .Arbeid in dê Indonesi~-kwestie.
Speciaal bedoeld voor verspreiding onder de àrbei-· 
ders. Prijs r.o.3Q. . . . ' . I 4.1 Er is besloten tot h.et oprdoht. en van een ~nte~~~tio- ·· j 

naal p~_~b~:r .. ~~u, dat als- funo:jie heeft: !D.!ternatro- · · 
naal jul.s'te voorlichting geven over Indonesi§- en de . 
Nederlari.dse politiek t.o.v. Indoriesiä. · 

1 ' J -

SCHILP betoogde verder, dat het Comité primair een hechte' 
organisatie nodig heeft. Hieraari wordt hard gewerkt. 
Ook is er nodig: veel geld en mensen. Het uitgey§n .van ;: 
de brochures is n.l. financieel erg riskant, er een 'be- · c · 

drag van fo2000 niee gemoeid, maar nu is het de juiste tijd 
en dat risico moet maar genomen worden. · 

/' 

\

Hierna kree'g de secretaris RI~S _het woord. H~j ga:t_ een 
kort overzicht van het Indones~sche probleem, uJ.tgaanqe 
ván het standpunt van de UNO en de Veiligheidsraad en , . 
de confere~tie te New Delhi. . . · 
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HiJ zèi: , 
" et comite wil in Indonesi§ noch kolonialisme, noch Rus

S:ische, noqh imperialistische Amerikaanse invloed, maar 
het wil een vrij en zelfstandig en een SOQialistisch In

onesi§." 
ij toonde voorts aan, welk een "Soep-figû.ur" Nederland 
eeft geslagen voor de internationale macht en hij weet 
e schuld hie.rvan grotendeelê· aan de rechter vleugel van 
e Partij van de Arbeid, het NVV en ROMME. 
ij verwacht binnenkort grote internationale spanningJI.en, 

en ook binnenlandse spanningen. Het Comité zal hiervan ge-
/bruik maken {door het geven van goede voorlichting, h~t 

· uitgeven van brochures, het bel·egg19n van vergaderingen enz~ 
Hij voorziet een steeds groter wordende kloof tussen de. 
oppositie in de Partij van d-e Arbeid en de regerings Partij 
van de Arbeid. He• Comité wil dan ook op dit wrikpunt gaan 
wrikken en hoopt zo de Nederlandse politieke structuur 

iteen te rukken. 

@ Hierop volgde gelegenheid tot debat. 
Een_ zich noèmende Hr. de BOER (gegevens onbekend) -deelt_ 
mee, dat hij nog steeds de doelstellingen niet begrijpt. 
Het doel van het Comité-moet immers steunen op· het SOCIA-
Listffi ! , , 
RIEMJ:!:NS antwoordt hierop, dat het Comite socialistisch is, 
maar het wil ruim· socialisme. -
Een ander onbekend gebleven persoon zegt, dat het klaar
blijkelijk nodig is, om iets op korte termijn te doen. 
Hij ziet die brochures niet op korte termijn. 
In de 2e brochure moet z.i. naast de houding van het NVV 
ook diezelfde houding van de EVC genoemd worden. 
RIEMENS antwoordt hierop, dat de b~ochures wel op korte 
termijn zullen verschijnen, zeker de tweede populaire 
brochure. · 

.Omtrent de houding van de EVC naast die van het NVV weet 
hij niet veel te antwoorden, hoewel hij het, evenals de 
voorzitter,- eigenlijk wel eens is met bovengenoem~e spre-
ker. · · . 

7Frits KIEF (Karl ~riedrich KIEF, geboren te Rotterdam, 
20 Mei 1908 bij Uw dienst bekend), zegt het volgende: . 
Nederland neg~~tt de UNO. Nederland en vooral de arbei
dersklasse z~~ierdoor in·een beroerde positie komen. Het 

'is dus zeer urgent Q~ èe&e om op deze consequentie te wij
zen. Het socialisme in het Comité moet op.zeer ruime basis 
gezien worden. 
Het antwoord van RIEMENS luidt: "Ja, ja, dat ben ik met 
U eens." _ 
Een zi.ch noemtinde EMlV!ERING (gegevens onbekend). verwacht, 
dat de arbeiders de eerste· dure brochure niet zullen ko
pen. Hij stelt voor, om de tweede brochure te vergroten 
en de prijs dan toch zo laag mogelijk te houden. Men moest 
vooral niet werken met theoretische politieke begrippen •. 

. ·Antwoord RIEMENS. 
De eerste brochure is zonder verliès van zijn strijd-waar
de niet te verkorten. De eerste brochure is ook niet zo
zeer bedoeld voor de arbeiders als wel voor de politieke 
leiders, vakbewegingsleiders en redacties van bladen enz. 
Hij meent, dat de arbeiders, als zij willen, de eerste 
brochure wel kunnen kopen. Colporteren zij hiermee en 
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wordt er genpeg verkocht, dan kan de prijs mogelijk la-

1ger worden·./ne voorgestelde oplagen van .de brochures 
zijn 2000. 
Vervolgens betoogt een eveneens onbekend gebleven spre
ker er meer heil in te zien om alle linkse bladen te 
zerzoeken tegelijkertijd een·manifest van het Comité op 
te nemen. Dit zou doeltreffend en goedkoop zijn. 
Antwoord RIEMENS: 

''Dat proberen wij ook, maar het is niet zo gemakkelijk 
om vele tegenwerkende krachten te overwinnen:" 
Een zich noemêBde LEDEMA(N) (gege~ens onbekend) zegt: 

~Het militaire apparaat mot kalqet! Geen schepen meer 
en geen arbeiders meer,-affi so daten naar Indonesi~ te 
vervoeren! Het militaire apparaat ~ ka;poet! Dan geen 
oorlog meer!" 
Antwoord RIEMENS: 
"Ja, dat moet ook!" 

Hiermede was het debat gesloten. 
voorzitter SCHILP heeft vervolgens, door zich nogal op 
te winden en erg populair te doen, in korte tijd uit de 
vergadering vrijwilligers gekresen, om op het secreta
riaat te komen werken (typen, ,vertalen, stencillen., het 
beschikbaar stellen·van schrijfmachines enz.) · 
Er was vrij veel enthousiasme hiervoor. 
Ook werden er mensen bereid gevonden, om in vrije tijd 
persberichten voor het op te richten internationale 
persbureau (zie hierboven) te· vertalen in het Engels en 
Frans en te typen. 

Tot slot werd medegedeeld, dat zo spoedig mogelijk op 
een Donderdagavond een grote vergadering gehouden zou 
worden in de Diamantbeurs of inJ . .het RAI-ge'Qouw, alhier. 
Deze vergadering zou.misschien in de week van 25-31. 
Januari 1949 gehouden·worden. . 
Om ongeveer 16.45 uur was de vergadering gesloten. Einde. 

f------1----------------------~---------------i:-;:------. 
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INLEIDING 
In het geweten verontrust vragen talloze Nederlandse vrouwen en 
mannen zich af: Wat gebeurt in Indonesiël 
Is er guerillat Is er verschroeide aardel 
Maken gueri!la en verschroeide aarde de toestand onhoudbaar voor 
het Nederlandse opperbeven , 

~Kan het Nederlandse leger zich slechts door terreur handhavent 

i 
l 
t 
I 
J 

Wat ·gebeurde te Djokjat 
Een ooggetuigenverslag 

De 19e begon het bombarderen en het schieten uit de lucht. Wij ver· 
onderstelden, dat slechts Maguwo (vliegveld van Djokja) gebombar· 
deerd zou worden, maar om ongeveer half zes viel een bom voor het 
ziekenhuis, dat schuin tegenover het legerhoofdkwartier gelegen Is. 
Er werden bijna uitsluitend raketten gebruikt, die niet v-allen, doch 
afgevuurd worden op het moment, dat het vliegtuig duikt. Bovendien 
werden alle voertuigen, In de eerste plaats auto's, maar ·zelfs mensen, 
die fietsten, gemitrailleerd. Keer op keer was- vlak bij het ziekenhuls 
het ontploffen van de raketten te horen en het mitrailleren, als de vlieg
tuigen over het huis van dokter Sainale doken, het hoofd van het Cen· 
traal Ziekenhuis, dat precies er tegenover gelegen is. Dit huis werd 
ook bewoond door dr. Leimena en dokter Picauly. De muur van dit 

Aan welke morele dwangsituatie worden de Nederlandse mUitalren ~: 
blootgesteldf c-:~ A 
Staat Nederland de uitzending van nieuwe troepen naar Indonesië te \ ~ 

huls werd geraakt, waardoor de kamer van dokter Picauly geheel 
vernietigd werd. Maar of het zijn tijd nog niet was, als door een won
der sliep Plcauly die nacht In het paviljoen. Lelmena, die door het raam 
de bom zag aankomen, sprong in de ruimte onder de trap (het is een 
verdiepingshuis), die tot schuilplaats diende van dokter- Samale en wachtenl · 

·~Deze en dergelijke vragen laten ons geen uur van de dag meer los. 
De berichten die uit de soldatenbrieven tot ons komen zijn zo alarme· 
rend dat zij om een antwoord roepen. Deze berichten zijn een Wftn· 
hoopskreet tot het gehele Nederlandse volk, omdat het gehele Neder· 
landse volk verantwoordelijkheld draagt voor de situatie waaronder 
hun afzenders geplaatst zijn. Omdat deze situatie, waaronder zij 
geplaatst zijn, de voorzienbare en onontwijkbare consequentie is van 
de Nederlandse politiek. 

aarom -moeten.de berichten_yan de N!!~rlandse_.§9ldat.en.doo.rs:jJ:J.ngen 
i~lle Nederlandse huiskamers daUQ!!l_ moeten de wanhoo};!skreten 
·'(an ae!fêlïänlelfjft êiQi_~ft'_g:emartelèlë-mdàhesfsêlleën ·-Nêaër· 
ands solêlätëiîaoorkÎinken in -a.në'îïïêcférîaiiaSe:]"èzTnliiiï~aäTiiet 
liederlanaSëVoiif1aTel'iitet'ial lëunnen zegg_èn: - ~r • -

l ' WiJ heb'be;h;t~_i~;;;, 
J Wij hebben het niet _gewild! 
Laten wij dan de berichten spreken en de berichten alleen, opdat 
een leder zelf oordelel 

Amsterdam. 1 Maart 1949. 
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zijn familie, en werd daarom niet geraakt. Wij, het personeel van het 
ziekenhuis, verzamelden ons daar allen, omdat wij, als wij de vliegtui· 
gen niet zagen, ons unheimisch voelden; ·We zaten voor zover. mo·· 
gelijk in de schuilkelder op het achtererf van het ziekenhuis. De aan· 
val duurde acht uur lang. Tot 2 uur 's middags werd Djokja en omge
ving met raketten gebombardeerd en beschoten. Langs de kant van de 
weg zagen wij de sporen van het mitrailleren. De leden van de C.G.D. 
die tot en met 22 Dec. in Djokja waren, kunnen van dit mitrailleren ook 
getuigen. Wel een beetje wonderlijk, dat de Hollanders officieel durven 
pub11ceren: Djokja Is niet gebombardeerd, noch gemitrailleerd. 
De secretaris van Bung Hatta, Arlfin, werd, terwijl hij' aan het stuur 
van zijn auto zat, gemitrailleerd. De auto werd vernield, doorboord doqr 
ongeveer 20 kogels. Hijzelf kwam er goed af met slechts een schot' in 
zijn derrière, want de kogel was afgestoten op zijn mes, dat hij achter 
aan de linkerkant droeg. De secretaris-generaal van het Ministerie van 
Voorlichting Ruslam Abdulgani, werd fle.tsend uit een vliegtuig ge· 
mltrailleerd. Zijn rechterhand werd verbrijzeld. Het Is gemakkelijk qm 
ongewapende en weerloze burgers neer te knallen. 

~r. Hindromartono werd doodgeschoten. Zijn geval is zeer tragisch. Om 
ongeveer 14 uur werd hij uit de gevangenis losgelaten (kwestie P.K.I.). 
Omdat er toen al straatgevechten waren, Z()cht hij bescherming in het 
huls van een vriend dicht bij de gevangenis gelegen. Toen drong een 
troep soldaten het huls binnen, en net als bij ons in het ziekenhuis, 
moesten alle mannen bulten komen staan. Plotseling werd er door 
een van de militairen geschoten. Hlndromartono was dadelijk dood, 
zijn vriend werd In het been getroffen, diens zoontje van 5 jaar werd 
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ook ·gedood: , 

~
aandagmiddag vernamen wij, dat ook Santoso dicht bij Mlguwo ge· 

ood zou zijn, maar wij meenden dat dit een gerucht was. Pas Dins
agmorgen werd dit bewaarheid. 
oos (Santoso) die in Solo zijn kantoor had kwam gewoonlijk Zater

dags naar Djokja over, gewoonlijk vergezeld door N. en soms ook door 
K. Op die bewuste Zaterdagmorgen, terwijl zij reeds wisten, dat de 
oorlog uitgebroken was, wilde hij toch naar Solo terug. Hij achtte dit 
'ten eerste zijn plicht en ten tweede had hij zijn mensen op kantoor be
loofd bij hen te zijn als er een tweede doorstoot zou ko_men. Men 
raadde hem af op dit tijdstip naar Solo te gaan (omtrent die tijd, on
geveer 8 uur, waren de besc::hietlngen en bombardementen uit de lucht 
in volle gang). Tegen N. en K. moet hij zelf gezegd hebben: ,.Als jullie 
niet mee willen, ga Ik wel alleen. Het is mijn plicht". Toen kwam Sutojo, 
de man van Bu mang, met een auto. Zij wonen in Solo en hij v_roeg 
Toos mee te gaan. Toos zei toen ,.als hij durft te gaan, waarom i~ dan 
.ook nletl" K: en N. waren toen verplicht om mee te gaan, daar .2ij er 
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niet voor voelden alleen achter te blijven. Met zijn vijven, Toos, Sutojo, 
K. en N. en de chauffeur, vertrokken zij in een open auto ongeveer om 
half negen. Zij moesten steeds naar boven kijken om bij het verschijnen 
van een vliegtuig onder de bomen te kunnen schuilen. Daar ststema.
tisch alle auto's op de weg gemitrailleerd werden, stond dit v.ertrek 
eigenlijk gelijk met zelfmoord. 
Doordat zij teveel op het gevaar van boven moesten letten, hadden zij 
niet voldoende aandacht voor wat op de weg zelf gebeurde. Vlak bij 
Maguwo werd van opzij van de weg plotseling op de auta geschoten. 
De chauffeur werd in het been getroffen en de auto stopte. Tot hun 
schrik bemerkten de inzittenden toen langs de kant van de weg een 
troep volledig bewapende Hollandse soldaten, wat niet te verwonderen 
was, daar Maguwo en omgeving reeds door de Hollanders bezet was. 
Vanaf 's morgens vroeg waren alle passerenden bij de mitrailleurpost 
vastgehouden; Het leek er eerst op, dat er niets gebeuren zou, het 
waren immers alle burgers. Opeens kwam er een majoor op de post, 
die hen uitschold .. Jullie zijn allemaal busuk .... " Hierna werden alle 
mannen één voor één doodgeschoten, ook de gewonde chauffeur, die 
op de grond lag. K. en N. zouden ook doodgeschoten zijn, als de ser
geant die hen had aangehouden, niet tussen beide was gekomen. Deze 
beide vrouwen werden toen naar Maguwo overgebracht, terwijl on
geveer twintig lijken van de gedode mannen, waaronder die van Toos 
en Sutojo en de chauffeur, achterbleven. 
Zij werden pas Maandagmiddag losgelaten. Dinsdagmorgen kwam Ietje 
mij vragen om te helpen de lijken vari Toos en Sutojo weg te halen om 
ze in Djokja te kunnen begraven. De collega's raadden mij af te gaan, 
daar zij meenden, dat de bewuste plaats nog te onveilig was. Het zou 
wat anders geweest zijn, als zij nog niet dood geweest waren en wij ze 
hadden kunnen redden. Er was even een tweestrijd bij mij. "Zal ik 
gaan of niet~" Doch bedenkende, dat het niet mogelijk is, dat goede be' 
doelingen door God niet -beschermá zouden worden, besloot ik ten
slotte alles toch maar te riskeren...... Nadat ik een permit van de 
dirigerende officier van gezondheld had gekregen en de toezegging 
van een jeep, vertrok ik met drie vrienden van de P.M.I. (Palang Merah 
Indonesia - Indonesisch Rode Kruis) en N. Ter plaatse aangekomen, 
dicht bij een brug, zagen wij geen enkel lijk, maar de lucht, die ik mij 
nog herinnerde uit mijn tijd in de sectiekamer verklaarde alles. Toen 
zei een der soldaten: "Hier onder de brug liggen nog negen lijken". 
Ik vroeg toen aan N. of het mogelijk was, de lijken van Toos, Sutojo en 
de chauffeur aan de ·kieren te herkennen. N. kon ongeveer uitduiden, 
welke die van Toos en Sutojo waren. Maar nu verrees de vraag, hoe ze 
weg te halen en te vervoeren. De soldaten, die ons begeleidden, wilden 
de halfverrotte lijken niet vervoeren, zodat wij moesten besluiten ze 
daar dichtbij te moeten begraven. Wij kwamen in grote moeilijkheden. 
Onze vrienden waren nieuwelingen en niet gewend om met lijken om 
te gaan en ze hadden zelfs nog nooit ·een graf gedolven. Wij hebben 
er meer dan twee uur aan gewerkt, tot wij er bijna flauw van vielen. 
We waren hongerig en dorstig en hadden niets bij ons. 
De lijken van Toos en Sutojo hebben wij kunnen herkennen aan de 
brieven in hun zakken. 

(DE VLAM 22 Jan. 1949). 
ÈEN GESPREK MET DR. LEIMENA 

Een~· te Batavia had daar een onderhoud met dr. 
Leimena, eertijds geneesheer-directeur van een Zendingshospitaal, 
thans leider van de Christelijke. Volkspartij in de Republiek Indonesia 
en als minister van volksgezondheid lid van het kabinet-Hatta. 
Als door een wonder was dr. Leimlma bij het bombardement van 
Djokja aan de ·dood ontsnapt. Een bom viel in de voorgalerij van het 
huis waar hij· zich bevond. De bom was bestemd voor een militair ob
ject, vijftig. meter verder, maar miste zij_n doel. "Het is ook moeilijk 
precies te mikken uit een vliegtuig", zei dr. Leimena, zonder scherpte, 
ook·zonder ironie. 
Dr. Leimena heèft grote invloed onder een overwegend Mohamme
daanse bevolking, hoewel hij belijdend Christen is. Ik geloof, schrijft 
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onze ~edewerker, dat hij dat da.nkt aan zijn persoon en gaaf karakter. 
Daarom viel hem de eer te beurt, met Sjahrir eventueel te worden uit
gezonden naar Lake Success. Zo groot is zijn gezag. 
Dr. Leimena zeide: 
,.Dat heeft indruk gemaakt op onze bevolking, dat een christelijke na
tie - want zo ziet men Holland toch - ons onverwacht op een Zondag, 
vlak voor Kerstmis, aanviel. Daar denkt men over na. Vooral later. Dat 
wordt gebruikt tegen het Christendom. Vooral straks. Hier staat echter 
tegenover, dat de rooms-katholieke kerk de situatie beter aanvoelde. 
De Javaanse bisschop in Djokja weigerde de mis te lezen voor de Ne
derlandse soldaten, die de roomse kerk vulden." 
Dr. Lelmena zeide ook: · 
,.Ik zie maar één weg om de haat, die ontstond tussen Nederlanders en 
de Republikeinen weg te nemen, dat is weg van Kerk en Zending. Maar 
dit is de tragedie van dit ogenblik: ook deze dragen, grotendeels on
verdiend, het odium. Hoopvol stemt ons de tweede resolutie van het 
congres van de Partij van de Arbeid. Er zijn er dus nog, die met ons 
meevoelen. Hoe heb ik de Nederlandse ministers persoonlijk gewaar' 
schuwd voor wat er gebeuren zou als de militaire actie benq_n. Nooit 
zullen zij kunnen zeggen: "wij wisten het nletl" Groeien zullen de 
haatgevoelens, toenemen zullen de sabotage, de armoede, de nood. 
Bruggen zullen worden opgeblazen, spoorwegen ondermijnd, overal 
guer1llá, die Nederland niet afdoende bestrijden kan. Kortom chaos." 
Het volk in Nederland acht dr. Leimen:t slecht voorgelicht. Dit bleek 
hem bij zijn gevangenneming. Hij vertelt daarvan: 

."Ik kreeg de tijd mijn spullen te pakken, maar er was verbazing bij de 
gegradueerde, die mij gevangen nam, dat ik - een ·republikein! -
vroeg ee:q geschiedenisboek te mogen meenemen en nog wel een En· 
gels boek en van Wellsl Toen ik zei: "Laat mij mijn Bijbel mogen In
pakken", vroeg hij verwonderd: "Zijt gij dan ~en Chrlsteni" Het Ne
derlandse volk Is slecht op de hoogte van wat er leeft in republikeinse 
Intellectuele kringen." 

V.N. 19 Febr. 1949. 

"WIJ WISTEN HET NIET .... " 

Uit een brief st licht! sergeant te velde: 
" ij e en Republikeins ge e eze · a ·· eer wafbrie
ven ontvangen. Brieven, die var/. medeleven met ons getuigen, maar veel 
meer nog van verregaand onbegrip. "Wij zijn trots op jullie .... " ,.Ein-
delijk dat rovershol opgeruimd .... " "Als ze nu maar niet weer met die 
sloebers gaan onderhandelen .... " 
Misschien inogen wij dat de geliefde brief~rohrijvers en -schrijfsters, die 
het goed bedoelen, ·niet kwalijk duiden. Wat weten zij er eigenlijk van, 
buiten het half-ware 'wat zij in hun bladen lazen. En schreven wij ook 
niet al te dikwijls over die bendes en troepen, waar -we zo'n last van 
hadden. Over die kameraad, wie op laffe wijze het le~en .werd ontno
men.; .. Alles om ons heen ~prak immers eenparig met verontwaardi
ging over die Republiek! En ons werk vergde toch al zo vele offers .... 
Daardoor misschien was er geen plaats om de tegenzijde eens te zien. 
Zo kon het gebeuren, dat wij soldaten ons zeer verwonderden, toen wij 
in dit nieuwe gebied kwamen, dat zo geheel anders W!1-S als we ons 
voorgesteld hadden. En ook zo geheel anders als de voorlichting het 
probeert voor te stellen in uw bladen, in ·Indonesië zelf en in Neder
land En zo kon het ook gebeuren, dat hoge officieren van .ons leger bij 
aankomst In Djokja stom verbaasd stonden, toen zli daar .hoorden, dat 
de sultan ook Republikein was en zells lid van het parlement. Omdat 
ziJ dachten, dat deze gevangene van de Republiek was! 
Wij begrepen niet waarom er nog Indonesiërs waren die ons werk 
dwarsboomden, want we kwamen toch alleen maar om goed te doen, 
ten koste van vele persoonlijke offers. Zo dachten wij en zo moesten 
wij wel denken, want alles en iedereen schreef daarover zo. Wij wisten 
niet, dat er behalve baantjesjagers en onredelijke niets ontziende fana· 
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tlekelingen, ook nog vele andere Indonesiërs waren, die in hun Repu. 
bliek ook wel de fouten zagen; maar toch op de eerste plaats de be
lichaming van hun nationalistisch streven. 
Dat alles en veel meer nog wisten we niet, omdat wij daar niets van 
hoorden of lazen. En omdat we in ons zelf geen interesse vonden om 
eens met een nationalist te praten en naar hun geschiedenis, hun stre
ven en verlangens te luisteren. We misten die belangstelling, omdat 
al het andere om ons heen. ons te veel beinvloedde. We dachten slechts: 
wanneer is die rotzooi afgelopen en wanneer gaan we naar huis! Wij 
vonden het prettiger om, wanneer Wij na een lange tijd rimboe eindelijk 
eens in de kota kwamen, bioscoop of dans op te zoeken, in plaats van 
zo'n hardnekkige ,.zwartjoeker." 

(V.N. 19 Febr. 19119) 
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Is er Guerilla t 
Is er verschroeide aarde t 

HET PAROOL 23 Dec. 1948: 
.. De militaire woordvoerder in Den Haag heeft vanmorgen een rapport 
bekend gemaakt, waaruit blijkt, dat bij Magelang en elders vele geval· 
len van toepassing der tactiek van de ,.verschroeide aarde" zijn gecon· 
stateerei Snel ingrijpen voorkomt echter grote schade." 

TROUW 18 JAN. 1949. 
.,De Commissie van Goede Diensten heeft gisteren aan de Vell1gheids. 
raad gerapporteerd, dat in de Noordelijke gebieden van midden-Java 
op veel groter schaal verwoesting van wegen, bruggen en eigendom· 
men heeft plaats gevonden en nog steeds plaats vindt, dan door de 
Nederlandse militaire autoriteiten verwacht werd.'' 
Het aantal Nederlandse troepen in de pas bezette gebieden is volgens 
het rapport onvoldoende om de zwervende benden te beletten zich vrij 
te bewegen en sabotagedaden te plegen, zoals de verwoesting van 
juist herstelde bruggen. 
Een woordvoerder van het Ministerie van O.G. verklaarde tegenover 
het A.N.P. dat deze mededeUngen van de militaire waarnemers der 
C.G.D. volkomen in tegenspraak zijn met de in Den Haag ontvangen 
militaire berichten. 
Er wordt nog wel activiteit van benden gerapporteerd en de verbin· 
dingen tussen de hoofdwegen zijn daarom nog niet geheel veilig, maar 
er is geen sprake van een geprononceerde onveiligheid in de onder de 
controle van onze troepen staande gebieden, aldus de woordvoerder. 
En tegenover de Haagse redacteur van het Parool gaven deze militaire 
deskundigen als hun mening te kennen ,.dat de mening van de militaire 
waarnemers over ongeregeldheden op Java volkomen onzin was." Bij 
dergelijke beweringen spreekt men in Den Haag zijn twijfel uit aan de 
goede trouw van deze militairen. 
Op 19 Jan. 1949 bericht DE VOLKSKRANT dat van officiële zijde scherp 
is gereageerd op het verslag dat de C. v. G. D. aan de Veiligheidsraad 
heeft verstuurd. 
De Nederlandse officiële verklaring besluit met de conclusie, dat het 
rapport der C. v. G. D. vooral een sterk gekleurd beeld geeft. Het 
maakt in het algemeen de indruk niet vrij te zijn van partijdigheid, 
De Nederlandse militaire autoriteiten betreuren, dat zij zich genood· 
zaakt zien het rapport in zijn geheel al te wijzen. 

Ruim een week later wendt de Commissie van Goede Diensten zich op
nieuw tot de Veiligheidsraad en .opnieuw worden haar conclusies als 
ten enenmale onjuist verworpen van Nederlandse officiële zijde. 

HET PAROOL 25 Jan. 1949. 
De Commissie voor Goede Diensten heeft in een rapport aan de Vel· 
ligheidsraad verklaard, dat de guerilla der Indonesische Republikeinen 
de Nederlandse strijdkrachten verhindert de vijandelijkheden te be· 
êlndlgen of de order ,.Staakt het vuren" in acht te nemen. Nederland 
beschikt over te weinig manschappen om de guerllla te onderdrukken. 
aldus het rapport, meldt Reuter. 

HET VRIJE VOLK 27 Jan. 19119 . 
.,De conclusie van de C. v. G. D. aan de Veiligheidsraad, gedateerd 
24 Jan. j.l. en inhoudende, dat er nog geen rust en orde heerst in de 
vroeger Republikeinse gebieden, en dat het leger niet over voldoende 
troepen beschikt om onmiddellljk de tactlek der Republiek te bestrijden 
of de bevolking te beschermen, moet ten enenmale als onjuist worden 
verworpen. Dit wordt vastgesteld in een officieel communiqué uit Den 
Haag." 
Maar op 25 Jan. werden in HET PAROOL uit een in Batavla gepubli· 
ceerd rapport van het Nederlandse opperbevel gemeld, ,.dat de zuive· 
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ringsoperaues niet meer zo snel verlopen als tn de eerste weken na 
de tweede politionele actie. Men vertrouwt echter, dat rust en orde 
op Java en Sumatra spoedig geheel zullen zijn hersteld. Ofschoon het 
Republikeinse leger als strijdmacht heeft opgehouden te bestaan, kun
nen zich In de bergen nog georganiseerde afdelingen bevinden. De 
meeste sabotage vindt plaats op Oost-Java. Volgens het rapport zijn de 
Republikeinen er op uit het transportsysteem te ontwrichten en schade 
toe te brengen aan Nederlands bezit. Benden zijn ook doorgedrongen 
in de gebieden, die reeds geruimen tijd waren bezet. 
HET VRIJE VOLK 24 Jan. 1949. 
Generaal-majoor E. Engels, commandant van West-Java heeft Zaterdag 
te Bandeeng vier leden van de wetgevende vergadering van W. Java 
laten arresteren wegens contact met de Republikeinse ondergrondse 
beweging. In een uiteenzetting heeft de Commandant te kennen gege
ven, dat niettegenstaande hij meermalen bij de regering van Pasundan 
heeft aangedrongen op het nemen van maatregelen tot het bewaren 
van de orde, de laatste dagen weer invloeden werkzaam waren, die de 
orde en rust in Pasundan in gevaar brengen-' Zo nodig zal hij nog scher
pere maatregelen nemen. Pasundan zo stelt hij vast, verkeert nog altijd 
In staat van oorlog en beleg. 

HET PAROOL 27 Jan. 1949. 
Volgens een Republikeins woordvoerder in Batavia, zouden afdelingen 
van de Republikeinse keurformatie, de Siliwangl-divisie, tijdens een 
guerllla-operatie, in Nederlands gebied op West-Java zijn doorgedron
gen. Op Oost-Java, aldus deze zelfde Republikeinse woordvoerder, 
zouden guerilla-troepen zijn doorgedrongen tot Banjuwangi, op de 
uiterste oostpunt van Java, aldus meldt U. P. 

Maar HET VRIJE VOLK meldt op 28 Jan. 1949. 
De Republikeinse bey.rering, dat de Siliwangl-diviste de guerilla heeft 
hervat, en dat de gehele TNI uit ongeveer drie honderd duizend ~an 
bestaat, die zich op vrije voeten bevinden, wordt van Nederlandse mili
taire zijde .,klinkklare nonsens" genoemd. Men merkte op, dat de Slli
wangl-divisle reeds op 20 December uiteen is geslagen en tot aftocht 
is gedwongen, waarbij de laatste georganiseerde tegenstand gebroken 
werd. De gevangen genomen stafchef der divisie verklaarde toen reeds, 
dat zijn manschappen over nog voor hoogstens twee weken munitie 
beschikten. Meer dan vierhonderd Republikeinse officieren hebben zich 
aangemeld bij de Nederlandse autoriteiten. In het Nederlandse com
mentaar wordt er ook op gewezen, dat de .,operaties het karakter van 
beschermingsoperaties" hebben bereikt, waarin de benden worden op
geruimd. De bevolking verleent hierbij grote steun aan de militairen. 
Op 20 Febr. meldt TROUW uit een bijzondere correspondentie van 20 
Jan.: 

In de Pasundan zit men met dezelfde problemen. Het leger bevecht de 
benden op leven en dood, slaat _hier en daar behoorlijk toe, maar raakt 
doodop en bereikt uiteindelijk niets. 

HET VRIJE VOLK 8 Febr. 1949. 
Het Nederlandse opperbevel maakt thans melding van voortgezette Ne
derlandse operaties op grote schaal tegen Republikeinse guerllla-een
heden op geheel Java en spreekt van toenemende successen In de zul· 
veringscampagne. · 
Gemeld wordt dat in de afgelopen maand 212 Nederlandse soldaten ge
sneuveld zijn, hetgeen het totaal aantal doden sedert 19 December op 
291 brengt, cijfers over het aantal gewonden zijn niet beschikbaar. Het 
opperbevel zegt, dat in de afgelopen dertig dagen zeventien soldaten 
vermist werden. Een schatting van de Republikeinse verliescijfers wordt 
niet gegeven. 
Het Nederlandse hoofdkwartier merkt op, dat de guerllla-oorlog ,.bijna 
uitsluitend" gericht is tegen de Indonesische bevolking zelve, verder 
wordt gezegd: .. Het aantal directe acties. tegen Nederlandse soldaten 
was slechts een fractie van het totaal der plunder-aanvallen en andere 
terreurdaden." 
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In het rapport wordt echter toegegeven dat ,.verscheidene aanvallen" 
in de laatste tijd op Java op grote ondernemingen zijn ondernomen, 
doch hier werd aan toegevoegd, dat de verBezen aan Nederlandse ziJde 
geleldelijk terugUepen. _ 
Gezegd werd, dat Nederlandse eenheden zware verliezen hebbe!r'toe. 
gebracht aan de guerilla's, die langs de noordwest-punt van .West-Java 
opereren; hier werd aan toegevoegd, dat de Nederlandse striJdkrachten 
een verraasende aanval ondernamen op twee gueriUa·hooldkwartieren 
in het gebled van Tjianjur (een bergachtige streek op 100 km. ten zuid· 
Oosten van Batavia gelegen) langs de strategische hoofdweg tussen Ba· 
tavia en Bandung. 
I~~o het communiqué wordt gezegd, dat Nederlandse strijdkrachten ook 
grote guerilla-concentratles ten oosten van Bandung ontmoet hebben; 
ook hier hebben de Republlkelnen ,.grote verllezen" geleden. 
Volgens het Nederlandse hoofdkwartier ziJn 150 Republikeinen gedood 
in de blijkbaar zware strijd in Centraal-Java; de actie vond plaats In 
de !labijheid van Bumiaju, 150 km. ten Noordwesten van Djokja. 
Intussen wordt gemeld, dat de schermutselingen tussen de Republl· 
kelnen en Nederlanders rondom Djokja zelf voortduren. Het verluidt 
dat gueriiia-eenheden in toenemend aantal inllltreren en dat de benden 
op geheel Oost-Java hun activiteit hebben uitgebreid. 
In het rapport wordt nog gezegd, dat de Nederlandse zuiveringsacties 
onverflauwd voortduren. 

Op 22 Jan. 1949 reageert Dr. v. Mook In HET PAROOL en deN. R. C. te· 
genover de ontkenningen en de geheimzinnigheid van-officiële Neder
landse zijde als volgt: 
.,Openhartigheid is in een goede zaak altijd te verkiezen. Daarom is 
het jammer, dat wij de laatste weken de schijn van het tegendeel heb
ben gewekt. Als men goede redenen had de voornaamste Republikeinse 
leiders tijdelijk af te zenderen, dan was het beter dat openlijk te zeg
gen. Zo is het ook beter er rond voor uit te komen - wat een kind 
begrijpen kan - dat het herstel van orde en veiligheid met vernielingen 
gepaard gaat, dan de indruk te wekken, dat het proces met de bezet· 
Ung van een aantal hoofdplaatsen nagenoeg voltooid is. 
Bij de vorige politionele actie hebben wij daar geen doekjes om ge
wonden en zo de teleurstellingen vermeden, die een vals optimisme 
zou hebben veroorzaakt." 
Maar moeten wij dan niet geloven wat Generaal Meyer meldt over het 
afnemen van de G~erillat 

HET PAROOL 25 Febr. 1949. 
.,De guerilla-strijd neemt met de dag af", verklaarde de territoriale troe
pencommandant van Midden-Java, generaal-majoor J. Meyer, 
Neen wij geloven de verklaringen van Nederlandse Militaire zijde niet 

~eer! Hoe kan dit ook nadat men op 28 Jan. 1949 verklaarde dat de 
Republikeinse bewering dat de Siliwangi-divisie de guerilla heeft her
vat ,.klinklare nonsens" noemt (zie voorgaande bericht Het Vrije Volk), 
terwijl thans door deze zelfde militairen gegevens zijn verstrekt waar· 
uit zonneklaar blijkt dat de Siliwangi-devisie bestaat en vecht en wel op 
West Java in reeds na de eerste militaire actie bezet gebied. Het Parool 
25 Febr. 1949. En deze voorbeelden van onjuiste berichtgeving zijn met 
tallozen te vermeerderen. 
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Is de toestand onhoudbaar t 
Op 23 Febr. 1949 geeft HET PAROOL een uitvoerige beschouwing weer 
over de guerilla in Indonesië van een correspondent van Unlted Press 
in Batavla. 
De guerllla in Indonesië is een onbehaaglijke werkelijkheld en niemand 
voelt er wat voor om de duur of het resultaat er van te voorspellen. 
Het verzet is plaatselijk en verspreid. Soms heeft het de vorm van snel 
en hard optreden tegen ondernemingen of Nederlandse patrouilles. 
Soms heeft het de vorm van slecht georganiseerde sabotage, verrader· 
lijk mijnen leggen of alleen maar plunderen. Doch het is dynamisch 
genoeg om tot op zekere hoogte de waarschuwing van de Republikei
nen waar te. maken, dat onrust en onstabllitelt zouden voortduren, in
dien de Nederlanders een nieuwe oorlog zouden beginnen. 
In grote steden op Java en Sumatra is het veilig, evenals op de hoofd· 
wegen. Maar niemand is er op gebrand zich buiten de "veilige geble· 
den" te wagen en niemand volgt de tweede-rangswegen, met uitzonde
ring natuurlijk van de Indonesiërs zelf. 
Op 20 km. naar beide zijden van de drukke hoofdweg tussen Batavla en 
Bandung ziet men b.v. al een ander Java. Hier doen de Nederlandse pa
trouilles haar regelmatig werk. Hier ziet men alleen maar Nederlanders 
met wapens. Nederlandse burgers met hun gezinnen ziet men er niet. 
Het gewapende verzet is het hevigst op Midden-Java, doch meer en 
meer hoort men over gewapende infiltraties in die gebieden, die de 
Nederlanders al vóór de December-actie hadden bezet. 

80.000 tegenover 50.000 

Het verluidt, dat de situatie op Sumatra soortgelijk is, maar bijzonder
heden over de stand van zaken ontbreken daar. 
Op Java hebben de Nederlanders ongeveer 80.000 goed getrainde sol· 
daten staan, terwijl er ongeveer 50.000 slecht gewapende guerllla's zijn, 
die gesteund worden door een macht van duizenden ongeregelden. 
Want bij dit type guerilla moet een duidelijk onderscheid gema~kt wor
den tussen geregelde en ongeregelde guerllla-strijdkrachten. 
De engeregelden zijn meest boeren, zonder militaire opleiding, mate
rieel of leiding, die dicht bij huis blijven. Zij leveren het grootste deel 
van de verliezen der Republikeinen, want zij moeten, wanneer dorpen 
gezuiverd worden als vergelding voor een of andere gewelddaad, in 
hoofdzaak het gelag betalen. 
De geregelde eenheden zijn afgerichte troepen, die het infiltreren en 
het ondernemen van offensieve acties tot taak hebben. 
De grote vraag is hol! lang deze actie zal duren. Generaal Spoor zei 
voor de zuivering van Java een half jaar nodig te hebben. De Repu
bliek heeft echter beloofd, dat de guerilla jaren zal duren. 
De wapenpositie is van belde partijen prec:air. De Indonesiërs moeten 
het van smokkelen hebben. Voor de Nederlanders zijn thans hun Bel
gische bondgenoten een steun. 
De Republikeinse bedreiging van het wegennet heeft in zoverre succes, 
dat de Nederlanders luchtbruggen moesten instellen om hun troepen 
te velde te bevoorraden, met name op Oost-Java. In andere delen van 
Java is het reizen beperkt tot gewapende konvooien. 
De Indonesiërs beschikken bovendien over practisch onbeperkt men
senmateriaal. De Nederlanders moeten daarmee uiteraard zuiniger om
springen. 
Als bevestiging van dit verhaal van de U.P.-correspondent laten wij 
hieronder nog een alinea uit een brief van een Nederlands lid van de 
Padvindersbeweging in Indonesië volgen. Deze brief werd afgedrukt 
in "Weest Paraat", het orgaan van de N.P.V. "In een land, waar je je 
neus eigenlijk niet buiten de grote steden kunt steken, maar je met 
een vuurwapen in de hand van Surabaja naar Malang of van BataYia 
naar Bandung moet rijden voor een paar dagen vacantie, omdat je er 
toch na twee jaar ,onafgebroken werken, eindelijk wel eens een paar 
dagen uit wil zijn, maar waar je dan na 7 uur 's avonds je deur moet 
sluiten en zelfs niet in je tuin mag staan en waar ledereen zich af· 
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vraagt waar hij het volgende jaar zal zitten, ook al worden orde en 
rust hersteld; je zou zo zeggen, daar is vruchtbaar padvinderswerk .... " 
GROENE 19 Eebr. 1949. 
Nu men ln Nederland door de verbeterde postverbinding weer meer 
geregeld brieven met recente berichten over de militaire situatie in 
Indonesië ontvangt, wordt het beeld van de toestand daar ginds met de 
dag somberder. 
Van bevriende zijde worden wij er opmerkzaam op gemaakt, dat in de 

~, Batavla'se Nieuwsgier van 21 Januari de volgende van officiële zijde 
· geïnspireerde mededelingen hebben gestaan, die wij merkwaardig ge

noeg tot dusver in geen enkel blad ln Nederland hebben aangetroffen: 
"Het is thans, vier weken na de tw;eede politionele actie, nog slechts 
bevrijde gebieden te geven, aangezien de toestanden nog weinig stablei 
mogelljk een globaal beeld van de algemene economische situatle in de 
zijn en de berichtgeving in het algemeen nog summier is. 
"De economische wederopbouw beperkt zich momenteel hoofdzakelijk 
tot de centra in het binnenland, waar militaire beveiliging is, daar het 

/~ .. werk aan spoorwegen, utillteitsbedrijven en landbouw- en nijverhelds-
I ~ ~ bedrijveil buiten deze centra door ·de onveiligheid nog onmogelijk is -

, · · · . aldus een mededeling van officiële zijde." 
".De algemene indruk is, dat de gezondheids-, voedings- en kledings
situatie meevallen; betreurenswaardige uitzonderingen zijn b.v. Zuid
Asahan en Bodjonegoro. Verwacht mag worden, dat het platteland zich 
in het algemeen zelf zal kunnen voeden. Het probleem vormen de ste· 
den, die normaliter voor hun voeding zijn aangewezen op het platte· 
land, maar in vele gevallen daarvan thans nog zijn afgesloten. 
In verband met de rijstvoorziening wordt het volgende gezegd: .. Grote 
zorg bij de opvoer baart het transport, daar door verwoesting van 
spoorbruggen alle spoorwegverbindingen voor geruime tijd zijn ver
broken. Verwacht wordt dat de situatie in Oost-Java nog moeilijker zal 
worden dan nu reeds in Midden-Ja'va. De vernielingen aan ondernemin· 
gen en van opgeslagen productenvoorraden zijn nog niet te overzien, 

en kan - en helaas niet rustig - zeggen, dat de Tweede Actie een ~
ar gevreesd moet worden, dat deze groot zullen zijn." 

~ sslag is geweest en dat men de tegenstander heeft onderschat, mi-

~:~ 
~ : ~ 

'"' ~ 
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air zowel als politiek. 
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\7 Handhaaft het Nederlanse leger 
f\ zich door terreur t 

Brieven van Nederlandse soldaten geven ons op deze vraag het ant· 
woord. 
VRIJ NEDERLAND 19 Febr, 1949. 

.,Brengum er over en dan naar huls." 
'!l!L.een brief van een dienste_!lchtiQ soldaa!....!!,.3r&lde: 
;;oe toestana IîlerzoTNiî,ëfiïi Is nog niet té best. Hopen bendes zwerven 
hier nog rond. Veel erger dan het geweest Is. En het Is dan ook erg ge· 
vaarlijk bij de weg. Door ledere bocht verwacht je vuur op de wagen. 
Ik ben nu ambulance-chauffeur. Maar veel Is er niet te doen. Want aan 
onze kant wordt er zelden een geraakt. En aan de andere kant komen 
geen gewonden meer, want dat Is er niet meer bij. Opruimen de vuil· 
nisl Niks geen pardon meer! We hebben al twee jaar pardon gehad en 
nog geen .... opgeschoten. En dat Is nu afgelopen. Iedereen die nu een 
stap verkeerd doet, wordt neergeknald. 
We hebben gescholden op de moffen, van wreedaards dit en dat, maar 
een Hollander is geen greintje beter op dit gebied, Jullie kunt zich dat 
misschien niet indenken, maar wij hier wel. Zondag ben ik mee geweest 
op patrouille. Maar als je niet hard aanpakt, wordt je door die stomme 
bevolking nog beetgenomen ook. Hadden we er een paar gevangen ge· 
nomen. En die hadden op de Koran gezworen niets te zeggen. Ook 
niet waar ze hun wapens verstopt hadden. Ja, wat moet je daar mee 
doenl Gewoon proberen het er uit te slaan. Maar mijn petje af voor de 
heren. Zo hard als metaal. Niets zeiden ze. Als op 't laatst, na zoveel 
keer bewusteloosheid, kwam er dan wat. Wij er heen, en laat ons die 
lui nu bel. ... hebben, en als we niet goed hadden uitgekeken, in een 
hinderlaag gelopen zijn. Nu ja, dat ze zo iets duur moesten betalen, 
behoef Ik niet te zeggen. Daar was nog wel drie maal 1 cent (waar· 
schijnlijk toespeling op de prijs van een geweerpatroon. Red. V.N.) voor 
over. De kali lnl 
En zo Is het de enigste manier om nog weer eens naar Holland te kO· 
men. We zitten nu al over de twee jaar (3 Kerstdagen en 3 Nieuwjaars· 
dagen) .van huis. Nu ik vind het welletjes. En de meeste jongens van de 
E.M. kennen dan ook geen genade meer. Enkel npg de leus .,opruimen 
het zoodje". Brengun er over en dan zo gauw mogelijk naar Holland. 
Iedereen is keihard geworden. Schrijf hierover niet naar mijn naaste 
familie, want als ik hun schrijf, zit ik gruwelijk te liegen van .. alles Is 
goed" enz. 

Erg maar nodig. 

t,Jit een brief no. §~:O...!ii.~ll~tlg,.Jol.~~.t .. ~ v!!de: · 
,.Op de middag van 29 December werd hier in de buurt een verdacht 
persoon aangehouden door mannen van de Veiligheidsdienst. Deze 
werd hierheen gebracht en ondervraagd. Eerst zeide hij enkel Javaans 
te kennen, maar onder de pijnigingen bekende hij ook Indonesisch te 
kennen; hij was n.l. op de 3·jarige volksschool geweest. Overigens hield 
hij vol, landbouwer te zijn en niet te behoren tot enige strijdorganisatie. 
Hij werd losgelaten, maar even later weer opgehaald, daar de bevol· 
king hem zelf als soldaat 1e klas van de T.N.I. aanwees. 
Die avond en de daarop volgende nacht is hij beestachtig mishandeld, 
kreeg schoppen in de rug en wat ik ook met m'n eigen ogen heb gezien: 
tussen wijs- en middelvinger en tussen middel· en ringvinger kreeg hij 
een geweerpatroon en toen werd zijn hand ineengeknepen. Ik ben toen 
weggelopen, zoiets kan ik niet aanzien. Ik heb vernomen, dat men 
zelfs met brandende sigarettenpeukjes heeft gewerkt. De man brulde 
voortdurend van de pijn, maar daar trokken de Hollandse, Indoeuro· 
pese, Ambonnese en Chinese beulen van de Veiligheidsdienst zich 
niets van aan. Hij bekende ten slotte met nog drie anderen wier namen 
hij noemde achtergebleven te zijn als spion. 
De volgende morgen heeft hiJ nog geprobeerd een marinier z'n wapen 
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te ontrukken, maar werd door drie man overmeesterd en zodanig ge· 
bonden, dat hij geen vinger verroeren kori. Zo heeft hij de hele dag op 
de grond gelegen zonder eten of drinken en ik heb zelf gezien hoe een 
marinier hem een schop tegen het achterhoofd gaf. Gistermorgen om 
ongeveer zes uur is hij ergens in het bos door de V.D. neergeschoten. 
Ik heb het geval eergisteravond besproken met een jongen van onze 
compagnie, ouderling van de Noodgemeente, die er ook mee in zijn 
maag zat; die voelde ook heel goede dat dit beestachtig was. Hij is 
's avonds nog naar de luit geweest om er over te spreken. De luit vond 
het zeil ook erg maar aan de andere kant nodig voor het verkrijgen 
van Inlichtingen." 

"Niet goed te praten en toch nodig", 
it een brief van een dienst licht! so e..xelde;", 

,. n n .N. een art e over het mishandelen van inlandse ge· 
vangenen. Dat gebeurt inderdaad heel veel. Onder stroom zetten, 
water-proef en vele andere dingen. Deze dingen zijn uit menselijk oog· 
punt nooit goed te praten en ik huiver ook iedere keer als ik denk dat 
dit gedaan wordt door onze jongens, die over een paar maanden weer 
terug gaan naar Holland. Neerschieten en doodslaan van· gevangenen 
is voor sommige jongens iets waarvoor ze helemaal niet terugschrik
ken. Maar toch, ondanks dit alles, ondanks dat het volledig lout en 
niet te verantwoorden is, is het soms nodig. 
Wat denkt u van een gevangene die niets wist en dat bleef volhouden, 
maar na enige tijd aan z'n tenen gehangen te hebben, bekende waar 
allerlei papieren lagen en wanneer er een vergadering van bendehoof· 
den zou zijn. Onmenselijk wreed maar hoeveel levens worden er zo 
!Jespaard? Ik weet het niet. 
De mentaliteit van de jongens hier is hard en wreed, wat het behan
delen van gevangenen betreft. Het is de practijk. Maar de soldaat en 
ook de officieren, in vele gevallen, zullen doorgaan, zolang zij hun ka· 
meraden zien vermoorden, zolang zij zelf iedere dag aan sluipmoord 
bloot staan. En ik kan ze, ondanks dat ik het met uw artikel eens 
.ben, geen ongelijk geven." 

Maar het zijn niet alleen de bladen die dergelijke berichten brengen, 
ook in de Tweede Kamer is deze hoogst ernstige zaak aan de orde 
gesteld. 

De Nieuwe Rotterdamscha Courant van 10 Febr. 1949 meldt: 
Vooral de heer Gortzak was weer druk in de weer met brieven van sol· 
daten. Wat hij wilde aantonen was, dat de militairen aan het verworden 
zijn en wreedheden begaan. Men zal zich daar natuurlijk niet af mogen 
maken met de redenering, dat dit in een actief leger niet anders moge· 
lijk is. Er zal op zijn minst een onderzoek toegezegd moeten worden 
naar de feiten, door de heer Gortzak beschreven. En het mooiste zou 
het zijn, als de minister kon meedelen, dat zo'n onderzoek reeds aan 
de gang is. 
Maar het blijkt niet alleen de heer ~tzak te zijn, ook de heer ~ 
hart drukte in de volgende bewoor ngen zijn grote ongerusthe1auH 
o~r de afschuwelijke mishandelingen welke worden gepleegd. 
HANDELINGEN 8 Febr. 1949 blz. 1226: 
,.Ondanks de onoverkomelijke bezwaren, die ik en verscheidene mijner 
politieke vrienden tegen het militair optreden hebben, dat 19 Dec. j.l. 
in Indonesië begon, mag ik toch niet nalaten een woord van bijzondere 
waardering te spreken voor de wijze, waarop de Nederlandse soldaat 
zich daar in het algemeen van zijn uiterst zware plicht kwijt. Helaas 
kan ik de Inlichtingendlenst en de Militaire Veillgheidsdieast niet in 
deze lol betrekken. Er komen ult Indoneslil brieven, dle over het op· 
treden van deze diensten tegen gevangen genomen Indonesiërs bijzon· 
derheden mededelen, die bijna niet te geloven zijn. Daarbil ls sprake 
van afschuwelijke mishandelingen en zells het neerschieten van weer· 
loze gevangenen. Zonder nader onderzoek wil ik hieraan geen con
clusies verbinden, maar ik zou het wel op prijs stellen, indien de Mi· 
nister .de Kamer de instructies ter kennis zou willen brengen, die door 
het opperbevel van onze troepen inzake de behandeling en het ver· 
horen van gevangenen uitgegeven zijn." 
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De heer Gortzak geeft een opsomming van de berichten die hem hebben 
bereikt: · 
Uit een soldatenbrlef, gedateerd 1ste Kerstdag lezen wij: 
.. In de buurt van Soemedang hebben zij bij een zuiveringsactie heel 
het gebied, dat gezuiverd moest worden, eerst geëvacueerd. Daarna 
hebben ze alle in dat gebied liggende kampongs volkomen platgebrand 
en alle nog aanwezige bevolking doodgeschoten." 
En in een soldatenbrief uit Solo van de 1e Kerstdag lees ik: 
.. Ik heb een weg afgelegd van een 200 mijl en niks anders gezien als 
dode .. ploppers" hier en daar. Gisteravond hebben ze er 500 om zeep 
gebracht met de kampong er bij." 
Hoe en wat men uit een deel van de Nederlandse jongens gemaakt 
heeft, die hard en wreed moesten worden, moge blijken uit de door mij 
geciteerde brief van de 1ste Kerstdag, als de soldaat schrijft: 
.. We hebben met 450 man de bergen, waarop de penden altijd legeren, 
uitgekamd. We vonden van alles, behalve diegenen, die we moesten 
hebben. Die waren toevallig een dag te voren vertrokken naar andere 
oorden. De infanterie heeft toen tijdens de actie 5 kampongs platge
brand zodat, als de benden terugkomen, ze niet meer in kampongs 
kunnen slapen. Jullie moet niet denken, dat de andere soldaten zeggen 
.. wat een rotstreek he". Neen ze gingen naar de lult en vroegen of zij 
ook een kampong in brand mochten steken." •·· 
Hard en wreed, ja, dat heeft de koloniale reactie een groot deel van 
onze jongens gemaakt, zoals het kapitalisme elk gevoel van menselijk· 
held poogt kapot te maken. 
En verderf In een brief van· een soldaat van Dec. 1948 lees ik: 
.,Wij hebben hier steeds een paar gevangenen, die steeds uitgeperst 
tot het laatste, steeds weer een paar andere verraden. 
Dat doen ze heus niet vrijwillig hoor. Zij worden afgebeuld op een 
verschrikkelijke manier. De nieuwste methode is met de electriseer
machine. De draden worden aan een oor en aan de hand vastgemaakt 
en dan maar draaien. Volgens Flip die wel eens gaat kijken, trekt heel 
het gezicht dan scheef door het samentrekken van de spieren. Omdat 
de mensen zo ontzettend bang zijn voor de stroom laten ze alles los 
wat ze weten. Als een gevangene helemaal uitgeperst is, moet hij op 
een kwade dag mee met een patrouille om enkele huizen aan te wijzen 
.van mensen, die met de benden samenwerken, in de bergen. Die wor
den dan weer gevangen genomen en de huizen in brand gestoken. De 
gevangene, die alles verraden heeft, wordt op een stil plekje van ach
teren doodgeschoten ... Het schot in de nek." 
En weer, Mijnheer de Voorzitter, een brief van een soldaat; hij is 
Katholiek en was een vooraanstaand lid van de Kajotters In Vlaardin· 
gen. Zijn naam is A. J. Schey en ik kan zijn legeronderdeel, zijn leger
nummer en de ·plaats, waar hij gelegerd is, overleggen. De brief is a 
Dec. gedateerd. Ik zal er slechts een deel uit voorlezen: 
Wij hadden een kampong afgezet, waarvan berichten waren binnen ge
komen, dat er kerels In moesten zitten die fout waren. Al de kerels die 
er waren bij elkaar getrommeld, het waren er veertien en die bij elkaar 
gebracht. Zij werden stuk voor stuk verhoord, maar ze lieten niets los. 
Toen hebben we een eind touw genomen met een lus erin en deden net 
of we één zo'n kerel aan een boom op zouden hangen. Nou het touw 
hing netjes en die kerel stak er bibberend zijn kop door, maar er stond 
een wijf zo ijselijk te gillen en tot slot viel ze op haar knieën en vroeg 
om vergiffenis voor die kerels. 
Nou, wij zijn ook de slechtsten niet, dus die kerel z'n kop werd er weer 
uitgehaald. Maar hij had nog niets verteld. En als hij nou nog niets 
vertelde werd hij doodgeschoten. Maar niet geloven dat hij wat zegt 
hoor, dus vier jongens nemen hem mee tot éen eindje bulten de kam
pong en schieten daar een paar keer In de lucht 
Je lachte je rot zo bleek als die andere kerels werden, want zij wisten 
natuurlijk niet beter of die kerel was kassle wijlen. 
Twee jongens bleven er bij het zogenaamde liflë en twee kwamen er 
terug en omdat de volgende kerel ook niets vertelde kregen we een 
herhaling, zo tot vier keer toe. Maar niet één die iets wist te vertellen. 
Tot slot hebben we de proef op de som genomen. Die overgebleven 
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tien kerels netjes op een rijtje laten zitten, een bren acht.er hen opge
steld en ze geblinddoekt, net alsof ze dan maar alle tien kapotgeschoten 
werden. Nog eens aan een ieder gevraagd of ze iets wisten, maar geen 
letter hoor. Toen hebben we de voorstelling maar opgeheven . 
De verwording komt aan het slot van die brief tot uiting: 
Zo beleef je van alles, het was net een circusvoorstellingl 0, o, wat een 
achtelijk volk. Maar met zulke grapjes kun je je kapot lachen. Want zij 
waren van de heilige ernst overtuigd. Dus u ziet wel, Mams, we hebben 
hier schouwburgvoorstellingen, daar kunnen ze in Holland niet aan 
tippen. 
Tot zover de heer Gortzak in de 2e Kamer op 9 Febr. 1949. Het is helaas 
zo dat deze mededelingen niet alleen worden bevestigd door de reeds 
weergegeven brieven uit Vrij Nederland, maar ook door brieven die de 
heer Goedhart op 18 Febr. vermeldde. 

NDELINGEN 2e 9 (Goedhart) bl. 1295. 
in n eerste nstantie in dit debat melding maakte van wreedhe· 

den, die in Indonesië zouden voorkomen, heb ik van verscheidene kan
ten brieven ter inzage gekregen, die mij de overtuiging hebben gege· 
ven, dat dit een uitermate ernstige .zaak is. · 
Een korporaal schrijft b.v. een brief naar huis, waarin het volgende 
medegedeeld wordt: 
.. vandaag hadden we er een te pakken, die wist van alles en wiJde niks 
vertellen. Nou, ze hebben hem op een stoel gebonden en toen hebben 
ze twee draadjes om zijn duimen vastgemaakt van de bobine van de 
jeep. Toen de motor stationnair laten draaien. Nou je had die peer 
moeten zien. Nog niks vertellen en maar gas geven! Nu zit hij zonder 
eten in een hok en morgen weer opnieuw." 
Een andere brief, die afkomstig is van een officier, die weer in een 
ander deel van Indonesië werkzaam is, bevestigt, dat gevangenen on· 
der electrlsche stroom worden gezet, als ze niet willen spreken. De 
ernstige toon en de kennis van zaken, waarvan deze brief getuigt, heb
ben diepe indruk op mij gemaakt. De echtgenote van deze officier heeft 
mij de brief vol walging en bitterheld getoond, maar tegelijkertijd na. 
drukkelijk verzocht, de naam van haar man in geen geval te noemen, 
omdat hij anders in de grootste moeilijkheden zou komen. Wat moet 
men hiervan denkenl 
Een soldaat zendt een brief aan zijn ouders, gedateerd 24 Jan. j.l. Na 
eerst verteld te hebben, dat hij aan een actie heeft meegedaan, waarbij 
niet minder dan tien kampongs platgebrand werden, doet hij het vol· 
gende relaas: 
.. Zaterdag voor een week was de actie een volledig succes: ruim 300 
gedood. Honderd gaven zich over, maar die werden ook maar direct 
neergeschoten en in de rivier geworpen. Dat ging op K.N.I.L. manier. 
Alles werd op een brug gefusilleerd, de tweede gooide z'n eerste neer· 
geschoten makker, de derde op zijn beurt de tweede, zodat alleen de 
laatste door een paar militairen in het water gegooid hoefden te wor· 
den, economisch! Het ging er zo raar aan toe, b.v. er kwam een groep 
aan van zes koelies, die munitie gesjouwd hadden. De koelies mochten 
naar huls gaan. Een ander groep kwam die koelies een paar honderd 
meter verder tegen, die prompt die zes fusilleerden! Het mooiste was 
wel met die bedienden van een majoor. Die hadden de gehele dag 
het rommeltje van de majoor gesjouwd. Ze zouden net naar huls gaan, 
toen de majoor nog een boodschap kreeg. Terwijl de majoor weg was, 
kwam ·er een luit aan, die zei: .,Nog twee boeven. Ga jij en jij even met 
hen wa~delenl" Twintig meter verder twee doffe knallen, weg bedien· 
den .... 
Deze brieven staan niet op zich zelf. Men kan langzamerhand een com
pleet dossier vormen, waarin de bloedige drama's met elkaar wedijve· 
ren. Het is uitgesloten, dat dit allemaal fantasie is of grootspraak van 
jongelui, die hun verwanten thuis eens willen laten griezelen. Ik heb 
geen behoefte ons land en ons leger in opspraak te brengen, zodat ik 
alle beschikbare gruwelverhalen hier niet in de brede wil uitmeten. 
Een onderzoek is hier dringend gewenst. Dit dient op korte termijn in· 
gesteld te worden. 
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Wat staat Nederland te wachtent 
Op vragen van het Tweede KamerUd Welter naar de aanvulling der 
troepensterkte in Indonesië i.n verband met ,.toenemende onveiligheid" 
heeft minister Sassen geantwoord, dat de gevechtskracht der troepen 
is teruggelopen door demob!lisàtie van oorlogsvrijwi!Ugers en het 
KNIL-personeel dat niet gemist kon worden voor herstel van het econo. 
mische leven in Indonesië. De vervangende troepen missen uiteraard 
de geoefendheid van hun voorgangers. · 
De minister wees· er op, dat het niet mogelijk is om ondernemingen te 
b'eschermen door troepen; eventuele bescherming is niet afhankelijk 
van het al dan niet deviezen opbrengen der onderneming. Er zijn on· 
dernemingswachten gevormd en wapens uitgereikt aan Europese plan
ters." 
Aldus me,ldt het Vrije Volk op 25 Jan. 1949. 

,VOLKSKRANT 22 Dec. 1948. 
DEN HAAG, 21 Dec. ,.Ruwweg geschat, verwachten wij binnen zes 
maanden de republikeinse troepen en benden te hebben geliquideerd", 
zo heeft vanmorgen een militaire woordvoerder van het ministerie van 
Overzeese Gebiedsdelen verklaard. Hij zei dit, toen hij een inzicht gaf 
in de strategie, welke bij de acu,e in Indonesië wordt toegepast. 

H.V.V. 3 Jan. 1949. 
Oe demobilisatie der troepen overzee. welke onlangs werd stop gezet, 
kan nog geen doorgang vinden. De troepenschepen, die van Indonesië 
naar Nederland varen, vervoeren uitsluitend zieke en afgekeurde mili
tairen. 

HET PAROOL 25 Febr. 
Politiepersoneel naar Indonesli. 
De minister van Binnenlandse Zaken heeft een dringend beroep op de 
burgemeesters gedaan om zo groot mogelijke medewerking te verlenen 
aan de Uitzending van politiepersoneel naar Indonesië door daarvoor 
in aanmerking komende gegadigden buitengewoon verlof te verlenen, 
waarbij dus het gemeentelijk dienstverband niet wordt verbroken. 

HET PAROOL 26 Febr. 1949. 
"Ondernemlngswachten nog jarenlang nodig". 
Een correspondent van Aneta in Batavia had een interview met de com· 
missaris van politie en inspecteur van de ondernemingswachten, de 
heer A. van Deventer. 
De commissaris nam aan, dat de ondernemingswachten nog jaren lang 
nodig zullen zijn, want ook als de tijden rustiger zijn, zullen er nog wel 
kleine benden zijn die van roof zullen leven. 

PARAAT 18 Febr. 1949 . 
.,Toen wij uit Holland gingen, werd er gezegd, dat wij in November 
1948 terug zouden komen. Nu wordt gezegd, dat wij misschien dit jaar 
terug zullen gaan, maar zeker is het niet. Dat dit het moreel van ons 
naar den duivel helpt, schijnt men biJ de Generale Staf niet te wlllen 
inzien. 
Een tweede geval gaat over de voorlichting omtrent de mllltaire toe
stand hier. Vandaag (27 Januari) stond er een overzicht in de krant, 
waarin o.a. ook Bantam werd genoemd. Daarin werd beweerd, dat er 
alleen nog maar kleine benden in de bergen zaten. Niets is echter min· 
der waar. Het is integendeel zo onrustig, dat we zonder begeleiding 
van zware gepantserde wagens niet op de bultenwegen kunnen komen. 
Wij hebben een geweldig goede dokter, die dag en nacht voor ons klaar 
staat en doet wat hij kan. Maar het is voor hem ook vechten tegen de 
bierkaai. Van de 700 man, die ons onderdeel sterk is, zijn 110 man ziek 
en kunnen er bijna 200 niet op patrouille. Ik ben geen dokter en kan 
dus geen oordeel vellen, maar het is toch een reden on1 te gaan denken. 
Het kan haast niet anders, want het onderdeel is nu 27 maanden onaf
gebroken in dienst op buitenposten zonder ook maar een enkele week 
rust." 
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Ondanks het feit dat de guerilla volgens Generaal Meyer tenminste 
afnemend zou zijn werd op 25 Febr. weer een verlleslijst met 32 doden 
gemeld. De grootste van Februari. · 
Sinds het begin der militaire actie op 19 December zijn de volgende 
verliezen bekend gemaakt: 

19 Dec. tot Febr. . . . . . . 297 doden 
9 Februari.......... 30 

12 Februari . . . . . . . . . . 13 
16 Februari .. .. .. .. .. 31 
19 Februari .. .. .. .. .. 21 
23 Februari.......... 10 
Heden . . . . . . . . . . . . . . 32 ----

Totaal 434 doden 

I 
Wanneer dit zo door moet gaan zes maanden lang ,.zoals de militaire 
woordvoerder van het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen heeft 

, verklaard" dan zijn aan Nederlandse zijde te betreuren minstens 1000 
doden. En dan zullen wij hier niet terugkomen op de zieken en voor 
hun leven verminkten, geestelijk en lichamelijk. 

Een onafhankelijk onderzoek 1/. 

gevraagd en nog niet /f 
verkregen. 

Op 18 Febr. 1949 werd tijdens het debat in de 2e Kamer door de heren 
Goedhart, Van der Goes van Naters, Vermeer, De Kadt en Schermerhom 
de volgende motie aan de orde gesteld: 
De Kamer, 
van oordeel, dat een smet geworpen dreigt te worden op de Neder
landse troepen in Indonesië door de verontrustende berichten, die de 
ronde doen over mishandeling en andere wandaden, waarvan Indone
sische gevangenen het slachtoffer zouden worden, 
nodigt de Regering uit op korte termijn een onafhankelijk onderzoek 
naàr deze berichten te doen instellen en daartoe een commissie te vor
men van personen, die niet ondergeschikt zijn aan militaire en ambte· 
lljke autoriteiten in Indonesië en deze commissie alle bevoegdheden te 
verschaffen tot het kennis nemen van klachten eii het ter plaatse in
stellen van een onderzoek en het rapport, dat zij zal uitbrengen, aan 
de Kamer over te leggen. 
De motie Goedhart c.s. werd teruggenomen niet toen een onpartijdig 
onderzoek werd toegezegd, maar toen werd toegezegd dat EEN ON
PARTIJDIG ONDERZOEK IN OVERWEGING ZOU WORDEN GENOMEN, 
hetgeen in ministeriële spraak nog niet geheel hetzelfde is. 
Toegezegd werd wel een onderzoek toen Minister Maarseveen ver
klaarde: .. Men moet dus komen met gespecificeerde klachten, vermel· 
dende data, felten en plaatsen; dan zullen zij worden onderzocht. Ik 
geef de geachte afgevaaz:digde de verzekering, dat, als hij dergelijke 
gespecificeerde klachten indient, hij over het onderzoek tevreden zal 
zijn" (Handelingen blz. 1311), maar het in de motie geformuleerde niet 
voor tweeërlei uitleg vatbare verzoek om een ,.onafhankelijk onder
zoek" door een ,.commissie te vormen van personen, die niet onderge
schikt zijn_ aan militaire en ambtelijke autoriteiten in Indonesië (Han. 
deUngen blz. 1296) kregen de heren Goedhart c.s. NIET. 
Immers op blz. 1312 van de Handelingen lezen wij: 
(Goedhart) ... Indien men echter dergelijke klachten op de gebruikelijke 
wijze zou behandelen en doorsturen en ze de ambtelijke weg in Bata. 
via laat afdalen, zou er enig risico voor de mensen, die met die klach-
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ten komen, kunnen bestaan, in die zin, dat zij de dupe worden van 
hun getuigenis, ·precies zoals wij dat hier te lande hebben gezien ten 
opzichte van mensen, die in zuiveringsprocedures verklaringen afleg· 
den. Indien de Minister er aan wil medewerken een weg te vinden, 
waardoor DIT BEZWAAR zou worden ondervangen, dan ben ik gaarne 
bereid, Mijnheer de Voorzitter, mijn motie in te trekken. Ik hoop, Mijn· 
heer de Voorzitter, dat de Minister mij deze TOEZEGGING zal kunnen 
geven. 
De heer Van Maarseveen, Minister van Binnenlandse Zaken, Minister 
van Overzeese Gebiedsdelen a.i.: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil dit 
gaarne IN OVERWEGING NEMEN. 
De heer Goedhart: Mijnheer de Voorzitter! Ik moge u dan mededelen, 
dat ik mijn motie intrek. 
Het lijkt enerzijds dan ook wel of het Vrije Volk buitengewoon slecht 
op de hoogte is wanneer het op 1 Maart schrijft: 
In het .. Soiclalistisch commentaar" van j.l. Zaterdag In dit blad werd de 
nadruk gelegd op de noodzakelijkheid van een onderzoek naar de be· 
richten over wreedheden, waaraan Nederlandse militairen in Indoneslê 
zich schuldig zouden maken bij de behandeling van gevangenen. Om 
zulk een onderzoek heeft het Tweede Kamerlid Goedhart (P.v.d.A.) ge· 
vraagd en hij heeft een motie dienaangaande Ingetrokken, toen minister 
Van Maarseveen een onderzoek als vanzelfsprekend had toegezegd. 
Maar anderzijds toont dit blad In hetzelfde artikel toch wel 
te begrijpen waarom een onafhankelijk onderzoek door Goedhart c.s. 
werd gevraagd, wanneer het er de nadruk op legt dat .,er helaas niet 
veel reden Is om te vertrouwen op een snel en doortastend onderzoek 
.naar de behandeling van krijgsgevangenen." 

l De enige conclusie die ook na het debat in de 2e Kamer na 18 Febr. 
1949 mogelijk is luidt, dat met groeiende aandrang moet worden ge
vraagd om een ONAFHANKELIJK ONDERZOEK naar datgene wat In 
Indonesiê gebeurt. 
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- Een officier schrijft uit ·Dj ok ja 
4-1 ...... -

Laat Ik mogen beginnen met te verklaren dat ik overtuigd ben van de 
noodzakelijkheid, dat de Nederlandse regering op enigerwijze een 
eind maakte aan de zo langzamerhand onhoudbaar wordende toestand 
van vóór 19 December 1948. Tenslotte heb ik zelf, tijdens mijn verblijf 
in Ambarawa en Salatiga, gedurende enige maanden, langs de zgn. sta· 
tus quo-lijn, kunnen vaststellen dat er vrijwel elke nacht mln of meer 
goed bewapende, meestal kleine benden uit het republikeinse gebied 
deze lijn overkwamen om de burgerbevolking te terroriseren. Want 
deze benden hadden het niet of slechts bij uitzondering op onze mi· 
litaire posten voorzien, doch richtten hun activiteit vrijwel zonder uit· 
zondering tegen de bevolking der kampongs. Meestal moesten de loe
rahs (dorpshoofden) en andere Indonesische bestuursambtenaren het 
ontgelden. Deze mensen werden bij tientallen, vaak op de meest wrede 
wijze, afgemaakt, hun huizen in brand gestoken en hun bezittingen ge· 
roofd. Meestal nam men dan en passant nog ult andere huizen kost. 
baarheden, textiel, levensmiddelen en geld mee, waarna haastig het re· 
publikeinse gebied werd opgezocht, waar onze troepen hen offcieel 
niet mochten volgen. 
Wat niet wil zeggen, dat niet enige malen actles over deze lijn door ons 
werden uitgevoerd, zgn. ter achtervolging van dergelijke benden, maar 
vaak toch ook uitsluitend ter opruiming van haarden van verzet. 
Ook weet ik met zekerheid, dat onze troepen vrijwel dagelifks van over 
de staus-quolijn naderden, zonder deze te overschrijden. Eveneens 
meerde troepen werden beschoten als zij op hun dagelijkse patrouilles 
de status quolijn naderden, zonder deze te overschrijden. Eveneens 
staat wel vast dat in de republiek een zekere mate van wanbestuur 
heerste, die de bevolking de betrekkelijke welvaart onthield waarin zij, 
dank zij de vruchtbaarheid van haar gebied, zou kunnen leven, hoewel 
van dit wanbestuur, toen wij de republiek binnentrokken, minder dul· 
delijke sporen aanwezig bleken te zijn dan we, op grond van de Ne· 
derlandse propaganda, hadden mogen verwachten. Persoonlijk ben Ik 
er bovendien van overtuigd, dat de republiek althans over veel te 
weinig intellectuelen beschikte, om het in haar macht zijnde gebled 
behoorlijk te kunnen besturen en daar een zodanige economische ex· 
ploltatle aan te geven, dat een redelijk welvaartspeil voor de bewoners 
kon worden bereikt. De Indonesiêrs zelf zijn hiertoe niet in staat en 
zullen hiervoor hulp van buitenaf nodig hebben. En ik vind het aller· 
minst onredelijk, als het in de eerste plaats de Nederlanders zouden 
zijn, die voor het verlenen van deze hulp in aanmerking komen en 
daarin een redelijk bestaan vinden. Want, ondanks alle wanbeheer in 
het verleden en ondanks alle misdaden van deze tijd valt het toch ook 
niet te ontkennen, dat dit land ontzaglijk veel aan de Nederlanders te 
danken heeft en dat velen van onze voorouders de beste jaren van hun 
leven hebben gegeven aan de bevordering van de welvaart van dit 
land. Al geef ik onmiddellijk toe, dat dit zelden of nooit Is gebeurd uit 
ontbaatzuchtlge 'liefde voor dit volk, maar vrijwel steeds omdat men er 
persoonlijk beter van dacht. te worden en inderdaad in betrekkelijk 
korte tijd een grote welvaart en rijkdom kon verwerven. 
Toen wij dan ook op 19 December (wat mijzelf betreft 20 December) de 
republiek binnenvielen, was Ik persoonlijk voorstander van deze maat
regel en was ik ervan overtuigd, dat hiermee het uiteindelijke welzijn 
van de Indonesische bevolking zou worden bevorderd. Wel viel het 
mij op, dat de toestand b.v. van de akkergewassen, vóor zover Ik deze 
als leek kan beoordelen, erg meeviel. Dat er althans geen sprake was 
van braakliggende landen, dat de kampongs er over het algemeen heel 
behoorlijk uitzagen en dat de weinige mensen die wij langs de weg 
aantroffen (lang niet allemaal en misschien slechts bil uitzondering van 
ganser harte ons toejuichend) er vrij doorvoed en vrij behoorlijk ge· 
kleed uitzagen. Het verzet was gering. Onze tocht naar Djokja (de eer· 
ste colonne over land) had ook door de N.V. ATO, Van Gend en Loos 
kunnen worden volbracht. Wel waren er vele versperringen langs en 
op de wegen aangebracht, maar van beschietingen daarbij was geen 
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sprake. Aan de horizon zagen we vooral gedurende de nacht verschei· 
dene branden en ook hier en daar langs onze weg. De suikerfabriek 
Gondangwlnangoen bij Klaten, een der grootste van Midden-Java, bleek 
vol met vliegtuigbommen te liggen en gereed om in de lucht te wor
den geblaze1;1, wat onze snelle doorstoot nog juist wist te verhinderen. 
Djokjakarta bleek slechts heel weinig beschadigd te zijn en zelfs het 
door ons gebombardeerde hoofdkwartier der T.N.I. was slechts zo wei
nig beschadigd, dat het door ons als hoofdkwartier in gebruik kon 
worden genomen. De verovering van de stad op de voorafgaande Zon· 
dag door luchtlandingstroepen had ons slechts drie gewonden gekost 
en, bij gebrek aan ernstige tegenstand, ook de tegenpartij weinig slacht· 
offers. Dat door deze luchtlandingstroepen vlak bij het vliegveld Ma· 
goewo de heer Santoso, een hoge republikeinse autoriteit, met enige 
vrienden, die zich met een auto naar Solo wilden begeven, zonder 
vorm van proces werden neergeschoten, tracht men nu goed te praten, 
maar is ongetwijfeld waar. Dit is gebeurd door de K.S.T. (Korps Speciale 
Troepen), een bende uitschot, dat aanvankelijk onder commando heeft 
gestaan van de beruchte kapitein Westerling, bijgenaamd De Turk (de 
man van Zuid-Celebes!) wiens heengaan door soldaten en officieren van 
deze troepen diep wordt betreurd. Dit zijn vrijwel uitsluitend Indo. 
neslërs en het spijt mij te moeten zeggen dat het optreden van Indo
nesiërs tegenover hun volksgenoten noch veel erger is dan van de 
Nederlandse soldaten. Ik ben er dan ook van overtuigd dat deze mis
daad (waarnaar thans een .,onderzoek" wordt ingesteld) inderdaad is 
gebeurd, zoals dit dezer dagen door ooggetuigen ls beschreven. Maar 
evenzeer ben lk ervan overtuigd, dat deze zaak de doofpot ingaat, 
zoals alle hier bedreven wandaden de doofpot ingaan, zel1s die van de 
kapitein Westerling, wiens optreden trouwens door de meeste KNIL· 
officieren onvoorwaardelijk wordt verdedigd. Reeds thans is van .,of· 
ficlële zijde" verklaard, dat Santoso gewapend was en een pistool 
trachtte te trekken, dat de auto niet wilde stoppen, toen zij werden 
aangehouden, enz. enz. Bovendien stond In dit berichtje, dat de beide 
ooggetuigen, twee Indonesische dames, wier verhaal o.a. in de Nieuws· 
gier heeft gestaan, al dagenlang .,zoek" zijn. Ik hoop voor hen, dat zij 
erin zullen slagen zoek te blijven, anders zal men hen wel weten te 
dwingen een heel anders luidende verklaring af te leggen. Dat is voor 
de I.V.G. een koud kunstje. Deze I.V.G. is onze Gestapo, Sicherheits· 
dienst, S.S. of welke andere sshoftige Duitse organisatie je er maar voor 
in de plaats wilt stellen. Ik kom hier straks nog op terug. 
Maar Ik dwaal af. Djokja was aus vrijwel onbeschadigd en zonder ver· 
liezen in onze handen gevallen. Wat er eventueel aan republikeinse 
troepen had gezeten heeft kans gezien uit te wijken of onder te duiken. 
Van een capitulatie op grote schaal was geen sprake. Hiermee was de 
eerste fase afgelopen. Nu begon de overneming van het burgerlijke be· 
stuur, de .,zuivering" in politiek opzicht en de zulvering van de wijde 
omtrek van de stad van benden. 
Laten we beginnen met de overneming van het ·burgerlijke bestuur. 
Natuurlijk beschikte de republiek over een zeer uitgebreid bestuurs
apparaat. Er waren alle mogelijke ministeries en bureaux, wel wat erg 
veel, dacht ik de eerste dagen, maar als ik nu zie dat de nieuwe be
stuurders al bureauruimte te kort komen, begin ik het te betwijfelen. 
M.l. had het nu voo;- de hand gelegen, dat de republikeinse departe
menten waren blijven doorwerken onder hun eigen leiders, met uit
zondering van diegenen, die beslist als misdadigers zouden moeten 
worden aangemerkt. Een handicap was daarbij natuurlijk, dat de mi
nisters waren gearresteerd en weldra weggevoerd, maar het wil me 
voorkomen, dat ministers normaliter de meest misbare mensen van hun 
departementen zijn. 

Met onze collonne was echter een vrij grote groep civiele autoriteiten 
(Nederlanders of Indo's) meegekomen, die onmiddellijk begonnen met 
elgecin bureaux In te richten. Wie van de republikeinse ambtenaren mee 
wil e doen, kon In dienst komen, maar deze lieden waren de baas. Ter· 
wijl volgens mij de republikeinen h'fldden moeten doordraaien en de 
Nederlandse ambtenaren alleen als mentors en adviseurs hadden mogen 
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optreden. Dat vele van de republlkeinse ambtenaren het dan ook ver
tikken om mee te doen, vind ik zeer begrijpelijk en te b1111jken. Over!· 
gens heeft men een aardig middeltje om te trachten deze mensen te 
dwingen. De voedselpositle van Djokja was n.l. vrij precair. Weliswaar 
heerste er beslist geen hongersnood en llepen de meeste mensen vriJ 
behoorlijk gekleed, waren de ziekenhuizen b.v. uitstekend beheerd, al 
hadden deze te kampen met tekort aan medicijnen en textiel, maar 
niettemin was er helemaal geen voedselvoorraad. De bevolking leefde 
van wat er dagelijks uit de omliggende kampongs naar de passars werd 
aangevoerd. Een overigens vrij normale gang van zaken in dit land. 
Deze toevoer van buitenaf stond echter, zodra wij de stad hadden ge
nomen, onm1ddell1jk stop. De rondzwervende republlkeinse troepen be
letten de kampongbewoners naar de stad te komen en Djokja zat dus 
zonder voedsel. Onmiddell1jk werd door ons begonnen met de aanvoer 
en distributie van rijst. Deze laatste geschiedde echter alleen aan men· 
sen die werkten. En nog dit lijkt wel erg aardig en is zelfs in overeen
stemming met het bijbelwoord: .,Wie niet werkt zal niet eten", maar de 
situatie ls zo, dat vele mensen die wel zouden willen werken, hiertoe 
niet de gelegenheid krijgen en dit niet durven te doen. In het laatste 
geval omdat zij dan van collaboratie worden beschuldigd en de lang 
niet denkbeeldige kans lopen 's nachts door jonge republikeinen te 
worden afgemaakt. Bovendien zijn er echter natuurlijk ook heel wat 
lieden die zijn .. ondergedoken" en er uit politieke overwegingen In elk 
geval niets voor voelen om op de door Nederlanders ingerichte bu
reaux onder Nederlandse leiding te komen werken. 
Weliswaar zijn er onder die nieuwe bewindvoerders heel wat, die ook 
een bruine huid hebben en waarmee graag door de lieden die het hier 
voor het zeggen hebben wordt geschermd, maar je moet dit land ken· 
n~n. om te weten wat dit wil zeggen. Dit zijn n.l. in negen van de tien 
gevallen halfbloede1;1, lieden met een Nederlandse vader of moeder en 
een Javaanse, althans Indonesische moeder, resp. vader en dat wll dan 
altijd zeggen, dat deze !leden Nederlandser trachten te zijn dan de 
Nederlanders, een hartgrondige afkeer hebben van alles wat Indone
siër is en de ergste inlanderstrappers zijn van alles wat hier rond
loopt. 
Zo langzamerhand kan ik dergelijke lieden nauwelijks meer zien. Er zijn 
er verscheidene onder de KNIL-officieren en dat zijn dan over het al
gemeen de lieden die met grote hartstocht en overtuiging de stelling 
verdedigen dat als er b.v. uit een kampong op je geschoten wordt, deze 
kampong aan vier kanten in brand dient te worden gestoken voor de 
bevolking de kans heeft gekregen er uit te vluchten. En wat er dan toch 
nog uit probeert te vluchten, omdat het in een brandende kampong 
nu eenmaal niet zo pleizierig is, knal je dan met een mitrallleur neer, 
waarbij je er bij voorkeur niet op let of er soms vrouwen en kinderen 
onder zijn. (Wie durft er in dit verband nog aan Putten te denkeni) 
Onderduikers en lieden die om principiële redenen niet onder de Ne
derlandse bestuursambtenaren wensen te werken, krijgen dus geen dis
tributie, moeten zien dat ze hun kostje op de zwarte markt opschar
relen, wat, zoals sommigen van ons zich misschien nog wel een beetje 
herinneren, nogal kostbaar is. Teneinde deze lieden te helpen hebben 
o.a. enige lieden kans gezien om uit het gebouw van het republikeinse 
ministerie van Oorlog een bedrag van ongeveer zes millioen gulden 
aan republikeins geld weg te halen. Tegen deze lieden wordt thans een 
vervolging ingesteld, waaraan uiteraard geen Indonesiër te pas komt. 
Vermoedelijk zelfs niet als verdediger. Want in dit geval zal er ver
moedelijk nog wel een soort rechtzaak volgen. Overigens dringt zich 
bij mij, vermoedelijk ten onrechte, onweerstaanbaar een herinnering op 
aan overvallen op gemeentehuizen en distributiekantoren, in een tijd 
die nog niet zo heel ver achter ons ligt. 
Doch, zoals gezegd, men zal ongetwijfeld trachten hieraan een schijll. 
van recht te geven. Maar wat te denken van een groep lieden die zijn 
gepakt nadat zij een Indonesiër die met ons samenwerkte op werkelijk 
heel onpleizierige wijze naar de andere wereld hadden geholpen, doch 
waarvan er geen enkele de gevangenis of een rechter heeft gezieni 
Ik meen me te herinneren dat er zelfs tegen hen die de beruchte ge· 
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.neraal Seyffart uit de weg ruimden, nog een soort proces Is gevoerd. 
'Deze lieden zijn echter na een verhoor, waarvan Ik op goede gronden 
ook het mijne denk, eenvoudig met een nekschot afgemaakt en onder 
de grond gestopt. 
Hou me ten goede: Ik wil helemaal niet verdedigen dat aanhangers van 
de republiek maar het recht zouden hebben om ledere volksgenoot dié 
met ons samenwerkt van kant te maken. Maar ik wens toch wel dat in· 
dien dergelijke dingen gebeuren en de daders worden gepakt, er een 
soort rechtsgelding volgt, waarin deze lieden In het openbaar en vrij· 
elljk de gelegenheid krijgen zich. te verdedigen tegen de tegen hen 
Ingebrachte beschuldiging. Dit wens Ik niet aan een half ontwikkelde 
fanaticus met een bruine huid over te laten, die een of andere functie 
In onze I.V.G. bekleedt. 
Trouwens, ik kan het evenmin bewonderen, dat als men een Indonesl· 
sche intellectueel, al dan niet terecht onder verdenking van oorlogs· 
misdaden, In de gevangenis opsluit, men zijn Europese vrouw met wie 
hij n.l. al dertien jaar getrouwd is (dus lang voordat er een Indonesisch 
probleem bestond) als een soort moffenhoer behandelt en haar niet 
alleen weigert te vertellen op welke gronden haar man is gearresteerd, 
.maar evenzeer weigert, hem wat kleding en toiletgerei toe te sturen. 
Een evenmln kan ik het bewonderen dat als de blanke vrouwen van In· 
donesiërs als een soort uitvaagsel worden bèhandeld, de lichamelijk 
zeer aantrekkelijke vriendinnetjes van republikeinse machthebbers die 
nog steeds voortvluchtig zijn, baantjes bij onze I.V.G. krijgen en tot 
vriendinnetje (in de meest ongunstige betekenis van het woord) van 
onze I.V.G.·offlcieren worden gepromoveerd. Om maar eens iets te 
noemen. 
Ik had het zo pas al even over het republikeins geld. Dat de lieden van 
de I.V.G. dit bij tienduizenden guldens uitgeven, mag natuurlijk geen 
naam hebben. Officieel is het waardeloos. Men is zelfs niet van plan 
om er een inwisselkoers voor vast te stellen. Maar wel tracht men het 
op een bepaalde koers te fixeren, zolang men meent hier nog voordeel 
van te kunnen hebben. De grote moeilijkheid met dit burgerlijke be· 
stuur is dat het wordt gevoerd door lieden, die hier voor de oorlog 
ook als bestuursambtenaar of planter hebben gewerkt. En die de Indo. 
nesiër nog altijd zien als iemand die in een klapperpalm klimt om een 
cocosnoot voor je te plukken als je in je handen klapt, en die elke 
blanke als een soort halfgod dient te beschouwen. Het Is natuurlijk erg 
spijtig voor deze lieden dat er de laatste tientallen jaren steeds meer 
Indonesiërs komen, die door hun beschaving en, verworven schoolken
nis daartegen enig innerlijk verzet voelen. 
Ten slot van deze misschien wat verwarde passage over het bestuur 
en de politieke zuivering nog even dit: het huis waarin ik dit verhaal 
z.it te tikken en nu ruim een maand een kamer bewoon, is gebouwd on· 
der de republiek en werd bewoond door de minister van onderwijs. 
Deze zit ergens op Banka en zijn gezin is eruit geknikkerd, zit vermoe
delijk in een kampong. Dit voor een minister gebouwde huis heeft een 
zit· en eetkamer, met vier aangrenzende vertrekken, een w.c. en bad· 
kamer en verder de in dit land gebruikelijke bijgebouwen voor bedien· 
den. Alles zeer sober uitgevoerd, zo mogelijk nog soberder gemeu· 
bileerd, en ik wil de Nederlandse minister nog zien, die met een der· 
gelijke behuizing genoegen zou nemen, laat staan deze voor zich zou 
laten bouwen en Inrichten. Trouwens, ook het paleis van Soekarno, 
waaraan ik een vluchtig bezoek bracht, is zeer spaarzaam en beschei· 
den gemeubileerd. De enige overdaad zijn de wat erg vele schilderijen, 
waarvan er echter vrij veel tot zijn persoonlijke bezittingen behoren! 
Ma.ar laten we ten slotte nog even de militaire zuivering van de om
streken van Djokja onder de loupe nemen. Natuurlijk kon deze niet zon· 
der bloedvergieten verlopen. Ons heeft zij inmiddels reeds ruim veer· 
tig man gekost, plus vele gewonden, waarvan vele het slachtoffer wer
den van mijnen op de wegen. 
Aan republikeinse zijde zijn heel wat meer slachtoffers gevallen. Zelfs 
in ons gebled aanzienlijk meer dan voor de totale actie is opgegeven! 
Dit vindt voor een deel zijn oorzaak hierin, dat een deel van de troe· 
pen opdracht heeft, zo weinig mogelijk gebruik te maken van de vuur-
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wapenen en (natuurlijk officieus) om geen gevangenen te maken. In de · 
gevechtsrapporten kom je dan zinnetjes tegen als: bij de telefooncen· 
trale werden 2 man slapend aangetroffen, die met .slag- en stootwapenen 
werden afgemaakt. Ik heb er persoonlijk bijgestaan, dat een van onze 
hoofd-officieren, die vermoedelijk de Willemsorde zal krijgen voor de 
bezetting van Djokja, zich er tegenover generaal Spoor lachend op be· 
roemde dat een van onze gro~en een troep van 200 slapende T.N.I.· 
ers had aangetroffen, die met de bajonet aan de baleh-baleb werden ge
prikt! Dat vonden ze allebei prachtig. Maar als er een andere keer een 
T.N.I.-kapitein onder zijn bed wordt aangetroffen (wat natuurlijk ook 
niet erg dapper is) en bij sommatie om er onderuit te komen zijn pistool 
trekt en een vent in de heup schiet, schreeuwen ze hier moord en 
brand. Ik kan me echter levendig voorstellen dat als je weet dat je er 
toch aan gaat je graag nog een paar tegenstanders buiten gevecht 
tracht te stellen. 
Ander voorbeeld: een carrier loopt op een mijn waarbij een der officie· 
ren (een aardige jongen die ik kende} wordt gedood. Onmiddellijk trekt 
men hierop af en de mannen van drie kampongs worden bij elkaar ge· 
zet en hun wordt medegedeeld, dat als ze niet binnen een half uur zeg
gen wie de mijn heeft gelegd, hun kampongs zullen worden platge
brand. Misschien weten de stumpers het niet, in elk geval zwijgen ze, 
maar omdat de Nederlandse officier die hier het commando voert nu 
eenmaal erg humaan is, worden de drie kampongs maar half afgebrand. 
(Wie durft er nog te lachen om Fulriede die zegt dat hij Putten eigenlijk 
heeft gespaard~) 
Wanneer er een kampong wordt gezuiverd, is het gebruikelijk, dat op 
iedereen die wegloopt, wordt geschoten. En onze soldaten plegen vrij 
zulver te schieten! Het militaire succes van een dergelijke actie wordt 
altd afgemeten, niet naar het aantal tegenstanders daa wordt neerge· 
legd - dat zegt niets - maar naar het aantal wapenen dat wordt buit· 
gemaakt. Want dan ben je er zeker van, dat je met werkelijke troepen 
te maken hebt gehad. In het aantal doden is altijd met vrij grote zeker· 
held een vrij groot aantal onschuldige boeren begrepen. 

Nu weet ik wel, dat wij met tegenstanders te maken hebben, die zich 
ook niet aan de regels van het .,spel" houden. Onze soldaten die levend 
in handen van de tegenstanders vallen, kunnen er zeker van zijn, op een 
heel wat onplezieriger wijze aan hun einde te komen dan met een ba-

->jonetprik. En inderdaad is het verdomd vervelend dat zodra zo'n snuiter 
het beetje uniform dat hij pleegt te dragen uittrekt en bij zijn geweer -
als hij dat heeft - in een bosje legt, en vervolgens op een sawah gaat 
staan patjollen, je hem onmogelijk als soldaat kunt herkennen, terwijl hij 
toch morgen weer zal trachten je lamp uit te blazen. 

Evenmin zou ik het eventueel ontoelaatbaar vinden, dat een vent die 
wordt betrapt bij het leggen van mijnen op een onzer verbindingswe
gen, standrechtelijk ter dood wordt veroordeeld. Al ben ik dan tegen· 
stander van doodstraf. Maar dat zo'n knaap dusdanig wordt behan· 
deld, dat een aantal officieren die er getuige van zijn zich 's avonds 
gaan zitten bezatten om de herinnering kwijt te raken, is toch wel bar. 
Trouwens, hoewel we hier al meer dan een maand zitten en er staat 
van beleg is, heb ik nog steeds niets gehoord over de inrichting van 
standrechtbanken ter berechting van oorlogsmisdadigers. 
Zo zou Ik nog een hele poos kunnen doorgaan, maar het is al laat en 
morgen weer vroeg dag. Bovendien moet ik om de nachtrust van mijn 
medebewoners denken. Daarom wil ik het hier bij laten. 

Alleen wou Ik nog dit zeggen: uiteindelijk zal hier natuurlijk een toe
stand ontstaan, waarbij de bevolking economisch er beter aan toe zal 
zijn dan voordat wij kwamen. Er zal een soort regering worden ge
vormd, bestaande uit overwegend marionetten en ogendienaren van de 
Nederlanders, er zal een negara Midden-Java worden gevormd en de 
Veiligheidsraad zal op de een of andere wijze tevreden worden gesteld. 
Misschien of eigenlijk zeker zullen de Indonesiërs voor verreweg de 
meerderheid beter af zijn dan tijdens de republiek, waarin ook veel wil· 
lekeur heerste. Maar dit alles zal tot stand zijn gekomen na een zee 
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van ellende en onrecht, en recht zal er voor deze mensen nooit zijn te 
verkrijgen. · · 
Ik ben niet de enige, die een steeds grotere bewondering krijgt voor 
de correcte en beheerste wijze, waarop de Duitse bezetters (klaarblij
kelijk doelt de schrijver op het leger. - Red. De Groene) in ons land 
zijn opgetreden in vergelljking met wat hier gebeurt. Waarom we er 
dan niet het bijltje bij neergooien? Och, dat gaat immers niet, Daar 
krijgen we Immers de kans niet toe. Dt zou de mllitaire terreur immers 
niet toestaan. 
Er zijn alweer verscheidene dagen verlopen, sinds Ik dit verhaal be· 
gon. Dagen, waarin ik de moed en de kracht miste, het te voltooien, om· 
dat de geestelijke spanning, waarin ik gedoemd ben te leven, mij ver
lamt. Dagen ook, waarin weer nieuwe felten naar voren zijn gekomen, 
die vermelding eisen. 
Daar is In de eerste plaats de aanvulling op het verhaal vàn de Indone
siër, die werd gearresteerd onder verdenking van het leggen van land· 
mijnen en toen dusdanig mishandeld, dat officieren die hiervan getuige 
waren, zich 's avonds gingen zitten 'bedrinken. Ik meende, toen ik dit 
hiervóór schreef, dat de man op heterdaad was betrapt. .Dit blijkt .even
wel allerminst het geval te zijn geweest. Integendeel. Men had van een 
zekere .... gehoord dat de vent het had gedaan en begon toen maar 
vast hem te mishandelen. Toen de man hardnekkig volhield, werd de 
vermeende zegsman nog eens aan de tand gevoeld. Deze zei haastig, 
o, maar ik heb het van Pietje. En Pietje wist uiteraard van niets. Nu 
wordt het slachtoffer zeer zorgvuldig verpleegd en verwend, om het 
goed te maken. Want de officieren van het bataljon waar dit geval zich 
afspeelde, zijn, ik spot nu heus niet, werkelijk zeer humane lieden. 
Een ander geval: Zondagmorgen ziet een van onze jonge officieren drie 
jongelui lopen, die hem verdacht voorkomen. Hij stopt zijn jeep, roept 
hen toe te blijven staan en loopt op hen af, met de bedoeling de tassen 
die ze dragen te doorzoeken. Er vallen schoten en de officier valt do· 
delijk getroffen neer. Er vallen uiteraard meer schoten en twee jonge 
Indonesiërs worden ter plaatse gedood, de derde {die achteraf de dader 
blljkt te zijn) wordt zwaar gewond gearresteerd. 
Op zichzelf een vrij normaal gebeuren in bezet gebied. Dat de jongen 
schoot, toen hij meende er ln gelopen te zijn, spreekt vanzelf. Immers, 
de verordening waarin het bezit van wapenen wordt verboden, spreekt 
weliswaar slechts van de mogelijkheid van doodstraf, maar in de prac· 
tijk wordt ieder die in het bezit van vuurwapenen wordt aangetroffen. 
zonder vorm van proces gedood. 
Zelfs hiertegen zou ik misschien nog geen ernstige bezwaren nebben· 
(zij het dan dat ik in elk geval een standrechtelijk vonnis zou willen 
zien), maar wel ben ik er. tegen in verzet gekomen, dat de beide Indo
nesiërs die 's ochtends omstreeks half twaalf werden gedood, 's avonds 
omstreeks zeven uur pas -mochten worden begraven en heel de dag 
midden op straat hebben gelegen. · 
Als afschrikwekkend voorbeeld~ Zelfs dat zou een moffenmethode zijn, 
maar welke Indonesiër die hier passeerde, heeft de oorzaak van hun 
dood geweten; Het was hier immers niet mogelijk om, zoals enige we· 
ken geleden in Kartasoera gebeurde, waar een rampokker (plunderaar) 
werd neergelegd, er een simpel bord met .,orang rampok" erop, bij te 
plaatsen. Neen, de lijken lagen daar zonder meer en wie passeerde 
heeft wellicht gedacht dat een van die wonderlijke orang blanda's een 
nieuw pistool had gekregen, dat hij eens wilde proberen. 

Zoals ik reeds begon te zeggen: ik ben niet de enige, in wiens hart deze 
dingen afschuw wekken, wiens geweten knaagt omdat wij er, zij het dl· 
reet of indirect, mede schuldig aan zijn. Maar nogmaals, wat kunnen 
wij persoonlijk hiertegen doenl Ik gebruikte het woord mllitaire ter· 
reur, die ons onmogelijk zou maken, hiertegen in verzet te komen. Dat 
lijkt een groot woord, maar er is een militaire terreur. Als Ik, zoals ik 
heb overwogen, op grond van genoemde en vele andere feiten aan 
H.M. de Koningin mijn ontslag vraag of verzoek althans naar Nederland 
te worden overgeplaatst, zijn er vele mogelijkheden. Ik moge er een 
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paar noemen: 1. het request wordt In een dusdanig tempo behandelt, 
dat ik al weer lang in het vaderland terug ben (over een jaar of twee) 
vóór ik bericht krijg dat het is afgewezen of ingewilligd. Dit tempo 
zou trouwens zo weinig van het normale afwijken, dat er niet eens 
tegen kan worden geprotesteerd. 2. Ik wordt, zodra dit request ter 
kennis van mijn rechtstreekse commandant komt, zodanig genegeerd 
en getreiterd, dat Ik het haastiglijk intrek. De mogelijkheden hiertoe 
zijn vele en velerlei. 3. Men begint een onderzoek naar de hier door 
mij vermelde feiten, op grond van het feit, dat zij een zekere beschul· 
diging tegen allerlel lieden inhouden. Dan beginnen eindeloze verho· 
ren (gedurende welke ik in arrest zit en geen salaris ontvang} waarbij 
zal blijken dat allerlel lieden zullen aarzelen de door mij vermelde fel· 
ten te bevestigen. Mijn brave vriend de majoor, die hier met mij woon· 
de en die, sinds Ik deze brief begon, alweer tot kapitein is teruggezet 
omdat hij, al vóór de actie, had verzocht van zijn zuiver militaire com
mando te worden ontheven, omdat hij er zich niet geschikt voor achtte, 
gaf schuchter en aarzelend toe, dat ook hij, onder de verhoudingen, 
waarin wij leven, vermoedelijk de door mij vermelde feiten niet voluit 
zou durven bevestigen, hoewel hij het in grote lijnen volkomen met mij 
eens is. 4. Ik wordt door een psychiater officiele voor geschift verklaard 
en haastiglijk naar het vaderland· teruggevoerd omdat de hele zaak zo 
.,pijnlijk" Is. 
Denk niet, dat dit alles zwaar overdreven is. Integendeel! Denk ook 
niet, dat er misdadigheid achter schuilt bij de betrokkenen. Integendeel. 
Er zijn bij de lieden, wier handelingen ik heb gewraakt, velen, die de 
Innerlijke overtuiging hebben, dat dit de enige wijze is, waarop de be
langen van het Indonesische en Nederlandse volk (met een vrij sterke 
nadruk op die van het Nederlandse} kunnen worden gediend. 

Zelfs mijn goede vriend de dominee (sinds de majoor Is vertrokken 
vrijwel de enige met wie Ik nog geestelijk contact heb en niet eens 
omdat hij dominee Is), die het eveneens in grote lijnen met mij eens is, 
Is anderzijds van mening, dat het doel de middelen heiligt. Alsof ooit 
misdaden door het doel kunnen worden geheiligd. Waarbij dan nog 
het doel, door de lieden die het hier nu voor het zeggen hebben, zo 
sterk wordt verschoven in de richting van hun belangen. Misschien heb 

. ik mij wat kras uitgedrukt. Ik kàn mij voorstellen, dat er mlddelen zijn 
die door een zeer hoog doel worden geheiligd. Ik kan mij voorstellen 
dat de mensonterende bombardementen van Duitse steden als Dresden 
gerechtvaardigd worden door de noodzaak, Europa van het nazi·dom 
te bevrijden. Maar In dit geval was er toch bovendien sprake van een 
vrij sterke mate van schuld bij de bewoners dier steden, van een zeer 
klemmend doel en van een zeer dringende noodzaak. Al geven de 
kranten die de luchtpost nu weer brengt mij niet eens de geruststel
lende zekerheid, dat het hoge doel: verwezenlijking van de vier vrij· 
heden van het Atlantic Charter, werd bereikt door deze bevrijding van 
Europa tot elke prijs. · ' 
Hier evenwel is niet of nauwelijks sprake van schuld bij de slachtoffers. 
Is er sprake van een doel, dat vermoedelijk slechts ten dele zal worden 
verwezenlijkt. Want niet het welzijn van de Indonesiërs staat bij de 
lagere machthebbers - die dan toch maar het gezag uitoefenen -
voorop. Desnoods met negatie van de bevelen van bovenaf - zie de 
beperkte bewegingsvrijheid van de republikeinse leiders op Banka -
gaan deze kleine machthebbers hun eigen weg, een weg, die niet recht· 
streeks naar de grootst mogelijke vrijheid, de grootst mogelijke wel
vaart, dé zuiverste behartiging van de belangen van het Indonesische 
volk voert. 
Er is bij de mogelijkheden, die ik zo pas opnoemde, waartoe een request 
om ontslag of overplaatsing naar- Nederland, op grond van de volken· 
rechtelijk vastgestelde persoonlijke verantwoordelijkheid ook van on
dercommandanten, kan lelden, nog een heel belangrijke die ik heb ver· 
geten. Een die ook mijn vriend de majoor voor de geest zweefde toen 
hij schuchter toegaf, dat ook hij mij wellicht in mijn he-md zou laten 
staan: de majoor is inspecteur van politie, overheidsdienaar dus. Ik· 
zelf ben spoorwegambtenaar, overheidsdienaar dus. En het is zo heel 
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eenvoudig om ons onmogelijk te maken. Het zou zo heel eenvoudig zijn 
om onze beweegredenen te vertroebelen, ons allerlei dingen In de 
schoenen te schuiven die ons, zelfs in het openbaar, voorgoed onmoge
lijk zouden maken. En er komt na deze tijd ook, naar wij hopen, een tijd 
waarin wij het burgerpak weer zullen mogen dragen en een wat rui
mere mate van althan!1 geestelijke vrijheid zullen mogen genieten. 
LaB Accoord! Maar martelaren zijn zeldzaam. Zelfs Erasmus, een onzer 
grootste landgenoten, deinsde terug voor het martelaarschap. Welnu, 
ik ben geen Erasmus, ik ben maar een heel klein mannetje, dat zoveel 
gemakkelijker klln worden vermorzeld door de in dit geval militaire 
camarllla. En ook ik deins terug voor het martelaarschap. Met een be· 
zwaard hart. Met een met schuldgevoel beladen geweten. Met een 
door schuldgevoel geknakte energie en straks wellicht beschadigde 
psyche. 

Doch wáre het mogelijk - hiervan ben ik diep overtuigd :..... dat er een 
oproep werd gedaan tot die officieren (en ook onderofficieren en sol· 
daten), wier geweten in opstand komt tegen veel van wat hier ge
schiedt, om daarvan blijk te geven zonder dat zij de dupe zouden wor· 
den van het hele machtsapparaat dat tegen de enkeling kan worden 
g~keerd, dan zouden de bijvalsbetuigingen van alle kanten komen en 
een overstelpend bewijs vormen van hetgeen ik hierboven heb gepoogd 
uiteen te zetten. 
En nu kan men wel trachten door verdachtmaking en misleiding het 
werk van de leden der C.G.D. of in een kwaad licht te stellen, of be· 
lachelijk te maken dan wel vrijwel onmogelijk, het geeft toch te den· 
ken dat ook van die velen, onder wie ik oppervlakkige lieden, maar 
ook zeer ernstige goedwillende mannen heb leren kennen, de meesten 
het Nederlandse standpunt, zoals dit hier wordt uitgelegd, niet kunnen 
delen. Of zouden toch heus al die burgerlijke bestuursambtenaartjes 
en militaire commandantjes het allen bij het rechte eind hebben en al 
deze buitenlandse, min of meer neutrale mensen er niets van snappen? 
Maar wat dan te denken als de Amerikaanse vertegenwoordiger ·hier, 
die de moeite heeft genomen om Maleis te leren, die de moeite heeft 
genomen om wat er van Snocuk Hurgronje in het Engels is verschenen 
te lezen, die een warme belangstelling voor land en volk heeft, vrij 
vijandig tegenover ons standpunt staat, terwijl de Franse vertegenwoor
diger, die zich uitsluitend interesseert voor de mogelijkheden tot het 
spelen van een partijtje tennis, opmerkt: sla ze maar op hun smoel, 
dat doen wij in Indochina ook? 
En dan moge mijn zeer goede vriend André, aan wie deze brief met 
doorslagen eveneens is gericht, en aan wiens eerlijkheid en zuiverheid 
van bedoelingen ik geen seconde twijfel, zeggen: later, als je afstand 
zult hebben kunnen nemen, als het doel verwezenlijkt is, dan zul je dit 
alles zuiverder kunnen zien, dan zul je zeggen: er is toch iets groots 
verricht, dan zul je blij zijn er bij te zijn geweest; maar dan vrees ik 
toch hem te moeten antwoorden: zelfs het prachtigste eindresultaat zal 
alle onrecht, dat hier geschiedt, niet kunnen goedmaken; tot in lengte 
van dagen zal de medeverantwoordelijkheid op mij blijven rusten, zal 
ik mede de schuld dragen voor wat hier gebeurde; zal ik de begin· 
regel in mijn hoofd horen hameren van misschien het prachtigste son
net, dat in onze taal werd geschreven: Revius': 'tEn zijn de Joden niet, 
Heer Jesu, die U kruisten! 
Sommigen van u tot wie deze brief is gericht, heb ik voorheen geschre
ven als zij schampten op de artikelen van Piet Bakker in Elsevier: .,Je 
weet niet wat hier gebeurt. Je kent de toestanden en verhoudingen niet. 
Wat Bakker schrijft is vrijwel woord voor woord waar.'' Deze laatste 
zin zou ik ook thans nog kunnen handhaven. Maar ik moet er aan toe
voegen: het is de gevaarlijkè halve waarheid van Goebbels, het is 
slechts het belichten van een van de kanten van dit alles, zonder opzet 
misschien, maar met een heel ernstig gevolg. Vriend Hein heeft mij 
gewaarschuwd tegen de .,door en door verpeste atmosfeer" en ik heb er 
om geglimlacht. Ik meende dat ik daar wel niet in zou trappen. En toch 
ben ik er bijna ingetrapt. Ook iK heb de noodzaak van deze actie er
kend, en ben, op eigen dringend verzoek, meegegaan. 
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Wat dit niet gebeurd, dan zat ik hier nu inmiddels toch reeds. En trou
wens, ik heb, Goddank, tot nu toe mijn handen niet hoeven bezoedelen. 
Maar de opdracht kan elke dag komen. En dan zal ik toch moeten kie· 
zen: of ik martelaar wil zijn, of mijzelf mijn hele verdere leven verach· 
ten. De keuze zal zwaar zijn, maar zij is reeds vrijwel gedaan, en ik 
geloof, dat ik sterk genoeg zal zijn om dan een non possumus te kunnen 
uiten, met alle gevolgen van dien. 

(DE GROENE AMSTERDAMMER 26 Febr. 1949) 

Geen pardon meer 
Altijd geeft het een gevoel van gene als je een brief leest, die niet voor 
je bestemd is en waarin ongunstig over je wordt gesproken. Je staat 
dan voor de keuze tussen de verleiding het gelezene te verdringen of 
de zeldzame en kostbare kans te gebruiken, jezeU met de ogen van 
een ander te zien, met jezelf In het gericht te gaan. 
Zo ook hier, als men dit document humaio leest van een onbekende of
ficier, die aan zijn vrienden schrijft over on z e actie, de daad van het 
Nederlandse volk in de meest crit!sche uren van onze moderne vader. 
landse geschiedenis. Hij was er bijl Ik weet niet, hoe het Nederlandse 
volk dergelijke brieven leest. Of het direct zijn commentaar daarbij 
klaar heeft? Of dat het - zoals ik - in eerste instantie helemaal geen 
neiging voelt. commentaar te geven, omdat het lezen van dit navrant 
verhaal en de brandende gewetensvraag van deze officier - met zijn 
aanvankelijk zo groot begrip voor de noodzaak van deze politionele 
actie, met zijn volhardend nuchter en hard besef, dat zo'n actie nu een· 
maal niet een Vrouwen· Vredesgang is, maar incidenteel telkens een 
.,suspensie van het ethische" meebrengt - een commentaar op ons is. 
Een spiegel, die ons wordt voorgehouden. 
Als ik dit lees en in de eenzaamheid herlees, maakt zich een onzeg
bare droefheid en verwarring van mij meester. Ik weet hier ook geen 
raad mee en geen raad op, met deze gewetenskreet en deze oogge
tuige-verhalen. Men grijpt om zich heen om houvast en analyseert. Als 
men de balans opmaakt, is het niet gering: de moord op Santoso, de 
successen van de actie sterk bepaald door de verenigde .,achtenswaar· 
d!ge" methodes van een K.S.T., een I.V.G. en een K.N.I.L., fraai trio ken· 
nelijk, dat ons een plaats in het geschiedenisboekje zal veroveren, 
waarin immers alleen wat komt te staan, als er .,wat groots is ver
richt", in het goede of in hët kwade: het écraseren van kampongs en 
shietpartijen op vluchtelingen en men herinnert zich de verhalen over 
de Duitsers, die schietoefeningen hielden op de Joden-kindertjes, die 
het gehetto van Warschau trachtten te ontvluchten de voedseldwang, 
die de burgervijand stea voor de keus van collaboratie of sterven, 
sterven door voedselnood of sterven door de handen van de illegale 
volksgenoot en men herinnert zich onze waard!ÇJe protesten teqen de 
Duitsers en hun stamkaarten-tactiek tegen onderduikers en .,werkschu
wen" - de rechteloosheid van de burgerbevolking, zelfs de afwezig· 
held van de standgerecht. de dood als toeval, als het noodlot je zo 
maar toevallig ~s verdachte stempelt; - de rassen-discriminatie en 
schijnheilige hantering van het begrip rassenschande; - de sex:uele 
uitspattingen, die de onzedelijke grens der rassenschande weer plot
seling, nog onzedelijker, tijdelijk doet verdampen; - de valse munter~j. 
de bewuste onjuistheid in cM; berichtgeving; - het gebrek aan tucht 
bij de onzen, d.w.z. de algemeen aanvaarde a:Jgemene afwijking van 
officiële instructies, stilzwijgend goedgekeurd, en de bewuste schijn· 
helligheld aan de top naast de bewuste tuchteloosheid en de bewuste 
straffeloosheld in de lagere regionen; - de wreedheid en de zoete, 
bloedzoete leer der wraak; - het feit, dat er geen gevangenen wor· 
den gemaakt, - de kogel, de bajonet, de stootwapenen vervangen dit -
geen pardon wordt meer gegeven - en men schrikt op uit zijn stoel, 
want na dit alles te hebben gelezen, stuit men hier met verlamming in 
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het hart plots op iets, dat klopt. Naast alle andere nieuwe onbekend· 
heden en hopelijk onwaarheden klopt dit merkwaardigerwijze op heel 
onze pers, op alle kranten en op alle legerberichten; bij al onze over· 
winningen en successen maken we geen gevangenen! - Doorlezen! 
De discriminatie en asymmetrie in de oorlogsspelregels: duizendvoudig 
in mechanische uitrusting machtiger, houden we ons niet, bewust tuch· 
teloos en straffeloos, aan de oorlogsspelreg_els, maar schreeuwen ver
ontwaardigd, als de lilegale zich er niet aan houdt; de afschrikwekken· 
de dodententoonstelling - net als in de Middeleeuwen en heel, heel 
recentelijk; de militaire terreur binnen het organisme van leger en 
maatschappij; de' stelregel .,het doel helligt de middelen" en het doel 
dan niet zo erg heilig en meer belang dan heil; de onheilige hellige 
mlddelen snel toegepast, ook zonder noodzaak, enz. enz. Dat is het 
beeld uit deze brief! Zo effent de poUUonele actie de weg voor de po· 
litiekl Is déze man geschifU Is deze man, kennelijk toch lichtelijk cy
nisch - uit zijn evenwlchU Men moet oppassen met dergelljke lichtelijk 
cynische naturen, cynisme verbergt immers vaak een .zacht, oneven· 
wichtig, gewond gevoels· en gemoedsleven! . 
Ik weet niet, hoe het Nederlandse volk dergelltke brieven leest! Is dit Îi.. .-· 
waart Onze eerste kans: vlucht voor deze spiegel, de hypothese, dat .... 
deze spiegel vuil en gebarsten en gekromd is! En.pijnlijk bedenkt men, 
dat de lijst van objectieve. feiten, die niet meer zijn te verbergen, lang 
is geworden: Zuid-Celebes, Bondowoso, Pakisadji, de elders gepubll· 
ceerde brieven van loyale, niet-gedesequillibreerde jongens, die spre-
ken van .. de brengun er over en dan zo gauw mogelijk naar huis." -
Pijnlijk bedenkt men de geruchten, die er gaan, dat het aantal getelde 
.,inlandse" slachtoffers tussen 25.000 en 30.000 ligt, pijnlijk bedenkt men, 
dat de hele situatie wel moet ontaarden in twee tèrreurgroepen tegen 
elkaar, de goed gewapende Nederlandse jongens, de actief opereren-
den ver in de minderheid, tegenover de driehonderd -duizend onderge-
doken inheemse illegalen, beiden pressie uitoefenend op de bevolking, 
omdat alleen pressie en terreur inlichtingen kunnen verschaffen en geen 
lnllchtingen voor beiden de dood betekent, loerend, snel, zonder par· 
don, oog om oog en tand om tand, beiderzijds het doel de middelen 
he111gend. 
Ik weet niet, hoe het Nederlandse volk deze brief zal lezen. Zal het 
de zwijgzaamheid van de Nederlandse regering en pers meer geloven 
en vertrouwen dan de brieven van onze jongens, die er bij zijnt Ik )leb 
grote achting voor de intelligentie van dit mijn volk, maar waar komt 
deze merkwaardige traagheid vandaan, in de christelijke en de hu
manistische persorganen, die maakt, dat dit soort brieven alleen in en
kele zeer bepaalde kranten te vinden zijnt Waar komt die merkwaar
dige traagheid en schuwheid vandaan bij dit volk en deze pers, zo tuk 
op nieuws om onze goed bemande voorlic)ltlngsdiensten, onze zeer 
achtenswaardige regeringspersonen en o~ze zeer brUlante par lemen- '-". ,..cc 
talren uit te dagen om nu eens mee te delen, hoeveel doden wij hebben .:; 
gemaakt, hoe dit toegaat, hoeveel .,burger" Indonesiërs en hoeveel of· 
ficiële militaire vijanden wij doodden! Wij hebben daar toch recht op, 
leder weet immers, dat de eigenlijke strijd pas begint, ieder kan uit 
brieven als van deze officier ~ezen, dat hij nog méér weet, en dat hij in 
totaal maar een heel klein deel van net front kent. 
Vanwaar die vrees voor voorl!chtingl Och, we weten het toch allemaal: 
wat niet weet, dat deert niet. We weten toch allemaiil, dat de eerste 
voorwaarde voor zedelijke besllsslngen is: kennis en wij willen zede
lijke beslissingen in deze immers vermijden. Want - daarmee zijn we 
het toch eens met de briefschrijver: geweld baart geweld, geweld S:!lS· 
pendeert het ethische, terreur eist: geen pardon meer. Wij knijpen onze 
ogen dicht. stijf dicht - we zijn, als typisch intelligent volk en als door 
de historie en traditie gewaarmerkte kenners en vereerders van het 
internationaal recht geraffineerd handiger dan de Duitsers,·want er zal 
geen commandant, geen officier, en geen mindere bij dit alles zich 
kunnen beroepen- zoals de Rauters en con!"orten dat na Neurenberg 
zo domweg nog deden - op een Befel).l !st Befehl. · 
Onze bevelen zijn zuiver. Onze regering, onze legerleiders gaan vrij· 
ult. Zij, uitgerekend zij zullen straks kunnen zeggen: Wir haben es 
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nicht gewusst, wlr haben es nicht gewollt. En ons wordt een onderzoek 
commissie toegezegd. 
En dat is juist het angstwekkende, voor wie dit soort brieven leest en 
z!ch pijnlijk bewust wordt, aan de menselijkheid en de onopzettelijkheld 
van de toon van dit document, dat hier de waarheld meer te vinden 
is dan in de officiële verklaringen over de mllltaire situatle en offlcieuse 
toelichtingen in de politie~ke pers - als dit waar is, dan zal immers een 
onderzoek-commissie deze waarheld nimmer ontdekken. Dat staat met 
zoveel woorden in deze brief. De majoor, de dominee - ze weten van 
nJets, niemand weet van iets - en van alle waarheden blijft niets an. 
ders over dan de gewetenskreet van deze brief,- en later: de psychi· 
sche laesie, de traumata en verdringlngscomplexen in de zielen van 
onze zo be-pakkette jongens, reflexmatig reagerend, zie&- dekkend, -
en dan een borrel pakkend om de herinnering weg te spoelen, vruch. 
teloos. Niets zal er bij een onderzoek overblijven - ieder zal zijn ge. 
weten trachten af te schaffen. In deze anonyme leger· en burgermaat
schappij wordt het gevaarlijk er een geweten op na te houden. Men 
wordt dan volkomen anonym doodgedrukt. Zie de Pakisadji-weigeraars, 
die te vroeg begonnen te denken dat ze ,.recht en veiligheid" kwamen 
brengen en weigerden een kampong in brand te steken. Ze zitten in 
het gevang! Niets zal er straks blijken. Want: het nieuwe, - de inkt 
is nog bijna nat - internationale recht tendeert naar een schuldig
stelllng van de bedrijvers van onrecht, de overschrijders van normaal 
gecodificeerd oorlogsrecht, de netto spelregels voor een nette oorlog. 
De bevelen en instructies zijn safe. De ondercommandanten en minderen 
zijn aansprakelijk. Zij zullen elkaar dekken - want zij weten allen vim 
allen wat. , 
En zo blijft in dit allerchristelijkst en uiterst humanistisch land met 
zijn traditie en regering van hoogste achtenswaardigheid alleen de 
enkele gewetenskreet Wat moet iemand doen die nog een geweten 
heefU Hier zullen toch, nu de politieke leiders ons in eendraclitlge sa· 
menzwering dom houden, de christelijke kerken moeten spreken. Hier 
zullen toch de vele zeer humanistische. Nederlandse opvolgers der hu
manistische aartsvaders iets moeten zeggen wat hout snijdt. Een ant· 
woord, geen uitvlucht, ook geen vraag of oproep naar een onderzoek· 
commissie. Want - afgezien van de bovenstaande stelling dat àls dit 
waar is, krachtens deze waarheld de waarheid niet aan het licht kàn 
komen - en ik acht onze synodeleden; roomse prelaten en humanis· 
tlsche denkers intelligent genoeg om dit in te zien - dan. wil ik na
drukkelijk zeggen (om bij bewezen felten te blijven} dat het een nor. 
maal denkend mens niet in het minst bevredigt als deze of gene lul
tenant, sergeant of soldaat de bak ingaat bij de Bondowoso-affaire, dat 
een normaal denkend mens intelligent genoeg is om te doorzien dat 
die luitenant, sergeant of soldaat slachtoffer is van een systeem en een 
door ons gewilde situatie. En dat het om dat systeem gaat, en om hen, 
die daarvoor verantwoordelijk zl)n, Ook gij zult moeten zeggen: geen 
pardon meer! - als deze gewetenskreet werkelijk uw kerkelijk of hu
manistisch geweten, christelijk of rationeel gevoed en gecontroleerd, 
raakt en verwondt, wakker maakt en priesterlijk beweegf. Geen par
don meer voor de meest achtenswaardige regering die dit toelaat, geen 
pardon meer voor de legerleiders, die hun instructies zuiver afgestemd 
hebben op de internationale spelregels, maar lachten over het dom 
geluk gat men in deze terreur en dèze mensenjacht heeft - geen par
don meer voor een volk dat hiervoor de ogen toeknijpt en vlucht in 
de verdringing van het weten en geweten. 
Geen pardon ook meer voor kerk en christenheid, die zwijgt. De Her
vormde Kerk weet met verbluffende reactie-snelheid haar synode-lel, 
ders per vliegmachine naar de Amerikanen te sturen, als daar een 
.,misverstand" blijkt te bestaan; zó· doeltreffende missie dat zelfs een 
Van Kleffens tevreden is over deze kerkelijke steun voor het verbreiden 
van begrip voor de achtenswaardige pasto,rale bedoelingen van de Ne· 
derlandse regering, Ze moge bedenken, dat het hier nu niet gaat om 
een Amerikaanse kerk die antwoord moet hebben. Hier zijn duizenden 
volksgenoten in gewetensnood, hier worden mensen psychisch ge
knauwd. Hier zijn Indoneslsc~e kerken, die dit alles nog heel ander.s 
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ondergaan en van dichtbij meemaken als deze briefschrijver. Hier kun· 
nen radicale misverstanden ontstaan omtrent dat wat men nog van een 
Nederlandse kerk kan verwachten - duizendmaal erger en dieper dan 
die Amerikaanse misverstanden. Misverstanden ook in Nederland. 
Want wij willen eindelijk wel eens weten of kerken in deze eeuw -
waarin we nu eenmaal rationeel en zedelijk bewuster zijn van ons han· 
delen dan in primitieve cultuurstadia - op elementaire vragen ant· 
woord kunnen geven: het geoorloofde van het suspenderen van het 
ethische, de vraag van de rangorde van geestelijke en zedelijke waar· 
den: De huidige antwoorden blijken onvoldoende om een normaal ge· 
wetensrestant in de ruimte te stellen - zie de dominee. Of is het waar, 
dat het doel de middelen heiligU .il':ls we dat dan maar weten, want 
dat kan dan onze persoonlijke levenssituatie uitermate vergemakke
lijken. Of we kunnen ons van deze kerk afkeren, als we dat lastige 
besef van verantwoordelijkheid, ook persoonlijk, willen handhaven. Er 
wordt geen pardon meer gegeven voor uitvluchten. Met grotere snel
heid dan de Amerikaanse kerkexpeditie zullen de dominees de kansei 
moeten beklimmen van wat ze de volkskerk plegen te noemen om te 
antwoorden op enige zeer elementaire vragen, waarbij ze meer he· 
langstelling zullen moeten tonen voor de gewetensnood van ons volk 
dan voor de vergissingen van enkele Amerikanen, meer eerbied voor 
de strijd tegen de zedelijke ondergang van ons volk dan voor de 
moeilijkheden ener eigengereide politieke samenzwering, die ons volk 
in valse gerustheid houdt. 
En de 'R.K. clerus zal toch - brieven als deze lezende - haar hele 
Mindszenty·verontwaardiging kunnen gebruiken als actuele stimulans 
om nu hier, dichtbij huis, in eigen volk de gewetens te redden van de 
mannen, die hun directe of indirecte bijdrage moeten leveren tot soort· 
gelijke terreurmethodes als zij tegenover Mindszenty meenden te moe
tèn wraken. Zij moeten deze bedreigde gewetens stillen, niet door re· 
denering, niet door absolutie - absolutie weigeren zij immers ook aan 
de bedrijvers der Hongaarse terreur! Hier is geen pardon meer voor 

· uitvluchten en discriminaties. Wij moeten weten, helligt het doel de 
middelen, dit doel en deze middelen, net zoal!: in Oost-Europa wordt 
geprofeteerd~ 

En de humanisten die niet meer met een persoonlijke God rekenen en 
die waarschijnlijk de feitelijke meerderheid van ons volk vormen, ook 
zij zullen een antwoord moeten geven. In ieder geval zijn zij mede de 
politieke partners in de leiding van de Indonesische politiek. Menen zij 
heus dat deze J:P.iddelen, die uit deze brief blijken, het resultaat onaan· 
getast zullen laten~ Welke zedelijke prespeelieven zien zij voor mens 
en gemeenschap op deze weg~ Ons leger geeft geen pardon meer. 
Daarom is er ook geen pardon meer voor humanistische theorieën over 
de "goede Mens", als die toelaten zich tijdelijk solidair te verklaren -
hetzij door verzwijgen, hetzij door de ogen te sluiten - met deze mid
delen. Laten zij eindelijk "klaar en waar" zeggen, wat zij wezenlijk he· 
doelen met de motleven die achter hun leuzen schuil gaan, en hoe de 
suspensie van het ethische past in hun humanistisc~e wensdromen. 
Er is in de laatste tijd in het parlement, zelfs van achter de regerings .. 
tafel, veel geschermd met het woord "ondergang" als "eer" ons zo no
dig daartoe roept. Wie in brieven als deze een werkelijker en meer 
levensware afspiegeling ziet van wat wij bezig zijn te doen dan in par
lementaire redevoeringen, zal het duistere besef in zich vo·elen dagen. 
dat de zedelijke ondergang zonder eer ons lot zal zijn, als zó wordt 
voortgegaan. Hoe groot het economisch-materialistisch resultaat, hoe 
groot de zegeningen van de op deze weg eens verkregen orde mogen 
zijn en ik acht dit resultaat en deze orde uitermate twijfelachtig) - een 
volk kan niet verwachten ongestraft methodisch het elementaire recht 
en de ele~entaire ethiek op te schorten. Deze brief is een symptoom 
dat persoonlijk zedelijk leven en persoonlijke verantwoordelijkheid 
practisch niet meer beoefend kunnen worden in een anoniem systeem 
van collectieve bindingen, machten en automatismen - zonder mar
telaar te worden. Nog steeds gaan wij door, vanaf kansels en publieke 
katheders een persoonlijk ethiek te prediken, die al lang niet meer 
uitvoerbaar Is vanwege de automatisch ons bindende en schuivende 
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driften In de collectiviteiten die de gang van ons leven bepalen. Lang 
kan men deze schijnheiligheid volhouden. Maar eens ko~t de bewust
wording en dan is er maar één redmiddel: ook in het persoonlijk leven 
de ethiek van de collectiviteit te aanvaarden. Alle christelijke preken 
en humanistische praatjes zullen dat niet kunnen verhinderen. De man· 
nen- "jongens" noemen wij thuisblijvers :~:el- die.uit Indonesië terug 
.zullen komen, zullen onze preken en praatjes d66r hebben. Zij zullen 
geen pardon geven. En hun leven inrichten naar de regels, die ze ge· 
leerd hèbben: het doel heiligt de middelen, oog om oog, terreur tegen 
terreur. Dàn zullen gewetenskreten als deze uitsterven. Zelfs de hor· 
reis zijn niet meer nodig voor het wegspoelen van kwade herinnerin· 
gen. De duistere wetmatigheden van het leven, dat zich gewonnen 
geeft, aan de normloze strijd om het naakte bestaan zullen hun loop 
hebben. Er zal geen pardon meer gegeven worden, er zal geen pardon 
meer gekend worden. Klagelijk zullen de stemmen versterven, van de 
dominees, de Mlndszenty-protestanten en de "democratische" humanls· 
ten, die ons op deze weg geleld en misleid hebben, zonder antwoord 
te geven op de g.ewetenskreten van hen, die wij In onze collectieve 
opvoedingsmetboden vergaten op te voeden tot martelaren. Zij zullen 
niet begrijpen, wat ze zelf bewerkt hebben. Maar de ondergang "in 
ere" zal hun bespaard worden. .... 
Geen pardon meer! Ik weet van God niet meer af dan ieder Nederlander 
er van af kan weten als hij wil. Maar sterker dan alle mogelijke wetten, 
geloof ik dat op God te rekenen valt. "Vergeef ons onze schulden ge
lijk wij vergeven onze schuldenaren". Als wij onze schuldenaren niet 
vergeven, als wij geen pardon meer geven, dan geeft God ook geen 
pardon. Als wij onze volksgemeenschap, onze collectiviteit, niet zó 
kunnen vernieuwen dat er ruimte Is voor persoonlijke verantwoorde· 
lijkbeid en persoonlijke zedelijkheid, voor elementaire recht, voor ele· 
mentaire veiligheid, - dan geeft God geen pardon meer, maar ver
nieuwt Hijl Dan maakt Hij een einde aan deze collectiviteit. Zie het rijk 
rijk van Hltler, wiens militaire afgezanten-· nu wij ze leren zien door 
de ogen van onze martelaren - door on& bewonderd moeten worden 
om de "correcte en behaeerste wijze waarop zij In ons land zijn op· 
getreden, in vergelijking met wat hier, in Indonesië gebeurt." Wij hui· 
veren bij de herinnering. Wij huiveren nog meer om het heden. Maar 
God zal geen pardon geven. Hij maakt er een eind aan. Dat is genade. 
Dat is de troost van hen, die dwaas genoeg zijn naar gerechtigheid te 
blijven dorsten. Dat mag ook een prikkel zijn voor alle christelijke 
gezagliefhebbers, die vergeten dat Rom. 13 eindigt met "de liefde is 
de vervulling der wet". 
En hier ligt ook de uitkomst, concreet, hier en nu. De enige uitkomst 
Is, dat wij tegenover ons· eigen beeld geplaatst, tegenover ons eigen 
"geen pardon meer", ons zelf herkennen en berouw hebben. Dan alleen 
zal onze ondergang à la Hitier te vermijden zijn en zullen wij In de 
ruimte geplaatst w,orden. Dan zal 66k de weg voor Indonesië gevonden 
worden. Ook onze weg met Indonesië. Dan zullen we de zedelijke 
moed vinden om - onszelf kennende - in diepe deemoed controle te 
aanvaarden door anderen, een vernedering, zeker, voor de hoogmoe
dlgen, maar het politieke symbool, dat wij afstand doen van onze 
eigengereidheid voor de nederlgen, die schrikken van het zedeloos 
automatisme, van hun eigen "geen pardon meer", Dàn, maar alleen dàn, 
zullen wij ook weer het recht herwinnen de rechteloosheid en schijn
heiligheid, die ons van elders omringt en bedreigt, in de ogen te zien. 
te herkennen en te weerstaan. --
Laten wij dit goed beseffen: als morgen aan dit soort geweld een einde 
komt en wij tonen geen berouw over de ongerechtigheid, waarvan deze 
brief iets ontsluiert, en wij geven geen politieke vorm aan dit berouw, 
dan is er niets gewonnen, dan is er geen psychische beschadiging 
hersteld, dan Is er geen gewentsnood gestUd, ·dan is er geen halt voor 
de wetmatige doorwerking van dit onrecht in het zedelijk gedrag van 
ons volk. God laat zich niet als een Veiligheidsraad om de tuin leiden. 
Er is een algemeen hijgen naar een _genadiger wereld. Pe weg daar· 
heen is open, ook voor ons volk. Wij sluiten deze weg af door onze 
ongerechtigheid, door geen pardon te geven. Wie geen pardon geeft, 
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mag niet op genade rekenen, Wie berouw heeft en zich niet schaamt 
dit te tonen en vorm te geven, ontvangt u1tzh::ht op geopende wegen 
naar gerechtigheid. De weg naar gerechtigheid gaat via gerechtigheid. 
Niet via door het doel geheiligde onheili.sJe middelen. Het valt te vrezen, 
dat van onze politieke leiders niet de deemoed Is te verwachten. die 
nodig is voor het vinden van de weg naar wezenlijke vernieuwing. 
Daarom wordt het ·tijd, dat het volk zich zelf herkent, bezint en kiest. 
Anders verdient het onder curatele gesteld te worden. Want in een 
genadeloze schijnheilige wereld Is het nu eenmaal een wet, dat vreem· 
de ogen dwingen, ook als dit even schijnheilige ogen zijn, die echter 
dóór hebben, dat- wij de goede schijn te veel onder spanning zetten. 
Slechts berouw en schuderkenning kan ons van deze curatele bevrijden. 
omdat deze vreemde ogen zich zullen openspalken van verwondering 
over het nieuwet en de nieuwe wegen. Slechts een wonder, een omkeer 
kan ons redden. De geestelijke centra en leiders zullen eindelijk", nu, 
het volk moeten leiden naar deze vernieuwing - of zich zelf stempelen 
tot collaborateurs op de weg naar de wetmatige zedelijke ondergang. 
Er wordt geen pardon meer gegeven. 

C. J. DIPPEL. 

(De beide laatste stukken zijn overgenomen uit De Groene Amsterdam· 
mer van 26 Febr. 1949. Dit blad schreef hierbij als Inleiding: 
Een Nederlands reserve-officier heeft uit Djokja aan een aantal van zijn 
vrienden een brief geschreven, die bijzonder inlichtend is ten aanzien 
ván de huidige toestand op Java. Wij hebben de beschikking gekregen 
over die brief, en wij achten ons verplicht hem te publiceren, omdat de 
gewetensvragen waarmee deze officier worstelt, gewetensvragen van 
het Nederlandse volk zijn, of althans behoren te zijn. 
Wij hebben dr. C. J. Dippel, schrijver van Kerk en Wereld' in de Crises, 
bereid gevonden, de betekenis van de brief van de officier uiteen te 
zetten In het volgende artikel.) 

Druk: A. W. Spiering en Zn., Groningen 
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UITTREI<SEL 

Voor ............................... ®. .... ..1 . .3..?.3.. ......................................... : .... Naam ........ C .. omi.t.é. ..... v..o.or ..... vre.d.e .... .in. ... I.ndon.es.i•················ 

Origineel in ............. 00 .... .982 ................................................. Naam ............ Uitzend-i..n.g .... ~ad-iO····MO·Bko·U·················································· 

Volgnr. .. H··············· Ag.nr ...... -53-9-71--···· .......... Aard van het stuk ...... H ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• H ................ . 

......................................................... ~.... Mz . ............................................................................................................................. Datum ..............................................•...... 

Uitzemding in d~ Nederlandse taal van Radi1 M1skJu 
~ 17.Januari 1949 

/ 
r 

Het te Amsterdam gevormde comité VJOr vrede in Indonesie , 
waaraan de vertegenwoordigers van de verschillende politieke 
partijen en geloofsbelijdenissen deelnemen,de massam.eetings,de d 
demonstraties en sta.kingen,die in verschillende steden plaats ~ 
vinden,getuigen ervan,dat het Nederlandse VJlk niet geneigd ter 
wille van het belang van een handje vol Nederlandeesplantere 

/ 

~-I; 
' ' 

en overzee~e mJnopolisten,nieuwe offers te brengen en nieuw 
gebrek te lt!den. 
In de resolutie,dme door de Eindhovense organisatie van de parti 
van de arbeid werd aangenomen wordt niet ~en onrechte opgemerkt 
dat depolitiek van de z.g.socialist Drees,alsook van de andere 
ministers en parlementsleden,die tot de Partij van de Arbeid beà 
horen.,niets met dameoratie gemeen heeft. Het is zeer opmerkeli~ 
dat de leiders van daze partij zooh onder onder de druk van de 
leden ervan.genóodzaakt zagen te verklaren,niet in te stemmen 
met de arrestatie van de leden van Ge regering van de Indone
sische republiek Soekarno door de Nedérlandse militaire autori~~ 
tei ten en het besluit moesten nemen om vandaag de 17 Januari 
een buitengewoon congres van de partij bijeen te roepen inzake d 
de Indonesische Kwestie. 
ué· toestand in Indonesi! blijft niettegenstaande de overwinnings 
relasen van de bevelvoering van het Nederlandse leger gespannen. 

Uitgetrokken door .. J.,. 0 OHO .. oOoOOOOOOOO 

IVB .. Md./Sectie .......................................... Datum 30.3.49 

Op aanwijzing van ................. J3. ... l.::I:::I:4 ...................... . 
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VIII. Tl o4o r"1fifGEB68<fl 
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OOIÜM YO~ V',_.ede !l.n ln.40D&Bll. 

Met wlMd.Ja1~ nnfl:r mijn sene1r1 ach.Tt1Jwn van a ~a.ntari 1.1.., 
No.68508 1 heb. Uc Ie .UP Uwe :lxoellentie lde1"UVEJns aan te b1edea eo.~ 
kon ~slag van •• op ao labueri J.l. 4oor i1o~ (1<*1\4 voor Y~ J.n 
In4ones11 te Do'r'4-rècl'\t l"hcntdtm op.ubare verstt.ê.e;'ina• l1D!' 4e iAhoUd 
waenaa ter 'MkoJ't.l:t~ Ye~·n mop •fll•n• . 

Vooral met het ._ op hetgeen DPa.t.de zona ov 4-. Ye?sa4e,_,ine 
beeft ••es--•141 tJ&H 1k goed •• doen het veralaa te \Jirl!le1t keMla t'è 
breJ.\geA. - " ___ ,_., .• 

10\.~ rlOt ·:lP VAJ DJ DUNST 1_ 
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lCO'ftt VliRSLAG van 4e openbare TGrgaAertag 
s•houAea t• ~eoht op ao lanuvl lM.·t. 
dOor het OoalW voor Vrede 1n XDAcmeata, 
atd.elins Dor4reob.t. . 
.Aa.mrezig: oa.96 s-reoun. 
Zaaloapao1te11u 400 attplaatseJh 
Voorz1t<ters PS.eter ven. 'V't~URB, o.ncterw!JM:r. 
geborea te WarA•rt 7-)•1114 1 WOJl8l14e te 
~eoht, ltar1ap alll .JI. 
spM~~Cer•u JUlton van 4ea mmo, pbo,-.n •• . 
Rottenea, a,., .. liOJ • woaacle t• 'Roiit•l-4•• 
voorzit'ter van het o~l1Jk V«rboaA 
vaa Bear1Jtaoraan!aatlea (o.v.a.). 
nra.lotd.s 4e :om, Sfi!Jor&.n u JJU._cta,_ ~
~1~~ 1 woaei311le ·te. .AilStelveen, Dire•~. •··.· ·. 
•• het nJkainatttuu\ voor owlopt~ , .. u •• 
J?lta XDJ', Re4aotee YU 11l>e Vla1t• 
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acht u h&t een '\9000.· .. o:r.! dat h1j bij het aansohou.wn van soveel ellende 
door OJ1Sestelclhe14 ~l:~n t•rut;keer heeft ve:rvroesd'l 

Hoe zal het vo.O)" DP.EIS moplijk zijn na al· zijn W&al'nem.inssn «~1 
dit als soo1aliat; ~ 7echtvaal'"d1gen en welke voorlichting zullen WiJ 
hlerov.er te horen lt!"iJge.n'i 

)Ondanks het vele goede, wat door Nederland in de loop der ja~~n 
in Ililones11 1s ve~1oh't • bleet. het fUndament van de koloniale Jlll.lttt
soha])l)1J bestaan. Dit houdt in, dat het volk leert in onderdrUkld.ne 
en als slaafi Ik read U aan hfJt boekje: "Het Xn4on.ee1sche probl~ 
ven Dr.over41jk1ng te· lezen, een hooggeplaatst roegerinesambtenaar. 
waarin de oJWel"ant~ctrdel1jke toestanden• welke d«u1r heersen, tot uit
d'l'1lkldf\8 wort\ en p'b~oht. De inlandse bevolking bestaat 408 u1 t 95)$ 
analp):}abeten el:l wat te zeggen van een •~eekloon van r.a.so ? 

[Er la biJ a.. WonesS.Irs een dl"ang ontstaan om tot vr1 Jhei4 tt 
kQJHn en hoe staan 'WiJ daar. tese.nover? Onze houdtog moest zijn. om tw.n 
de voll•41&e vrijbeid te ve:l"lenen, waarop zlj ala mens recht hebben. 
lUllaas la dit niet zo cm wij zien nu ook, dat dé ontwikkel~ v~ d" 
toestand Ytm hedt.n n~thodisch door de 'regering 1s voorbftl-e1 · 1101:tt'lifi 
eill8 na~ Indo.nes1t en hield dsfU' besprekingen. maa:l" natuU!' jk alJ.oQn 
!let Jlfmsen1 _ die zi~n :mening waren toegedaan. Toen aan ROllil de vra~'l8 
w:ra. gestel.4 • 9t l"J.j ook wilde spreken met vool"&anataaarlle personen 
Vf:Ul cle 'Republ1•k Mt'~·JOor4de h1J kortaft "Ik we!\..a l!Mlt die kerels ~t 
te spreken"• Dit is m.lj medegedeeld door een betrouwbaa!" persoon. dio 
bij het gespttelct&t.•ntrmordig 1ftllt• Itet was er zuiver tUl alleen om te 
doen om de NederlruJtise oppe!'heerschnpp1 j te herstellen en 41 t 1s xnetb(\)Mo 
d1sch voorbereidt 

Nu zit D:r.~l<iS voor de stukken, waarvoor Rml.il~ o.s. verant\'!;;'0~ 
delijk zijn. · 

Van de reis van DRli!!~ is niets terecht gekomen. en hoe ,-;ullen 
wij hierover word~ voOtPgelioht? 

Dest134s ginc Vl':RML11lmt van het N.V .v. llfUlJ' t..mer1ka onder voo:r<·• 
wendael te gaan &p!'eken 0'91 .• ,. ee.n werel4orsan1satie I. dooh in werkeUSk
he14 Wflt'd h13 cloov. tt• nege~ing u1tpzon4en am struu . .Jl6en 1.n AJI'l8rika t'fJ 
'VOOrkomen 1n ve~l, met de uitzending Yan troepen naar Indones1t• 

wat ging Y<mxm;x· in Noorwegen doen1_ toen hiJ deze,. dagen JCtt ·· 
vliestuig 4e~'s wrt?ok't Gaarne wil 1k h1ex- setutgen van m1Jn ~e
te · achtins voo,.-· he in verband met zijn houdtn.g tiJdens de bezetting 
en hem algehele be~sohap toewensen. ~&aar dit neemt .aiet wes <lat 
VORRIHK, hoewel h•t part1joo,nsres van de P .v.d. .A. zich openl13Jc had 
ui tgesprolcfm 1 da:tr wiJ onze troepen uit Indo.nes1tl moeten te!'\lgtHkken, 
een uutt later naa:r UOOl"Weg8n vertrok om via het. Noorse Vakverbond ttr 
t:r-aohten gedaan te k~1Jgen, dut de ve!'tegenwoo-rdige,- vnn NOorwegen in 
de Ve111gheidsrnd 1 · on~• beltuleen zou verdedigen betreftende In4·ot-.sta. 

De guerillas;r1 jd 1n Indonesll neemt toe en zal niet ee!'der ·atn!(I!Oo 
dlgen VOOJ"dat ie la~~tste Nederlandse militairen V81ldanr zijn 'YEI!"t:rok
ken. 

Wij hebben niet aUeen een or1s1s in Indones1t, dooh ook in ons 
land, getuige de to:Hzta.nd in de P .v.d.A., die zich gevangtut hee:f't ia., 
ten nemen door de K. V .P. · 

WelisWaar be'iJ'i)en, w1 j een socialist als Minister• Preaident • r)&a:r 
BEEL zit in Batevia en voert daar de 1nstruot1es uit van de x.v.:P. 

T Onze taak is om te blijven ijveroen VOO!' de Volledige politieke 
vr1jlfetd··vnn lnd't>noo1ö. Het zal wel een .striJd van Jaren zijn, doè 
ons volk ul overt1ût,l11 warden., indi<m men bl1jtt luister&n naal' de 
voorlichting van· om Oom1W.~ 

Hierdoor ~t ~en miedaad tegen het sooialisme voorkOJn!i.t;} 
Z1.1A !-Gde we~1d :m.èt eel'l dElverend applaus beontwoo:t-4. Daarna &loot 

de voor-z!ttel'" da. b13ae.nkomst met •n opwekking tot geldelijke steun 
tor dekking van de em.mekte kosten. . · 

Dordrecht • 21 Januari 194:9. 
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·1 De Voorzitter op.ende de bijeenkomst met zijn teleur-
. stelling uit, te spreken over de slechte opkomst,welke hij 
niet pad verwacht gezien de vele adhaesie-betuigingen en gel
delijke bedragen,welke het comité mocht ontvangen.Hij hoopte, 
dat pe't doel en streven van het comi.;té door inschakeling van 

·I de pers mear bekendheid zou verwerven. Verder drukte hij zijn 
pijtuit over het feit,datMohammed SOEGENG,Secretaris·van 
et Algemeen Verbond .van Bedri-jfsorganisaties in Indonesii:i 
eligevolge van zijn vervrmegd vertrek naar Indonesië ver-

thinderd was als ·spreker aanwezig te zij-lterwijl H.M.van R.AND
WIJK,Hoof:dredacte'\lr van "Vrij Nederland", benevens Ds.MISPEl

tBLOM BEIJER,die beiden ~vene.ens waren uitgenodigd,wegens 
drukke .bezigheden verhinderd waren als spreker op te treden. 

Vervolgens sprak Van den~-BERG, die begon met te herinne
ren aa.n.een onlangs gehouden vergadering van de P.v.d.A.,welke 

. door d~ betrokken voorzitter zou zijn geopend met de sobere 
woorden: "Het ·is in Holland rustig gebleven ondanks het mili
taire geweld,da'P is losgebroken".Mae.r zo zeide Van den BERG: 
"Ik vraag mij af of het in de P.v.d.A.innerlijk ook rustig is 

.gebleven.En ook of wij ons daarin kunnen verheugen.Het is geen 

'

wonder ,.dat. de mensen moe zijn en niet meer bereid zijn om te 
luisteren naar hetgeen al zo vaak is gezegd, dat wij een socia..
&listiwche.· regering hebben,waarvan de daden achterwege blijven. 
Het ~ou nog i~ orde kunnen komen,indien de Regering de dingen 
· · · · zru 
~rzonden aan .de Heren: · t 

-oofd van de Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 1 s Gravenhage ;.,~ 

\Procureur-Generaal bij het Gerechtshof 
· Raamweg 14 1 s Gravenhage; 
Commissaris der Koningin in de provincie 
Zuid-Holland 1 s Gravenhage en 
Burgemeester van Dordrecht. 



zou willen zien,~oals 'deze wer3elijk z~Jn. . . , 
Ih de P.v.d.A.is men het met elkander n~et eens,het

geen is-gebleken uit het party-congres,waar slechts 2/3 der 
/ vergadering v6ór de resolutie heeft gestamd. 

Betre::f'fende de politieke strijd staan wij in Nederland 
op een laag piil en wij zullen hiervan zeker de gevolgen te 
dragen krijgen. 

· Wa'ar blijft de verantwoordelijkheid van de socialisten. 
Wij moeten niet slech~s praten,maar wij moeten ook daden Donen. 
~ar wat moet men dan denken van de woorden,die Koos VORRINK 
sprak toep. hij, z.ei~e, "dat wij en daarmede bedoelde hij de P.v. 
d.A. ,ni.et. moeten vergeten, dat wij NU Overheid zijn geworden." t . Het socialisme van het heden verschuift de verantwoor-

1 delijkheid naar een-verre toekomst en dit zal ons tot een 
ramp voeren. Onz.e wo'orden: moeten worden gedekt door het goud van 
de daad.Ook het N.V.V.schreeuwde het destijds uit,dat als het 
militaire geweld zou'komen,men het gehele raderwerk zou stil 

_ zetten en wat is ~arvan terecht gekomen ?.De militairen wor- -

,
den regelmatig naar Indonesië vervoerd.Een socialisme dat het( 
commüniáme afwijst en samengaat met de politiek van de K.V.P. 
heeft zijn kracht verloren.Het gaat dus om de vervanging van 
het z.g.socialisme van Romme,Stikker,OUd e~Spoor • 
. · ' · Voor de oorlog hadden wij een R.K.Minister GOSELING 

. die een conc-entratiekamp niet zo~ erg vond ,maar het noodlot 
heeft gewilä,dat hij er zelf in is omgekomen.Ook wil ik nog 
even in herinnering roepen de mislukte aanslag op Hitler.Toen 
werd~ er een afgevaardigde, van de Paus naar Hi t-1 er gezonden om 
hem te felici teren •. Indien hij toen was gedoed, zouden er onge
twijfeld honderdduizenden voor de marteldood zijn gespaard. 

• • ! Wij hebben in Indonesi~ een roeping te vervullen, 
."~.,n.l.om d~ar vrijheid te brengen,doch het parool is een vrij

eid zoal_s wij die willen, anders sla ik je de hersens in. 
~ Tot slot riep hi.j ook de medewerking van de vrouwen 

om mede te helpen om vrede te brengen in Indonesië. 

Ver~olgens kreeg KIEF het woord. 
Hij ving zijn rede aan met de uitspraak,dat hetgeen -

thans gebeurlfl in strijd is .met ieder socialistisch en demo- ( 
cratisch besef.En vooral het feit ,dat dit geschiedt met mede
werking van.de Socialistische Arbeiderspartij is het meest ver
ontrustend.Zij hebben het recht van spreken verloren om het 
onderhandelen :te staken en daarvoor het ruwe geweld te kiezen. 

_Er is_geen kwestie zo groot of er kan door onderhandelen een 
oplossing worden gevonQen.Door deze wijze van handelen is het 
socialisme met e~n klap weggeslagen.Er is een mnternationaal 
rechttsbeginsel,doch men tracht er zich van af te maken door 
te zeggen,dat de IndonesisQhe kwestie van binnenlandse aard is. 

De ecomomische toestand in Nederland zal slecht wor
den omdat wij ons aan een fictia vasthouden.Er was toch beloofd 
dat de souvereiniteit zou worden overgedragen aan een federa
listische staat en wel met ingang van l Januari 19491en 14 
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dagen daarvoor werd de militaire actie ingesteld !Hier klopt 
iets niet. 

Op deze aspecten dient de aandacht te worden geves-
tigd van het Nederlandse volk. . 

" De moeilijkheden kunnen niet worden verholpen door 
een nieuwe party te stichten,slechts door samenwerking van 
alle partyen kan een.oplossing worden verkregen en dit be
wustzijn moet bij ons volk ~worden wakker gemaakt. 

' 

naarna werd het woord verleend aan Drs de JONG,die 
enige zakelijlëe punten wilde behandel·eb~ 

Hij merkte allereerst op dat äe Regeringsvoorlich
tingsdienst ·met haar mededelingen niet alleen spaarzaam is 
geweest omtrent het gebeurde in Indonesi~,doch een onjuiste 
voorsteLling van zaken heeft gegeven. 

Hierna las hij een "brief voor van een ooggetuige 
uit Djocjakarta,voor welke inhoud hij voor 100 ~ instond als 
waarheidsgetrouw.Daaruit bleek dat genoemde stad in de nacht 
va:ri. 1"8 December WEL door vliegtuigen ie gebombardeerd,dat de 
mensen als dieren uit de woningen werden gedreven door de 
militairen,welke laatsten onmenselijk. optraden.O.a.werd Dr. 
SANTOSO,een volkomen betrouwbaar en integer persoon,dood-
geschoten,toerl hij per auto naar Solo wilde vertrekken. 
uizen stonden in brand en de burgers verkeerden in dode
ijke angst,kortom het gebeurde deed herinneren aan de Mei 
agen van 1940 in ons land.Deze berichten zijn in lijnrechte 

'tegenspraak met die van de Regeringsvoorliàl tingsdienst. 
Als d~t nu de toestand weergeèft,welke door één 

ersoon. lbs waargenomen én ·vcsor welker juistheid ik voor 100 % 
nsta,wat moet dan het totale gebeuren wel zijn geweest !. 
et mag dan.waar zijn,dat de inlandse militairen het wreedst 

zijn opgetreden door zel:fs kinderen aan de bajonetten te 
steken,toch blijft ortze Regering daarvoor ten volle verant-
oordelijk.. · 

Ik geloof graag aan de·goede bedoelingen van Dr. 
DREES,die door mij zeer wordt gerespecteerd,.JlG[J.D: om zelf naar 
Indonesië te gaan,maar aèht U het een wonder,dat hij bij het 
aanschouwen van zoveel ellende door ongesteldheid zijn. terug-
keer heeft vervroegd ? ( 

G .. u Hoe zal l1et voor DREES mogelijk zijn na al zitj.n 
aarnemingen om dit als socialist te rechtvaardigen en welke 
oorlichting zullen wij hièrover te horen krijgen ? 

.. Gndanks het vele "goeae,wat door Nederland in de 
loop der jaren in Indonesië is verricht, bleef· het fundament 
van de koJ..oniale maatschappij bestaan. Dit houdt in, dat het 
volk leeft in onderdrUkking en aXs slaaf.Ik raad U aan het 
boekje:"Het.. Indonesisch~ probleem" van Dr:Overdijking te lezen 
een hooggeplaatst reger~ngsambtenaar,waar~ de onverantwoor
delijke toestanden,welke daar heersen,t'ot uitdrukking worden 
gebracht.De inlandse bevolking bestaat nog uit 95 % analpha
beten en wat te zeggen van een weekloon van f.2,50.? 

Er is bij de Indonesiërs een drang ontstaan om tot 
vrijheid te komen en hoe staan wij_ daar tegenover ? .IDnze 

· houding 



·houding moest z~Jn ·om hen de volledige ·vrijheid te verlenen, 
waarop zij als mens. recht nebben.Helaas· is· dit niet zo en 
wij zien nu ook;datc de ontwikkeling vah de toestand van heden 
methodisch door. de 'Regering is·voorbereid•ROMME ging naar 
Indonea:i.~ en hield daar besprekingen;maar natuurlijk alleen 
met mensen,die .zij,rl 'mening waren toeg~da~.Toen aan ROMME 
de vraag. werd g·esteld, of h;ij ·ook .wilde spreken zm t vooraan
'staande personen van de Republiek antwoordde hij kortaf: 
"Ik wens met die kerels niet te spreken".Dit is mij medege
deeld door eèn betrouwbaar persoon,die bij het gesprek te@3n
woord:!.g wa.s.Het was er zuiver en ~lleen om te doen om de Ne
derland.se opperheerschap~:j,._j te herstellen en di tis methodisch 
voorbereid; . ·. · · · · . · . ' · · 

· ~ ·Nu zit Dr'DREES voor de stukkeri,waa.rvoor ROMME c.s. 
verantwoordèlijk zijn.;· 

. Van de reis .van DREES is n~ets terecht gekomen en 
hoe zu.llen wij ,hie'rover worden voorgelicht ? • 

Destijds .ging VERMEULEN van het N. V. V.naar Amerika 
onder voorwendsel te gaan spreken.· over 'een wereldorganisatie, . 
doch· in werkèlijkheid. werd hi'j door de R~gering ·ui tgèzonden '( 

· ·om stakingen in .Amerika te voorkom:en :tn ve·rbänd met de uit
zending van troepen naar Indonesië. 

Wat. ging Koos VORRimC ·in Noor\~gg:en doen, toen hij 
dezer dagen !ler vli$'gtuig derwaarts vertrok ?Gaa.rne wil ik 
hier getuige!+ van mijn grote achtiri.g ~voo;r hem ·il1 verband met 
zijn .Ç.ouding tijdens de bezetting en hem a:l:-gèhele beterschap 
toewensèn.Ma~rdit neelilt nièt weg;dat VORRINK,hoewel het par
tycongres van de P.v.d.A.zièh 'opèrflijk' had uitgesproken,dat 
wij onze troepen uït Indonesië moeten terugtrekken,een uur 
~çiter naar Noorwgg~n vertrok om ·via.--het_Noórse vakverbond te 
t;rachten··gedaan.te·krijgen,'dat de vertegenwoordiger van Noor
wegep.. in de_. Veiligp$idsraad, onze . belàiigen· zou verdedigen be-
treffende Indonesi·ë. ~ · 

. De guerillastrijd in Indonesië ·neemt toe en zal niet 
eerder eindigen voordat de laatsteHederlandse militairen 
vaná.èJar ziJn vèrtrokk'en. . . . ' ' .. ~ . 

. Wi'j hebben niet alleèn een .. èrisis in Indonesi~, 
doch ·ook in ons land,getuige de toestand in de P.v.d.A.,die (. 
zich gevangen heeft laten nemen door de K.V.P. 

· ·· Weliswaar .hebben wij. een socialist als Minister-
President ,maar BEEL zit in J3atavia en voert daar de instruc-
ties uit van de K. V. P. · . 

Onze taak .is om te blijven ijveren voor de vol
ledige politieke vrijheid van Indonesi~.Het zal wel een strijd 
van jaren 'zijn, doch ons volk zal overtuigd worden, indien men 
bl~jft lu.ist~ren naar de vo'orlichting van .ons Comité. 

· Hierdoor wordt een misdaad tegen het socialisme 
voorko,en. 

~ Zijn reden me:bd me't een dave,re nd applaus beant-
woord. 

•: · Daarna sloot de Voorzitter de bijeenkomst met 
een opwekking tot geldelijke steun ter dekking van de gemaakte 
kosten. ~g. ~ 

Dordrecht,21 Januari 19~ 
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De Heer Hoofd v/d Centrale 
Controle Dienst 
Sweelinckplein nr.14 
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Onderwerp: 

's-GRAVEiillAGE.-

Datum 

Nol808/GEHE!W'l'Ue 
17-17-1949. 

Openbare vergadering v/h 
Comit~ voor Vrijheid en 
Vrede in Indonesie.-

Hiernevens heb ik de eer UHoogEdelGestren- · 
ge aan te bieden een rapport(in duplo), van een al
hier op 13 Januari 194-9 gehouden openbare vergade
ring uitgaande van het Comitê voor Vrijheid en Vre
de in Indonesi~ te Zwolle, aan de inhoud waarvan ik 
mij refereer.-

De Commissaris VBn Politie, 

co~; 

Bijl.:2 0 -

K 1157 - 432016 



.. \; 'Comité voor V rijbeid en V rede in Indonesië 

Op 19 December j.l. werd tijdens een bijeenkomst te Amsterdam 
-opgericht het Comité voor V rede in Indonesië. 

Het Comité gaf de volgende verklaring uit: 

Wij, Nederlanders van verschillend~ godsdienstige 
en politieke overtuiging, wensen openlijk te ver
klaren, dat wij de militaire actie, die de Neder
landse regering op 18 December 191t8 heeft 
ondernomen, strijdig achten· met de beginselen 
van het internationale recht, gevaarlijk voor de 
wereldvrede, en noodlottig voor het welzijn van 
de volkeren van Indonesië en Nederland. Wij 
richten deze verklaring als een protest tot het 
Nederlandse volk, zijn regering en parlement en 
tot de organen der Verenigde Naties. 

Evenals in vele andere plaatsén, als Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag, Haarlem, Dordrecht enz .. is ook hier in Zwolle op
gericht het .,Comité voor Vrijheid en V rede in Indonesië". 
Het comité roept ieder, die doordrongen is van de ernst der 
huidige situatie, op tot het bijwonen van de 

Openbare Vergadering 
op DONDERDAG 13 JANUARI a.s. in 
Gebouw PALVU. Aanvang 8 uur. 

SPREKER: 

H.M.VAN RANDWIJK 

Het voorlopig Comité: 

Ds. H. DE BOER. 
G. BOLAND. 
A. BREDEWOLD. 
E. BREMER. 
Mevr. G. BREMER-SCHEEPSTRA: 
H. VAN DOORN. 
G. J. HEERSINK. 
Drs. R. HORREÜS DE HAAS. 
J. H. KRUIJSHAAR. 
WIM MEilER. 

Redacteur ,.Vrij Nederland ... 

Ds. H. MISKOTTE. 
C. NIEUW AAL. 
WIM PETERS. 
P. K. POLDERMAN. 
H. J. ROORDA. 
J. J. RUITER. 
Mevr. H. W. RUITER-BAAY. 
Mevr. RIJFKOGEL-VOSKUIL. 
Dr. C. L. TUINSTRA. 
J. WEVERS. 



a,meentepolitie te zwolle • 

. ur.1808/GEHEIM.-

R APP OB T 

Op Donderdag 1) Januari 1949 te 20 uur werd een open
bare vergadering gehouden in het gebouw "Pal vu" ,gelegen aan de 
BekWal te &wol1e. 

f 
neze vergadering ging uit van het voorlopig .... CGm.it& . 

voor Vt!jhei4 en Vrede in IndoD.esil• In de bekendmakingen voor 
deze vergadering werd aangekondigd·dat H.M.van RANDWI1.K,Bedao• 
teur van "Vrij Nederland" ,wonende te .Amsterdam, het woord zou vo 
en. 

· aalruimte: 40 zitplaatsen. Aanwezig 350 personen, waarvan onge
eer 150 vrouwen. Onder de aanwezigen bevonden zioh veel ambte

neren,zo·al.s van de llijksbelastingen,spoorwegen,onderwijzers en 
. ergelijke. . · 

I 
Het grOGtste aantal der bezoekers weren leden en aan

hangers van de Partij van de Arbeid;terwijl er ook een aantal 
~ Oommuntsten en sympathiserenden van de Vlamgroep,en leden van 

?" · Drk en vrede aanwezig waren. 
Het voorlopige Oomit& te Zwolle voor vr he d en rede 

in rpdonesil woràt gevo· oor e navo ene persQnen,waarvan 
'hieronder përsonalia en poli tteke orUintertng volgt: 

V. t 1. Homme Dl BO.BR geboren te Grijpsk.erk 7 .A.ugustus 1907 ,Neder
lands Her;ö:i;A predtkant,wonende te Zwolle,Parkstraat nr.l8. ·~ 

H.de BOBB is lid van de Part i i van de p:bgid ;lid van;t; 
Kerk en Vrede_,en hij -helft zitting in ~e iiaad ~'ttes 'ft1l ~~ 

fJÇ; ~I 2· ~:i;er;~i~~· geboren te Norgt-~r) 16 Juli l888,onderwijzerJ 
~ wonende te Z.olle,Julianastraat nr.lO. -

Bolend is 0~-s.D.~.p~er;daarna is hij lid geweest 
van de o.s.P~ Na de ödrlog 1s hij aanv~kelijk lid van de 
Partij van de .Arbeid geweest, waarvoor hij inmiddels been be-
dankt. 'rhans is hij vermoedelf jk partijloos. · 

(i j 3• Albe_rt BB&DBWOLD, geboren te Baalte 23 Maart 1892,kantoorbe• ... 
diende,wonende te ZWolle,Papaverstraat nr.20. OUd s.D•.&..P.er.~ 
Na de bevrijding heeft hij getracht de Oude s.D • .&..P. weer op 
te riohten en bezooht daarvoor een vergadering,welke vermoe
delijk te Utreoht is gehouden. Tot welke politieke partij hij 
thans behoort ,is niet met zekerheid te zeggen. . 

1' 4· .Bgbert B B I MI B , geboren te ASsen 22 November 1892,Hootè! 
oommies ter Gemeente-secretarie te Zwolle,wonende te Z.olle, 
Maltritsstraat nr.38. Hij is_ lid van de Partij van ft• 4rJ.eicl• · 

/•5• Grietje SQR!EPSTR4.·geboren te Roden 7 September 1~94,zonder ; 
beroep,eebtgenote van E.BREMBR,wonende te Zwolle,Mauritsstraa. 
nr.38. Zij is lid.. van de :partij :v:an .d.e.......J.r:betd. · 

/'1 6. Henrious VA}! DOORN, geboren te Arnhem 4 ;ruli 1892,adjunot-oom. 
Ddes N.S.,wonende te zwolle,Hertenstraat nr.50• 

Reeds voor de oorlog behoorde hij tot de Commu
nistJsohe Partij Nederland. Ook thans is hij verm.oedel'Qk nog-· 

Q\. '\1 .· commu111~k1.soh georiënteerd --~---- -~- , 
Q w ~ ,, 7 • Gi jsbert Johannes BlmBSIIK, geboren te Rheden 22 ·Maart 1900 . 

maohin-'ist B.s.,wonende in de gemeente Zwollerkerapel,B. 32~/. 
rs o~ S,DeA:tl.alr,daarna O.§.tP.t.J. R.S •. A..!l-.t• Hij . 

noemt zich thans Partijloos,dooh is aanhanger van de VlaJil-
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groep. Hij ia 11: ~ :., B.v.o. ,en voorzitter van de ll.v.e. -·l 
kring Zwolle. Op vergaderingen treedt hij voor de B. v.o. als I 

~ spreker op. . . bèl 8. Johan Betnrioh IaUJ!SHtA:R, geboren te JJDsterdam 27 Maart 190,, 
controleur COD,wonende in de gemeente Zwollerkerspel,Verbinding 
weg B nr.6/6. Hij is lid van de Partij Tan de Arbeid. Aanhanger 
van de Vlamgroep en hij h~:f't getracht de Oude-SD.A.P weer te 
stichten • 

..,. t 9. Roelof Horrefla DB BAAS, geboren te Tiet jerksteradeel 30 .A;pr 
1904,1eraar Gymnast~ te ·zwolle,wonende te Zwolle,aan de ~ 
$}ph1astraat nr.llé Rij is lid van de Partij van de Arbeid. 

~- 10. Wilhelm Hermanua Pieter J( Jl IZ B B , geboren te Zwolle 1 Janu 
ari l923,kantoorbed1ende Baad Tan Arbeid te Zwolle,wonende te 
Zwolle, Hertenstraat 36. Deze Meijer is vermoedelijk partij• 
loostdoch is aanhanger van de Vlamgroep en lid van de E.v.a. 

/t 11. Bemannus 11 t S IC 0 t 'r • , geboren te Brmelo 25 ;ranuari 1910, 
~ Nederlands Hervomd predikant, wonende te Zwolle, aan de BeTen

terstraatweg nr.lOO. Hij woont sinds kort in Zwolle en is ver-; 
moedelijk lid van de Partij Tan de Arbeid.. · 

/t 12. Jan Jacob B U t T I R , geboren te Bussum 2 Deoamber 1894, 
' verzekeringsagent,wonende te zwolle,aan de Beerninkstraat nr.9• 

Hij is lid van de Partij van de Arbeid. · · · 
\ 13. Helalla Wilhelmina B À À IJ , geboren te Haarlem 29 Mei 1898, 

/ echtgenote van J.J.RUI!EB,wonende te ~wolle,aan de Beernink
straat nr•9• Zij is lid van de Partij van de Arbeid ~ secre
taresse van d~ vrouwenbond van de Partij van de Arbeid. 

/~14• Cornelis JI!EOWAAI., geboren te llllo•i zwollerkerspel 21 Febru
ari l9l6,accountant,wonende te zwolle,aan de steenstraat nr.la. 

Hij is lid van de Partij van de Arbeid. · 
~ * 15. Willam P B tE B s , geboren te :Meppel 5 Juli 1903,commies 

ter Gemeente-Seóretarie alhier.wonende te Zwolle,P.O.Hoott
straat nr.23• Bij is oud S~D.ÀeP.er en is zeer links georiln
teerd. Is lid van de B.v.o. ,en vermoedelijk thans Oommunis
tisoh geort!nteerd,dooh dit is niet met zekerheid vast te stel 
lèn. 

/.~16. Pieter Kornelis POI.DElUI.AN, geboren te Goes 4 Augustus 1899, 
oultureell~der Dûl,wonende te Zwolle,Mauritsstraat nr.15. 

"i({) ~ Hij is lid van de Partij van de Arbeid. 
t)( ~ 17. Hendrik ;ran BOORPA, geboren te Opsterland 27 Ootober 1893, 

ot~Aerwi jz,r, wo neme te Z.wolle, Vondelkade nr. 33· Voor de oorlog 
was/lid van de s.D.À•P.,daarna o.s.P., ll•S•A•P· en na de bevrij

ding C.P.R. Hij werd door de O.P.Ne gekozen als lid .van de . 
Provinciale Staten van Overijssel,doch kortgel.eden heeft hij 
voor het statenlidmaatschap bedankt. , -

/ 
t 18. Maria Htdwtg V 0 S X. U r L _, geboren te ZWolle 31 Mei 1894, 

zonder beroep,wed~we van s.K.BIJFKOG&L,wonende te Zwolle,P.o• 
Hooftstraat nr. 39~ · Z1 j 1 s lid van de Partij van de Arbeid en 
lid van de Gemeenteraad van Zwolle voor deze Partij. Tevens is. 
zij bestuurslid van de vrouwenbond van de Partij van de Arbeid.·, 

1 ~ 19. eoenraa4 Liebreeht 'r U I N s T R À , geboren te Alkmaar 2l. . 
Mei 190l,R'ederlands Her"VOrm.d predikant te ZWolle, wonende te 
zwolle,veerallee nr•31· Volgens bekomen inlichtingen is hij 
lid van de Partij van de Arbeid. 

I t 20. l'ohannes W I V a R 8 , geboren te Zkwollê 26 Juni 1896, ttDmer-. 
man,wonende te Zioiie,Molenweg nr.222• Bij is lid van de Parti 
van de Arbeid. 

De vergadering werd geopend door Boelot Horreus 
4e BA4S,genoemd onder sub q,die verk1aarde,dat er een zekere angst 
was entstaan onder de bevolking over· de zaak ""Indo·nesil"t en dat 
daarom een comit& voor Vrijheid en vrede in rndonestl was opge- . 
richt, bestaande uit verschillende schakeringen der ievolking,dte · 

,!, 
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een luid protest willen laten boren tegen het politioneel optreden < 

in Yndonesi8. Hij gat te kennen,dat de Heer Van Rendwi jk daarvoor 
overgekomen~was om een uiteenzetting over de toestanden in Indone
siêJ te gewn, waarna hij het woord ga:t' aan Van Randwijk. 

De spreker van RandWijk ving zijn rede aan met mede te 
delen,dat hij niet in ZWolle was gekomen om een opzwiepende rede 
te bouden,doeh dat hij de zaak ~rndonestl~ rustig en zakelijk ep 
deze vergade~ing wilde bespreken;tverder.deelde hij mede,dat er 
een grote rijstebreiberg van paperassen aver Indonesi8 bestond, 
waardoor men heen moest bijten, om enig inziCht in deze zaak te 
krijgen. rn het AZiatische gedeelte der.wereld was de vrijheids
strijd al meer dan honderd jaar geleden ontbrand,toen Engelse 
otricieren in een ~iatisohe Staat werden gedood. Teder volk wil 
vrij zijn,wij Neder1enders,Afrikaners,Soendanezen,enz, en ook de 
IndonesHJrs Willen hun vrijbeid. 

Voor de bezetting van Indo~esië door de dap~ners werden 
de Nederlanders in Yndil de ~honden" genoemd en toen de Japanners 
er waren,noemden zij deze de nvarkenstt. Dl Nederland was men van 
mening,dat het Inqonesisohe volk de "hondentt gaarne terug zouden 
willen hebben. Na de bevrijding bleek echter dat de Indonesiërs 
noch de ~honden" ,noch de tt-varkens"' terug willen hebben. Zij wenste 
volledige vrijheid. Aldus ontstond de Republiek »rndonesia .. Jaldus 
spreker. De Nederlanders hebben deze actie echter onderaohat. 

Vervolgens liet Van Randwijk de verschillende pogingen 
om met de Republiek tot overeenstemming te komen,passeren,en was 
hij van mening dat versobillende Regeringspereonen en ook anderen, 
alles gedaan hebben,om de zaak in goede banen te leiden,doch déze 
personen konden Indonesië geen ~lledige vrijheid geven. 

Ook gaf' bij te kennen, dat xu de personen ,die de poli- .i 
tionele actie in Juli 1947 ontketenden , met goede bedoelingen be-~ 
zield waren,dooh zij hebben daardoor de scheiding tus~en rndone- ' 
s
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eman , e z. n men ng zeg , e raag 1110r · gepa en n een 
gevangenis of kamp wordt gezet,zonder een proces of veroordeling 
en zonder dat zulks gegrond is op een geschreven wet~ 1 Van Bandwijk vergeleek de Politie in Indonesië met de l 
Gestapo van Hi tler, en noemde dit Gestapo-methodes. . ·' 

spreker deelde mede,dat het begrijpelijk was,dat er I 

Nederlanders waren,die Indonesil geen vrijheid willen geven,gezienj 
het f'ei t dat in pet jaar 1938 :n.og 320 millioen gulden werd uit- ;, 
betaald» tant i emes en dividenden, waar'V8Jl het overgrote deel aan 1 
Nederlanders. Tevens bracht spreker naar voren het verschil van l 
salariëring van in rndonesië wonende Europeanen en Indonesiërs. j 

· ~n dit verband merkte hij op, dat bijv. in 1938' 250 m:ti- ,:, 
it~• duizend Europeanen in Indonesië in de belasting waren aange-J 
slagen voor eén gezam~i jk bedrag graot : 266 millioen gulden, ter- .J 
wijl 60 Millioen Indonesiërs destijds gezamEtjlijk voor een bedreg 1 
van 50 millioen gulden waren aangeslagen. ' 

Als voorbeeld van deze salariëring in Indonesië deelde 
spreker o.a. mede,dat hem een geval van een Indonesiaeà student 
bekend was geworden,die om ''n or andere reden z'! jn studie moest 1 ·, opgeven en een baantje moest zoeken. Hij kreeg toen werk in een ,! 
gevangenis als administratieve kracht en verdiende per maand 1 

sleehts Fl. 15.-. Voor een zelfde betrekking werd aldaar evenwel J 
onder dezelfde omstandigbeden aan 6en Nederlandse jongen Fl.aoo.- ~ 
per maand betaald. In 1947 heb ik als jouznalist zowel in het doo~ 
de Nederlanders bezette gebied van rndonesHi ,als dat van de Bepu- j 
bliek rondgezworven,en bezoch~ destijds diverse steden,kampongs 
en dessa 's. De toestand onder de Indonesische bevolking was toen , 
mede door de la,.aae bezetting en de Nederlandse blokkade ter lanG 
ter zee en in de lllefit erbarmelijk slecht geworden. rndonesis·~ , 



kinderen stierven destijds als ratten en de kinderlijkjes heb ik 
in de straten zien liggen naast de vuilnisemmers ,aldus sp:reke:r. 

Verder zag ik in de haven van Tjandong-Priok destijds kin- ' 
deren van 7 à 8 jaar werken. · 

Langzamerhand is het Indonesische volk ontwaakt en vooral 
de ~apanse bezetting beert dit stadium ten zeerste verhaast. In. 
dit verband haalde spreker aan, dat de Japanners met het tn om
loop brengen van geld in Indonesië de eerste stoot hadden gegeven_, 
om van Indonesië een geldstaat te.maken. 

Op 17 Augustus 1945 tijdens de revolutie_, werd de "'Repu
bliek Indonesia" uitgeroepen. In Nederland werd het .publiek wijs
gemaakt,dat slechts een zeer kleine groep Indonesiërs achter de 
uitgeroepen Republiek stond,aldus spreker, maar in-werkelijkheid 
staan nagenoeg alle Indonesiërs achter de "Republiek". 

· Het is mij destijds bij mijn bezoek in 1947 aan Indone-
sië duidelijk gebleken,dat het Indonesische volk en ~eiders, 
al-het mogelijke hebben gedaan om met de Nederlanders rot over• 
eenkomst te komen. Spreker haalt daarna de overeenkomst van Linga 

djatti aan en de "Benville overeenkomst".In de Benvilla overeen
komst was ondermeer bepaald,dat binnen 6 maanden na het tot stand 
komen hiervan verkiezingen in heel Indonesië zouden worden gehou
den. Van de zijde van de Republiek was men toen tevreden.De vast-. 
gestelde verkiezingen werden evenwel niet gehouden en toen men 
van Republikeinse zijde hierop aandrong, werd van Nederlandse 
zijde naar voren gebracht, dat eerst een politiek accoord met de 
Republiek gesloten moest worden. Mede door deze houding van de 
Nederlandse autoriteiten en talrijke andere tactoren kwam het, 
dat de Indonesiërs geen enkel vertrouwen meer in de Nederlanders 
stelden. Daarna·bepaalde spreker zich entge ogenblikken bij de 
le en 2e militaire actie in Indonesië. Deze laatste militaire 
actie is volgens spreker gericht tegen de kwaadwillinde elementen. 
en terroristen,zoals me~ het thans noemt. 

De goed willende. elementen,aldus spreker,zoals SOekarno enz. 
zijn thans gevangen genomen en de kwaad willende elementen,n.l. 
de Bepublikeinse soldaten, zijn nergens te vinden. Die staan 
volgens spreker thans met de dutmen omhoog langs de wegen,om 
"hoera" te roepen tegen de voorbij snellende Nederlandse colonnes• 
terwijl zij hun wapens hebben verborgen. 

Zijn de Nederlandse colonnes eenmaal gepasseerd,dan ~oeken 
zij hun wapens weer op en zetten hun vrijheidsstrijd voort. 
· Minister-President Drees is thans sedert enige dagen in 
Indonesië om samenwerking te zoeken met de Indonesiärs. In hoe
verre hi~ hierin geslaagd is,weet men in Nederland evenwel niet, 
want de officiële berichten hieromtrent zijn zeer schaars. 

Geheel Azië neemt thans evenwel stelling tegen de Nederland
se Kolonisatie-politiek 1n Indonesi8. Voorts merkt spreker op, 
dat Nederland met het opnieuw ontketenen van de laatste militai
re actie en zijn gevoerde kolonisatie-politiek een slechte beurt 
heeft gemaakt in de Veiligheidsraad. · 

Spreker hoopt, dat de veiligheidsraad zo spoedig mogelijk 
doeltreffende maatregelen tegen Nederland zal nemen en wijst 
bierbij o.a. op de voorstellen dienaangaande van de Amerikaanse 
gedelegeerde in de Veiligheidsraad,Dr.Jessup. 

Deze eist ondermeer dat zo spoedig mogelijk verkiezingen 
in Indonesië moeten worden gehouden. 

Volgens spreker !s hij er van overtuigd,dat bij eventuele 
verkiezingen in Indonesi8, de Nationalisten een daverende over
winning zullen behalen. · 

Spreker besloot zijn rede met de opmerking ,er van over
tuigd te zijn dat de uitslag van de eventueel in Indonesil te 
beuden verkiezingen voor de Nederlanders nog fataler ZAl 
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lzi jn, nael'mate de Nederlandse autoriteiten bet tijdstip voor deze 
verkiezingen naar een later tijdstip verschuiven. 

Aan het einde van zijn betoog maakte spreker bekend,dat 
de aanwezigen na het beëindigen van zijn rede in staat zouden 
worden gesteld om vragen te stellen,met betrekking tot het door 

hem besproken onderwerp. 
Door enige aanwezigen werden daarop diverse vragen ge

steld welke nagenoeg allen betrekking hadden op het feit,hoe 
spreker zich de actie eigenlijk voorstelde,welke het voorlopige 
comité zou moeten voeren,om aan deze actie kracht bij te zetten. 

E'n der vragenstellers gaf als zijn mening te kennen, 
dat naar zijn oordeel de moderne vakorganisaties hierbij behoor
den te worden ingeschakeld,en indien de Nederlandse Begaring 
de besluiten ven de Veiligheidsraad zou negeren,aan de vakorga
nisaties moest worden verzocht om het stakingawapen ter hand te 
nemen. 

Spreker antwoordde hierop, dat, om/deze actie kracht bij 
te zetten, steeds naar Democratische middelen moest worden gegre 
pen. Stakingen achtte spreker,vooral onder de huidige omstandig
heden een on-Democratisch wapen. 

Stakingen ,aldus spreker, vinden àltijd hun terugslag 
op de arbeidende bevolking,die uiteindelijk het meeste hierdoor 
gedupeerd wordt. 

Overigens verwees spreker de vragensteller, met betrek
king tot het inschakelen van de moderne vakorganisaties,zich te 
richten tot de Heer Kupers,voorzitter van het N.v.v.,om.reden 
spreker in bet Nederlands.Vakverbond geen enkel zeggenschap hee~t 

Nadat spreker de gestelde vrQgen had beantwoord,deelde 
de oprichter van het voorlopige comit& te zwolle,de Heer Boelof 
Horr8us DE HAAS,voornoemd,mede,dat hij voorstelde aan de verga
dering om een resolutie te zenden aan de Neder~andse Begering, 
inhoudende ondermeer: 

Loyale aanva~àtng van de resoluties van de Veiligheids
raad, onmiddellijke vrijlating van soekarno enz, en verkiezingen 
te houden in Indonesi5 binnen 6 maanden,onder internationaal 
toezicht. 

Zij die hiermede niet accoord konden gaan,werden ver
zocht de vergadering te verlaten. Hierop verlieten ongeveer 150 
anwezigen de zaal. 

De opgestelde resolutie werd daarop door de overige 200 · 
ersonen aangenomen. 

De rede van de Heer VAN RANDWIJK voornoemd, werd enkele 
malen door applaus onderbroken,terwij~ bij het beantwoorden der I,.· 

diverse vragen,enige malen door de aanwezige communisten werd 
geinterrumpeerd,doch overigens had de vergadering een rustig 
verloop. · 1 

Deze bi jeankomst werd te 23 uur gesloten. ,, 
Waarvan door ons op afgelegde ambtseed is opgemaakt 1 gate-· 

en gesloten dit rapport. 

De Adjudant van 

Z w o 1 1 e, 15 Januari 1949· 
De rapporteur, 

De brigadier van Politi 
{\ 
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·~ lu.tt 120teet wllla~~ latei\ lorea teaen !aet poltttouel opti'Mêa : 
ta Ia4o ... tl. BS.3 &at '• kennea.clat 4• Beer Yu Baa4wt 3lt 4aaJt>•:r 
oYergekoaa•·•• om eea u.tt•••tttD& oMr 4e toeetallfln ta DltoM- .· 
atl .a aewa. waan.a lltj het wood aar aaD Yaa R•4•t'L . . .. 

De apraar taa 181\4Wt3k nna atsn reae aaa .- aMe te : 
&elea.aa• btj atet 111 Zw.U.• •• .. -.... oa eea opswtepuAe rade 
t• bou.A.a,aoob 4at htJ a aak •tll4ouat•• rwatta ••• za.tDt1l1k., 
•••• •r&de~tllg wtlfle beepreu a. V.r4e a .. u. bt' ....... , ... 
een arote rtjetebretbeq ._. pape:raaa• o~ tla4aeat• tHtatoD4. 
waardoor .. beea aoeet triS'-• oa eatg tnztobt ta 4- ••Jt h 
krtjaea. tn het AZlattaelle aM"lte 4er •a14 wu cte YrlJII8t4a
atrtj4 al_.r 4an h0~1'4 jaar pltldea oathraa4.toea Sa&•l.ee 
otrloteren ta •• A:&tatteohe Staat werden gedood. teeter 10lk 1111 
ft"f.j ztjn,.wt;f Jlecterlau~••,Atrtlt_.n.soeaaeaezen,•z~ aa ook 4e 
naoae•tlra Willen b\Ul nt jut4. 

Voor de besetttn& 'ftll l'ladoaestl a.oor 4e :aP~U~Un •nea 
de Jlederlaa4en ta ta«ta de "boa481l• gaoe~~d ea toa •• Jap81111ft'G 
er waren.DOell4en zt j 4eae 4e · ltyaJ"keutt. tB l'eclerl...-4 - - 'ftlft 
mentna,4at het tDAoneataohe wlk •• "botMlea" aaaru terla& ao~n 
willen llebl.Mtst. 1l'a te b4tvrt jc11q 1tl .. k eo~ter ••• tle l'a40118at._ 
aooh de "hoaden",aooh 4e "Varktma• ten& wtl&• hebba. Mj -•'• 
wolle4t&e 'Vrtjbet4. Aldua ode'01tt\ 4e rteP*ltek •nutoDNta" alctu 

·spreker. lle Jfe4erlait4el'll lleb'Ma dne aotte eeb.ter oa4ereobat. 
VenolpAa ltet Valt ••••tJk de venelltlleacle 1'0&111&811 

oa •• de Repu'bltak to~ overeeaat-tDI te liDaea.paeaèJ~ea,en •• 
àt j Yan -tac 4at wreohtlleacle Re&ertllflàpenoaea en ook aadU'ea, 
allM peleeD. heltben.- 48 ZUk !D &Oede haaeD t• let4•a.4oola 4e• 
peeon• kollden l'a4onutl s•a 1Dl1Mtse YJ'ljhe14 se..-.. 

Ook 681' llt j u kennn, 4at - 4e peraoaea .«te te poll• 1 

\tonele aotte tn lult 1947 ontketen4•• , liet aoe4e bedoeltacea H
ztel4 •uea.40ob st j bebbea A•rtoor •• aobetttna tuaeft tntiona
all q Jfe4erlatl4 veraroot. In taeaeatl kan het noa 'bea'&aall.4at !fti 

teat1Dctt41e st ja ... tag zeat.bt 3 •• ltrae& eJ"élt a•palä ea ta •• ·,i 
seTatt~e,tda of k8lll]) wordt ceset ,zon4er een proOM of YerOOfteltD& 
en zondu tat zulks aesi'Oil« ta op •• geaollrenn •••· 

lU Jla.D4wt jk Terpleek •• -'olttte tn Ill40aat• .at 4e 
Geatapo nn JltUer, en :ao•4• dit Gttatapo-.tbotea. 

Spreker deelde .. a..aat bet beszijpel13k ... ~4at •~ 
lfe4erlaD4era warea,4te In4ouatl geen nt.1bet4 wtUu aewa.aeatea. 
!let 1'e1t cla~ tn het jaar 19'58 BOS ,ao atUtoea ~4•• .. ~ utt• 
betaald •• taatt- en cltYtden4ea,'Qilneta bet o..-..rgJOH 4881 •• 
Jraflerlam\en. lfe•·•• braoht apralter aaar wrea u\ wnold.l •• 
salartlriaa van la tlldGD•tl woneacle &~npea~~u oll l'lk10-t••· 

ID 4tt Yerba4 •r~e ht3 op,clat ltttv• In 19}81 250 IIÜ• 1 
"- 4ut•D4 .&u.Jiopeaa,ea ta l'D40uaU5 1Jl de bel .. t111& ._... uace- .1 
al.aaea waoreen pz--.t.t1k lta4re& groot: 266 atlltoea gultlea.t•.- J 

wtjl 6o lltllloea IDCtodeetan tteatt.14a a•zeaetLt3k 'fOor ~~~ Wrea 1 

Yan 50 1111ltoen pl4a Wlll'• aengealeaea. 
Ale worbeaU van deze aalart.•J'lq til Ill4ouall 4eeltle 

spreker o.a. ae4e.4at hea een ae'ftll •aa eea ta4oll8ateoll atu4eat 
bekea4 waa gewor4an.dte om 4U ot aD4ere re4ea zt jD at'l4t• ••• 
OP&8YB en eea baant,. aoeat aoekea. Ht' Jtreeg toen werk ta eea 
aevaa&enla ale adatntatrattft'e kraob:t en Tel'4tea4e per aa8ll4 
aleé.fia ft. 15••• 'foor eell zelt4e 1tet1'8kklq ftN al4a&l' 4tftRW1 
oD4er dezelt<le OJUtandt&b84ea aaa •• Jllterlaacl" ,__. 1'1.!00.• 
per MtUld I.Mataalct. tD 1947 1\elt tt ala jouballat zowel ta liet t.ooz 
4e JINerlaaden beutte &ebted Yan Iuoaeatf,ala dat Ya1l 4e Mpa• 
lillek · J'OU&edOrna,a bezooht 4eatl ,._. 4t••H stec»a.taapoap 
•• ., .... '•• De toeat&1bl on4er de tdDMateobe ttewlktq - teea .. : 
aede .4oo:r cte .. .,.. • .._,ttaa a 4e BMerladae ltl.okka&e ter laad ,i 
ter He en tn 4e l..at er-1NirMl.t3k al.eob' aewor6ea. tDI~t~ , .) 

' , .. i 
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ktn4eren at teryen deatt j4a al a ratten en de ktncierlt jkjea beb tk 
tn 4e straten zte ltggen naeat de ntlDtseiiiJlera .a1c1ua apnter. 

Verder aas tk tn cle haven 'V'8D T'anclons-Prtok 4eattj4a kta 
deren van 7. à 8 jaar werkea. . . 

Laa&z-rhan4 te laet !ndonestache volk ontwaakt ea voo 
cte Japaaae bentttq heett 41'l atatltua ten zeerste "Nrh•••· ta 
dtt Terbaad haalde spreker aan1 dat de Japarmera Mt bet tn oa
loop brengen Tan geld f.n In4oneatl de eerste stoot badden aeaew 
om van Indoneati een geldstaat te maken. 

Op 17 Aae&uatws 1945 t1J4ena 48 reYOl\ltte ••!'4 de -Repu.• 
bliek rnctonesta" uitgeroepen. In Rederland werd het pu.'bltek w1 j 
fl'eaaakt .a at aleoMa een zeer kleine sroep Indoneelira achter 4e 
uitgeroepen Repub~tek etonèl.alàus spreker. maar tn·wer.Dlljkhetd. 
staaa nas•noe& alle In\ioneatira achter de "Republtelc.". 

Bet ts mt;1 àestt jda b1 j mt jn bezoek tn 1947 aan In4ona
ati c1utdeltjk gebl&ken,dat het tn4onestache wlk en baar let4era. 
al· het IlOgel t 'ke hebben geelaan oa •t de Nederlandera tot oYe:r• · 
aenltomat te komen. Spreker haalt 4aama 4e overeenkomat van Lt~a. 

d;Yettt aan en de ''Benvtlle overeenkomst ... rn cie RenTlila overeen- l 
komst waa on<leraaer bepae.lä. dat binnen 6 maaJutan na bet tot ataat 
komet'l biervan Yerldeztngen tn heel rnttoneetë zouden worclen sebOu
den. Van de z. t jde vu de Pepu.bl tak wu un toen te-treden .De Ya8"t• 1 

gestel4e ve?ktezl~a werden even~el niet gebouden ea toen aea 
Yan Republtketnae zt j(le bterop aan\! rooi, werd Yan JJe«er.lanclee 
at jàe Daar voren gebracht • ct at eeret een poltttek aoeoo:rö Jlet 4e 
ReJNbltak geslotall 110eat 11iOrden • .l484e door deze how\tq Yall cle 
Raderlandae a~torttetten en talrt,ke andere tactoren kwam het. 
dat de !Ddeneetfra geen enkel vertro'l.&well meer tn de ~eJ<landere 
stelden. Daal"lla bepaalde spreker zich entge ogeabltlû:en bij de · 
le en 2e atltta1re actte tn In4oneati. Deze laatste atlttatre l 
aotte ts volgene spreker &erloht tesen do kwaa4w1ll6n4e eleMDteD.t 
en terrortsten,zoala met laet tbaas aoe••· 1 

De goed willende elemeaten,aldWJ ap1'8ker,zoala SOekarllo .z. f 
ztjn thaDS ~evaugeD genoaen en de kwaa4 wtlleDéie element.ea.n.l. $ 
de Fepu.bltk:etnae soldate, zt :1n t1er6ena te vtnctea. Dte etaan i 
"VOlgeu spreker thatle aet <le dutmen omhoog l&D.68 cie wegu,oa :"t 
"hoera" te roepen tegen de 't'Oorbt j anellellde BederlaDflse oolo.nau~. 
tent jl ztj hun wapens hebben Yerborgen. , 

1:.1 ln 4e Kederlaudse colormee eenmaal gepaneerd ,dan zoeitell 
ztj bun wapen• weer op n zetten hwl Yrljbetdaatrt,a YOOJ"t. 

Mtntster-Preatdent Drees ts thaas sedert entge dagen tn 
!nclonesti om aamenwerkiD& te zoelten met de In4oneatira. ra hoe
T&rre btj htertn aealaegA ts,weet man tn Re4er1an4 evenwel ntet, 
want de otrtetile berichten hteroatrent ztjn z .. r aobaara. 

Geheel AZti aeemt tban:a ewmrel stelling tegea de lfederlaa4 .. 
ae "olonf.aatte-poltt telt tn Intoneatl. Voorts Jllltrkt apreker op, 
dat llederl&D.d aet het opnteuw ontketenen vu de laatste atlf.\at• · 
re aotte en ztta ge.aerde kDlontaatte-poltttek een aleehte beu»t 
beert geaaakt tn 4e vetl tpet4araa4. 

&preker !looP', dat cle vetltghetdaraad zo apoecUg moaeltjk 
doeltretteaóe -.atregelen tegen Bederland zal ne•a en wijst 
hterbt J o.a. op 4e ~oretellen 4!~l'l&fUl&aaa4e T8Jl 4e .AR~rtkaaaae 
ge4elegeer4e ta cte VatltS)let4araa4 ,Dr.Jeaaap. 

Deze etet outeraee~ 4a' zo apoeèt& mogelt3k verkteztnsea 
tn !ndoneati moetea worclea gelaoucta. 

Tolpna spreker ta bt 3 er Yan oftrtut84.dat bt j evea,uel.e 
verktezingell ta !ndoneatl. cle Jfatf.onaltatea eea cta.-rede oYer
wtnntns zullen behalen. 

Spreur besloot zt10 1"84e ut de opaarktDg ,er van oftl"
'utc4 te zt ja 4a~ 4e u.ttalq van 4e ewatueel ta InclODNtl te 
bowlen verkiezingen ..,or 4e Wederlandera nog fat:aler zfd-·· 



zt jll• aa •• 4e Jfe4erlandae autorttette1l bet ttjciattp wor 
yerkteztaaea naar een later ttj«attp veJWohutftll. 

Aan het etn4e Yan zt;1n betoog ~~&akte sprekel" 'bek.en4,4at 
de aanMstgea na ket beitn4tgea Yen zt Ja rede ia staat zowlea 
worden geatel.4 oa vragen te stelleD.aet betrekktns tot het ·-· ... -" 

h• bespzoun ouerwerp. 
Door entge •nweztgea werden durop dt wrae ~n ae

ateld welke negeB.Oe& allen betrakktn& hatldert op het :rett,hoe 
apraker ztdh 4e aotte etsenlijk woorstelde,welke het ~~~.LD~~~• 
ooatt4 zoa moeten YOeren"om un deze aotte kracht bt' te u 

Jlén der Yn.genstel.lera sar ala zt:1n mentD& te kennea". 
dat naar z1 ·'n oordeel de moderne TakOrgaDtaattee hter'bt j · 
den te worden tngeecbakeltl ,en indien de WederlaDdae B•iPirta& 
cte besluiten van de Ye1ltgbetdsraad aou negerea,aan de Y&Qq.- · 
ntaattea aoeat worden Yerzooht om het ataktngaHpea 'ter haal t. 
nemen. 

Spreke7 ant110orclde hierop, dat, om/4aze aotte kraol* 
'te zetten, etee4s aur Deaocratiaohe atddeletl JDOe.s'i wortten PJAil 
pen. Stakingen aobtte spreker, vooral on4er de hutdtse ull!l,I!JlUIIDila.•·..,.

beden een on•De.mocrattach wapen. 
Stak1Jaöen .al4aa spreker. vtndan altt '4 lw.n tarUtlalaa 

op 4a ube!àende beYOlldng,clte l.lt tetndel t;Uc het aeèate llte:rciOOe · 
ged~paer4 wordt. 

Over1&ena verwees spreker de vragenet•ller, met 
k1ng tot het tnacbak~len van de moderne vakorgantaattea,atoll 
richten tot cte Heer ltupera,voorzttter van het u.v.v.,o.mre4ea 
spreker tn het Jrede!'lat'lds VakTerbond geen ekel zeggeJUJcbap 

Naclat spreker de gestelde vr~ n llad bealli'IOON-··-.. ~.~~ 
de oprichter van het voorloptge oomtt& te zwolle,4e Heer ~·NI 
Borrlue Dll ilüS. 'fOornoema , .. de ,4at ht :f 10oratelcte un cte 
ctertaa om •n resol11tte te zeAClen aan ..te Neder~a4ae Re&er 
tn~u4ende ondermeer: 

- .Loyale aaa ..... ttts vo cle reaoluttea van cle vetlt2rua!"a• 
raad, oDIIS4dellljke vrt jlattDg vaa SOekar.IIO eDZ, ea •• .,,.'Ir,. 
te boaden tn In4oneati btnnen 6 aaan4en.on4er tnternattoaaa1 
toeztoh, .• 

Ztj cUe htermecle ntet aocoorcl Irondan ~aan ... rd.ea 
zocht de ~rgader1ng te verlaten. Hierop verlieten oageveer 1 
aanwezigen de zaal. 

De opgestelde resolutie word deerop door de overtge 
personen aangaoaen. 

De rede Yan de Beer VAN 'RA.m>W'IJK voorn!)ead • werd enlat 
malen 4oor applau onderbroken, terwl j.l bt :J bet beantwoorden 
dtverae v~a.entge malen door de aanwezige oomsuntaten wer4 
setaterl'Wilpeerèl,4ocb overtgena bad de Yarga4ertq een rwa•ta 
ftrloop. 

Deze bi jeenkomat werd te 23 u.ur gealotea. 
Waarvan door ons op at"gelegàe ambteeed ta opg•aakt • 

(-~end en gesloten dtt rapport. 
' !\ t' 
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I.D. ~o. 55/1949 
G-EHE I:M 

vMR~LAG van de openbare protestvergadering, 
gehouden door net voorlopig plaats el iJk Gomi lïé voor v rlJ.heid 
en vrede in lndoneaië, op vrijdag 14-1-1949 te 20 uur, in ge
bo~v ''Odeon", uouvernestïraa~t 50-72 te .H.otlierdam. 

,Ni.mrezig ongeveer 850 personen, WoOo c1rca 
250 vrouwen. (Zaalcapaciteit 990 ziGPlaatsen.) tlet publlek 
bes töOud noo:t'dzakelijk ui li middens 1iandera, terwij 1 liev ens een 
enkele Indonesier werd opgemerkt. .• De vergaderlog was per con-· 
vocatie en per advertentie in 11 liet vrije Volk'' en 11 liet Rotter-
~~lll Parool" aangekoudlgd. ----~·-·-···· .. r .... w 

"' -- .tSij de ingang van de zaal werd ;ecolporteerd 
met de C .P • .~.~ .-orocnure "Kiezen of delen", "De :frioune" en 
"De Vlam". Aan elke bezoeker werd uit;gereiku 

leo Een ext;ra bulletin van 11 De i'ribunè"; 
2e Een circulaire van de Landelijke Werkcorrumissie "Vrije 

Jeugdco nt·aren '!i ie"; 
3e Een aanmeldingsformulier voor neli Oomi'!ïé voor vriJheid 

en vrede in 1ndonesië; 
4e Een exemplaar van 11 .1.aeuwe ötrlJd 11 {orgaan 0 .v • .ö •). 

HlJ de aanvang en net eJ.nde van de vergaderJ.ug 
werd bij de uitgang een "open" scnaalcolleclïe .~enouden. 

1 De stemmJ.r.Jg onder neli publiek was medelevend 
1 bliJkens ne11 kracnc.ig applaus, dat alle sprekers te beur11 vielo 

..•. ~ ~ 1\ van den ..öerg, Aniion, loekend), als voorzilïter 
"- / ' fungerend, opent te ruim 20 uur de vergadering en heeli allen 

·.. namens net voorlopig .H.ottïerdams Comité welkom. t)pr. memoreert 
·~ ._.t . de opricht.l!.116 van neli Comité" zegt dat men '.vel weeli dat 'door 
.~~~ç~ papieren pro testen geen oorlog kan worden beëindlj!gd, doch dat 

·· men anderzijds nuchter wil :)lij!fen daar men.nelaas maar al te 
goed op de hoogte is van de defaitistlscne houding onder de 
arbeidersmassa. Dit alles neemt niet weg dat het Oomit.é en met 
haar vele -sympatblserenden, toen een stem van proGast zal la
ten noren. Spr. crl.1i1See:lit d.iverse uitlatingen van LTenera.al · 
Spoor, waarscnuwt'tegen het ontwakend besef van de Aziatische 
bevolking, zege dat w1j ons moeten verzetten tegen de tunestie 
regeringspolitiek en tegen de ver beneden de maali gebleven 

l
zij nde voorl1cnr.1ug van reger1ng en pers ...... Er v lndt een verzil-

? ~il}g,sproces p1.aaliS, zowel onder de .PUblieke op1r11e als 1u net 
polilïieke leven en het Coml;~ neefli zich '!iOt taak gesteld alle , 
progressieve kraanten te bundelen o~it verziltingaproces ~egen 
te gaan en ongedaan te rnakano 9Pr. nekalt het optreden van de 
.L~ederlandse r7.~ering in .Ludones ië, zegt dat de afgelopen kerst-
dagen vervuld lverlNaren van valse frasen en nolle ideologJ.e, 
wekt allen op hiér gemeenschappel ijk· tegen te s tr ij den met ver
mij ding van het beri'jden van stokpaardjes en critieeert i.d.v. 
he:t optredeq. van ''De Waarheid", die wel een adv er ten cie aannam 
voor deze vergadering, doch deze liOt op neden,zonder opgaaf van 

\

redenen,nog niet plaatstee Spr. wijst er met nadruk op, dat 
alle sprekers van nadenavond n1et spreken namens een, of hun, 
polit;ieke partij, doch volkomen individueeyen kondigt vervol-

J
. gans de sprekers aan, waarbij hij opmerkt, dat .tiiispelblom 

X J::leijer, tiendrik Jan, geboren 27-4-1896 te Arnhem, .ttemons lïran.,s 
predlkan~;, tüer woneude üroene Zoom 216, deze avond verhinderd 

C:"· -
is -
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/lis en zal worden vervangen door ~' Elisa Oornelia Harend~ 
· geboren 16·11-1902 te :DIJ.euw 11elvoet, .1.'h.no peedi:kanl;, ldJix wo- "" 
..-< jn~nde Dord~;selaan 132a te Rotterdam. ?ok de ulopper~ jan uorne-

•lJ.s, geboren 20-l-1888 te Doesburg, DJ.recteur .tt.Jjo;;;., woner~de 
lüe11we Binnenweg 64 te Rotterdam, is deze avond verninderd, doch 
heeft uitdrukketijk v erkl.a.ard, dat de a.c ~ie van het Comité. zijn 
volledige ins temming aeefte voorts is van Randwijk, li • .Mo (bekend) 
verhinderdwegens het vervullen vaneen spreekoeur~ te Amsterdam 
lenálotte,maakt spr. bekend, dat Jef Last (bekend) nog niet ge-

·arriveerd is, daar hij momenteel een spreekbeurt vervuld,voor 
een soortgelijke vergadering in gebouw "Amici&i.a." te 's- :na.ge 9 

doen dat hij onmiddellijk na het beëindigen van zijn rede aldaar 
xl naa..r Rotterdam zal vertïrekken, waarna de Jong, Louis, Dra , ge

boren 24-4-1914 te Amsterdam, na het uitspreken van zijn rede. 
te Rotterdam naar 's- ·nage zal gaan om daar eveneens voor de 
vergadering in ".ArnicJ.'IiJ.a." te spreken. Met een korte opweikJ.ng 
a~ alle aanwezigen zullen instemmen met de actie van net Comité 
n ~et de oproep om straks bij het verlaten van de zaal de col• 
ecte te gedenken, beslui~ spr. zJ.jn J.nleiding. 'tI :::::- Mouri -.;s, Jan, geboren 21-6-1895 te Oud-.l::ie ij erland, on-

. derwijzer~wonende X1einweg ll8a te Hotterdam, oegJ.nt met de 
opmerking dat. de partijraad van de P.v.d.A. zien aanter net be
sluit van de regering heeft geplaatst, zegt er nJ.et aan te twij· 
felen, dat ook het a.s. congres zien aon,er de regering zal 
plaatsen, doen dat hij, Mourits, benoet"te heeft genad om zich 
openlijk achter heli Comité te plaats·en, daar Olj aantonend, dat 
niet de gehele P.v.d.A. achter de regering staat. Spr. zegt, dat 
hec J..'lederlandee volk door eeu verkeerde voorllohtlng riJp ge
maakt is voor de actie in ~ndonesië, doch twijfelt er aan of 
zulks ook net geval zou zijn gewees;, indien wij eens vrijelijk 
Soekarno, natta e.a. nadden kunnen beluisteren. Sp~niet te be
horen tot de categorie van anti-militairieten, doen hij gevoeld 

~anderzijds besc:naamd door het optreden van geweld en -waarschuwt , 
dat iedere vorm van geweld demoralisatie ;eweegbrengt voor hen · 
die er aan deelnenen. De beslis a ing v a.n 18 .uecemoer kan niet 
losgemaak ~ worden van de gebeurtenissen van Juni 194?, die een 
infil&ratie inluidden in net oevrJ.jde gebied van de ~ndonesiërs., 
Deze actie is destijds door de Kadt al zo juJ.s~ bestempeld tls 
een overwinning van de koloniale reactie van Momme, üerbrandy e.a 
Reeds voor de oorlog hadden wij genoor moeten geven aan net ont;
wa.kend nationalisme in .t.ndonesië, doen dit is steeds op de lange 
baan geschoven. Dat een geaiddelde Javaan, ·die onontwikkeld is, 
thans een blinde haat tegen ons koestert is begrijpeliJk, daar 
~ederland door zijn blokkade verantwoordelijk is voor de ellende 
en wantoestanden in de Republiek. Spr~nerzijds overtuigd ~e 
zijn va~ nèt feit, dat de beweging van ~oekarno-natta de ~precn• 
te volksuiting was van de ~ndonesiër, doen anderzijdS evenzeer 
van net fei&, dat net. de vaste wil· was van .H.omme-Lrerorandy om 
de Republiek kaPot te maken. 

De Deels"Ca.ten in .t.ndenesië kunnen slecnts bescnouwd 
worden als marionetaensliaten, gevormd onder de druk vau. een mi.;. 
litaire bezetting, doch ondanks dat willen diverse regerlngen 
van deze Deels~aten na de actie de verantwoordeliJkneid nJ.et 
langer dragen. Ol'nans is Drees in .. mdones ië en neewel spr. zegt 
overtuigd te zijn van diens goede wil. twijfelt nij toen aan de 
goede afloop van zijn m~ssieo(Er moet~ orde en 
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~
ust komen in Indopesi~, doch een land dat in een ontwakings-

en ontwikkelingsstadium verkeert en dan.doorkruist wordt door 
een revolutie, ontkomt niet aqn extremismee Was het'hie~ an
ders, vraagt spr., hebben wij in onze ontwakingsperiade ook 
ga::en Watergeuzen gekend? /Sleo.hts indien wij onderhandelen met 
de Indonesi~rs op voet van volkomen gelijkgerechtigheid, zul
len wij het wantrouwen bij hen kunnen wegnemen~ ·een wantrouwem 
dat volkomen gerechtvaardigd was, ~daar wij alleen troepen en 
wapens stuurden. Wanneer nu wordt gezegd, dat in de Republiek 
niet Hatta, doch de T.Noio regeerde.? zou spr. hier te~enover 
willen stellen, wie hler regeert: den Haag of de koloniale 
'machten in Batavia en -hE:t Nederlandse leger. Spro critieeert 
in dit verband het optreden van "de Turk" en àe houd-ing van 

·de verantwoordelijke legerautoriteiten hier tegenover.· Nogmaal:; 
de militai~e actie besprekend~ zegt spro, dat de gehele wereld 
ons als agressor heeft bestempeld, de CoVoGoD. ons openlijk 
hE-eft veroor:cteeld als overtred ens van a e Renvilla-overeenkomst 
en dat wij bovendien het aanbod van bemidd elidg en arbitrage 
van de hand hebben gewezen. De strijd in Indonesi~ is niet 
ten einde,·. ae guertlla is ontket~nd en nimmer zal de strijd 
aldaar onderdrukt kunnen woraen, daar het Indonesische volk 
zal blijven strijden voor zijn vrijheid. Spr. zegt overtuigd 
te zijn dat de P.v.d.A. dit alles niet heeft gewild, doch dat· 
zij is gezwicht, wac~raoor zij thans gebruikt wordt als schild 
voor de reactie. Wanneer wij ons niet storen aan de wensen van 
van Amerika en aan de resoluties van de Veiligheiêsraad, zal 
dit een ramp betekenen voor ons volk. Met de wens .dat de P .. vod.l 
A~ ,haar houding radioaal zal wijzigen$ eindigt spr.zyn betoogo 

Mazerel, Mej .. Mr. enzy, zet in een enigszins schuchter uit
gesproken rede uiteen, dat het gehele Neaerlandse optreden g~ 
lijk is aan dat van de Duitsers bij hun ingal in Nederland~n 
Mei 1940 met de daE<rna gevolgde bezetting en de verdere maat-; . 
regelen. Alles vertoont een volkomen gelijkBl.lis tot dejbefaamàe 
gevonden document-en toe .. Spro vraegt zich af of dit nu wel de 
werkelijke regeringswil is en is bevreeàä dat de regering niet 
van oe werkelijke feiten öp de hoogte is, en dat zij maL:tre-ge
len neemt op bewust· ooijuiste inlichtingen. Door alles was in 
de Republiek leeft tot benden te bestempelem, wil het Neäerl ... 
volk zich reeas bij voortiaat vr~jsaren om straks niet als oor
logsmisdadiger \te vrord en aangeklaagd a/Niet alleen het N!Fd ;volk 
doch ook de Vuiligheidsrasd we-;.·d onjuist ingelicht, wat niet 
wegneemt, dat wij allen verantwooraelijk zijn en ons niet kun
nen verontschuldigen op een bekende variant van "wij hebben 
het niet geweten of gewildn o Iüemanà mag zich dan ook aan deze 
verc.ntwooru elij kb eid onttrel}ken .. --
1 de Jon_g, L. ,drs. enz" ,zegt hoe we op de Lagere school al 
leerTen van pnze kolonit;ng daarbij onbewust het gevoel krijgend 
dat Indi~ van ons was en niet beseffend, Ci~t dit volk onver-

\

vreemdbarerrechten heeft op de gordel van smaragdc Helaas moe
ten we erkennen 1 dat det opzet van de regering om de Republiek 
met militair gew·eld te vernietigen in grote trekken is gelukto 
Sp'ro veroordeelt aan op scherp~ vrijze ae militaire actie en · 
zegt zeer verwonderd te zijn, aat noch de' Katholieke blaaén, 
noch de Ui:u•isteiijke, op ae ·Mw;:ndag na oe actie~en enkel,é EJeBX ~ 

\

w?O:r;':.J ~an pro~t liet en horen_ over de ~ oriuagso·m;heil.iging 0 De 
m1.l~ tèi ll'e 8.c G~e ha a reeds op .1.1 Januar1. een aanvang moetEn ne-

~ 
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men, ddQh is opzettelijk nog een week uitgesteld om de Repu
bliek in politiek opzicht nog verder in het moeras te helpeno 
De reis van Ad•. Vermaulen, naar Amerika, in de week van 11-18 
December, he.d niets met het Marshall/te maken, zoals werd· voor
gegeven, doch had geen ander doel dan een staking te voorkomen. 
Hier past maar één qualificatie, n.l. verraad aan het socialis-
me, verraad aan de arbeidersklasse. · · 

Bil de samenstelling van het huidige kabinet had Beel 
als een der eerste eisen gesteld: "Hervatting der militaire 
actie," doch de P.v.d.A. w~igerde dit. WaJJ.r is zij nu gebleven 
ai~ haar houding en waarom toont zij niet de meed voet bij 
tuk te kunnen houden?JSpr. erkent dat v .d.Goes van Naters ~n 

zijn Kamerrede heeft medegedeeld dat er binnen de partij versebiJ 
van mening bestaat, doch waarom dan niet openlijk dit menings-

~
erschil naar buiteq.gebracbt?/De gehele mililtaire D actie 
erd officieel en m~dogenloos voor~ereid door de politiek van 
e militaire scherpslijpers in Den Haag en Batavia, een politiek 
ie zij reeds voerden vanaf Juni 1947. · · 

Wij hebben ons van de eisen en resolutie's van de Vei~ 
ligheideraad niets aangetrokken, wat in wezen een klap is in het 
aangezicht van de Verenigde Natie's, doch laten wij anderzijds 
niets verwachten van de Verenigde Natie' s, daar Iederland een 
te voorname plaats inneemt in het West-Europese blok. Ken moet 
goed bedenken dat alle scherpe verwijten van Sessup slechts 
schijn is en dat Amerika reeds nu betoogt, dat orde en rust 
verzekerd moe~en zijn, d.w.z. dat niet eerder gerust zal 'worden 
totdat de laatste Indonesische vrijheidsstrijder zal zijn neer
gelegd. ·fi'ij kunnen op het ogenblik niet anders do~n dan protes
teren en anderen opwekken onze pro teaten te ondersteunen. Het r~ 
ogenbli·k zal komen dat het Indonesi'sche volk zich zelf bevriJci'f;::. 
heeft, en op volkomen gelijkgerechtigde voet met ons zal onder--··· 
handelen. Zolang er echter in Indoneaäë slechts alleen een g~
organiseerde Nederlandae~trijdmacht bestaat zal van gelijkge
rechtigheid niets. komen. Wij moeten dezelfde ruime blik hebben 
als I.abour die, ondanks al haar fouten, Voor-Indi~ volledige 
vrijheid schonk enzeia 11 doe met uw vrijheid wat u wilt"o Deze 
ruime bli~ mist de P.v.d.A. waardoor zij tot de thans ontstane 
politi•ke collaboratie is afgedaald. Als de P.vod•A• niet lijn
recht- durft te bt'eken met haàr koers, dan blijft zij uitgele
verd aan figuren.als R.gmme c.s., figuren waarvan noAbhet Neder
la~dse - no~het Indonesische volk - iets te w~chten heefto 

van Elalcker, Jacobus Johannes, geboren 12-12-1883 te 
West-Kapelle, leraar voordrachtskunstenaar, wonende te Rotterdam, 
Bergweg 243a, zegt Bat hij hier niet staat als "betaalde" kracht 
doch uit volle sympathie met het lomité voor Vrijheid en Vrede 
tn Indonesië. . 

Spr. declameert hierna een tweetal gedichten, rl.l.& 
•Uit het feest der gedachtenis• (Roland Holst) en 
11 Wij zij.n .niet rijp? " ( Een gedicht uit Rood-China, vertaald 
door Jef La.sta Zie hiervoor•de Vla.mttdd. 15-1-1949.) 

Soege~, Mohammed, nadere personalia alhier onbekend, 
voorzitter van het Algemeen Verbond van Eedrijfsorganisatie's 
in Indonesië (A.V.t.Io) van origine wonende te Soerabaja, doch 
thans tijdelijk verblijvende in Nederland, brengt allereerst 
dank aan Het Comité dat hij in de gelegenheid wordt gesteld· zijn 
mening :--te uiten zondet: bevreesd te zijn voor reprejsaille, daar 
het hier in Nederland nog steeds een goede democratische gewoon
te is dat men vrijelijk kan spreken, zulks in tegenstelling tot 
Indonesii 1 waa.r geen vrije meningsuiting besta.a.to Spr. dankt · 
het Gomité voor het organiseren van 1 deze avond, daarmede blij~ / 
gevend, geen epeelbal van de reactie te zijno 
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Spr. zegt door zijn o.pvoeding bekeerd te zijn tot het CbriBslijk 
geloof en deswege elk wapengeweld af ~e keuren. Spr, critieeert 
dettkoloniale• uitlatingen omtrent de zegeningen en cultuur die 
sedert 350 jaar aan het Indonesische volk zijn gebracht, doch 
zegt dat het Indonesische volk ondanks dat geen vrijheid, geen 
"»erdeka• kent. De militaire actie was voor de Indonesiers geen 
verrassing, daar zij openlijk werd voorbereid. Was ons wantrouwen 
dan ongemotiveerd? Spr, erkent dat hij geen goed nationalist zQu 
zijn'als hij de Republiek zou vrijpleiten van elke vorm vau extre
misme, ·doch gebeurden er bij de tegenpartij geen wandaden? Boven
Djiioel is opgeheven, doch in de plaats daarvan worden de politiek 
reeale i trante personen over de demarcatielijn gezet, zonder dat 
de betrokken familieleden worden verwittigd. In Soera.baja heerste 
orde en rust, doch hoe kan dit anders vvanneer ieder pe.rsoon, die 
verdacht wordt onrust te kunnen verwekken, in de gevangenissen 
worden opgesloten, om na maanden, wanneer blijkt dat zij onschul
dig zijn te worden gell!babiliteerd in de vorm van een opsluiting 
in een "Rehabilitatiekamp", met slechte voeding en behuizing. 

lDe rust eri orde in Ind. is geforceerd en onnatuurlijk en is in 
wezen erger .dan de gehele militaire actie. Spr. waarschuwt voor 
het ontwaken van het Aziatische volk en zegt het oprecht te be-
treuren indien de verbinding tussen Nederland en Indonesië zou 
worden verbroken. Wil Nederland deze breuk echter voorkomen dan 
zal zij afstand moeten doen van haar tlkruidenierspolitiek''•..l:_mr 
moeten Uederla.nde~e naar Indonesië worden gestuurd die het eerlilik 
et ons menen dan willen wij nogmaals ons vertrouwen geven en 

onderhandelen, doch alleen op voet van volkomen gelijkgerechtig
eid. Spr. besluit met de verzekering dat hij bij terugkeer in 

Indonesië de warme sympathie van deze vetgadering zal overbrengen 
en eindigt met de uitroep " Merdeka •. . 

Kok, :Ht.C.B. voornoemd, zegt dat alles wat mooi en 
goed is op deze aarde de nek wordt omgedraaid en allen die het 
mooie en goede propageren worden verguisd en vertraptJ denkt aan 
de vergu~zing van de Apostelen, denkt aan Christus die nog dage
lijks wordt gekruisigd en vermoord. Door het geloof en woord v·an 
Paulus werd liet Romeins Imperium ten gronde gericht en th&ns ga..at 
Nederland, dat een Christelijke bevolking heeft en Gods Woord 1 

heeft geleerd, zich te buiten aan 'Jliapengeweld,wa.a.rbij zij oP
nieuw Christus vermoordten kruisigt. Grijpen naar wapengeweld be- · 
tekent haat oogsten, niets wordt opgalost door wapengeweld, 
slechts de liefde voo.r Christus en het Yfoord Go8-à kan een zaak 
oplossen. Slechts een volk dat geestelijk en moreel verloren ZB 
heeft grijpt naar wapengeweld. 

Spr. besluit met de wens da.t de gehele Christelij~e 
Kerk zo spoedig mogelijk getuigenis zal afleggen· tegen de huldige 
houding van het Nederlandse volk. XI/ ~. Josephus oarel Franciscus, geboren 2-5-1898 te 
'· s-Hage, wonende te Ommen, zegt(& . De bourge? is ie was trots op 

· lra.smus en Hugo de Groot c.s., W1j ale soc1aliaten waren t.rots 
op onze Internationale,_ maar we hebben ons door de gebeurtenissen 
in Indon als volk buiten de soaialistiecbe international-e ge-
sloten. ÎI~t Vakverbond in Amerika en AUstral~~ keu~t onze houding 
in deze ten sterkste af. "Het Vrije Volk" zw1agt hlero.ver, zij 
citeert alleen het Engelse kapitalistische blad "Times"~ De rege
ring staat in deze za~t álleen. Ze hebben van de zwakheld der 
organisatie's geprofiteerde Wanneer we de berichten geloven.di~ 
wij krijgen voorgezet, dan staan wij er aardig voor, maar d1t 1S 
leugen en bedrog. Wij lazen heii bericht " De leide.re der Re::J?u
bliek zijn gevlucht•, maar de inkt was na,g niet ·droog, ~f w1j 

.·~· kr•gen het bericht "De leiders zijn. Dj okja gearresteerd • 
e '~ SprQ 



Spr~ vervolgtl De Commissie ~an Goede Diensten 
opnemen met de leiders der Republiek, maar dat 
want een deel zat in Prapat, aan het Tobameer, 
Bank:a. en een deel in Djokja. 

\ 

wilde contact 
was onmogelijk, 
een deel op 

Duizenden Nederlanders zouden nmg verblijven in 
kampen op Republikeins gebied,dit gebied is nu bezet, maar 
van de bevrijding van deze Nederlanders hebben we .nog niets 
gehoord. De wereldopini~is tegen ons, zie de vastbesloten 
houding van China, Aus tralii en Birma. De regering had gere
kend op de verdeeldheid in de Veiligheidsraad, dat is ten 
dele juist geweest, maar op één punt bestaat er geen verdeeld• 
hei4c De houding van Nederland tegenover de Republiek wordt 
afgekeurd. Nu blijft de vraaga Zal 1~ederland Indonesië de 
souveréiniteit geven, of zal het een regering zijn met of 
zonder de Rep11bliak? spr. zegt& De Republiek is, dat wal uit 
de vrije wil van het Indonesische volk is geboren, wat zij 
al'/ van 1910 gewild hebben. 

Ya.n Ro oye n zegt, in de Veilighei <is r a.a.d, vervolgt 
spr., u In de De els ta ten bes taan geen communis tentt, geen -~w n
der, communisten vindt men onder de ·werkers in de .haven, fa
brieken en b·edr:~.jv en •. mv enmin ill..s men communis ten vindt in 
:·1e t do ~::;:ere Zu iC:en van ou land waa.rd.de Romme '·a regeren. 

Wij vechten tegen de s•cialisten in ~ndonesië, dat 
vindi; zijn oorza-ak in de verdeeldheid van net z.g. socialisme 
hier. tleltrich, Spoor, Koos vorr1nk, Hommeen v.d. uoes van 
J.'<~atera zijn net nu e ena • .1k vraag me af zegt spr., hoe kan 
een goed social1st net eens zijn meteen man als .ttomme. 

Be ~ust en orde die thans in ~ndon, gebr&cnt worden 
betekant hetzalfde als de rust en besohe~iqg die de Du1t1tres 
ons brachten. De bezetting is thans een vold4ngen feit en ~s 
voltrokken door onrecnt en bloed. Een oplossing is voor ons 
nog mogelijk wanneer de veiligheidsraad te kort schiet, moeten 
wij hen vooruit drijven en eisen stellen, de troepen teruc. 
arbitrage, de' Ministers ·ar uit en wij uit de partij. Een in
~ernationaal socialisme zonder wapengeweld z&§t spr. voor te 
staan, plus de volledige vrijheid in indonesie, daar wij 
anders het rech~ verbeurd hebben de ".Ln-çernationale" te zingene 

Schilp, Dirk, geboren 11·10·1893 ~e liaarlem, wonende 
~aaaaukade l45 te Amaterdam, sec~etaris van het ~andelijk Co• 
mité voor vrede in J.ndonesi'ë, zegt: liet roer moet om in .L'led:er·
land, wij moeten ons actief. inzetten, mooie woorden helpen niet 
van ons worden daden gevraagd. Wij zullen een manifest ver
spreiden in oplaag van l.ooo.ooo exemplaren. Ook zullen brochu• 
res worden gedrukt over de doelstelling en de werkwijze van 
het Comité. . · 

Spr. roept op'tot èen nauwe aaneensluit.ing van alle 
afdelingen en traagt een daadwerkelijke steun, moreel, maar 
voora.l financieel, zodat ,de strJ.jd die enthousiast is begonnen 
niet op een fiasco zal uitlopen. Jaxxaa 

De voorziiter geeft nog een kort overzicht over net 
gesproke1Re en vergelijkt het ware socialisme me' de heldere 
waterstroom van de bergen die de vruontbare bodem voor ver
zilting moet behoede~ 

Spr. stelt voor de biJeenkomst te be~luiten met het 
zingen van de "Internationa..len ,die door allen staande wordt 
gezo~en,en slutt te ongeveer 22,45 uur de bijeenkomstoEindeo 

Aan I CoVoDo 
PoGo te'slotiravenhage., 

,i 



COMITE VOOR VRIJHEID EN VREDE IN INDONESIE. 
-----------~~---~-----

Se er.: Mevr. N .v. Rooy-Bu.tter, Doezastr. 4b, R 'dam. 
Pennm.:Mevr. M.de Jong-Lagerwaard, le Kiefhoekstr.30, R'dam. 
Giro Nr.: 48542 t.n.v. J. Bestman met verm."Vrede in Indonesi~". 
- - - - - - - -
De ondergetekende: 
N A AM 

A D R E S 

bettligt zijn/hac,r instemming met de actie van het "Comité voor Vrij
·heid en Vrede in Indonesiê" en ver.zoekt met de verdere werkzaamheden 
van het Comité op de hoogte te worden gesteld. 

Handtekening: 



COMITÉ VOOR VRIJHEID EN VREDE IN INDONESI( ' .. ':.r ·t- . . ~~,> ' 
Secretariaat! Mevr. N. VAN ~OOIJ-BUTTER, Doezasfraat 4 b. Rott~rdam .. 

' ' ·; ,; ;·. 

,.,WiJ: Nederlanders van verschillend~ godsdienstige en politieke overt"lgingt 
"wensen openlijk te ... verklaren, dat -wij de militaire actie, die de Nederlandse 
"regering' op 18 December 1948 heeft ondernomen, slrijdig achten met ~e 

. "beglnselen van het internationale recht, gevaarlijk voor de wereldvrede, en 
_ ,,ri®cllottig voor het welzijn van ~e volkeren van Indonesië en Nederland. • 
.. "WU~/tlcMe.,. deze verklaring als een_ protest tot het Nederlandse volk,. zijn 
· "(~~ering' ~I? parlement ~.,_ t_~t A• :'Je9~nen del'l- Verenigde Natie~.'' 

Bovenstaa9de ;Yèr~arin~ werd reeds door duizenden Nederlander11, waaronder vele b~kende en 
vooraanstaande figuren onderschreven. · 

Thans roc:)pen wij ~Jie R'otterda.,:.~~ls ~p, die met ons de rede stellen boven 
J,et- geweld, de vriendschap met het Indonesische volk beven de koloniale_ 

1 
tE~~~~rdr~kking, tot het bezoe~~n v~-~ d.e 

Grote Qpe,nbare ..... rrotest-Vergadering 
Of VRIJPAG 14 ,.JA~·u:A~l A.S. 
in. de grote z~al van ODEON, ~'?~y~nestraat 

Door bekende sprekers van ve~schillende godsdiënstige en politieke overtuiging, :zal daar getui
genis worden afg~legd *'än,_hqn vredeswil en -~uri' verbondenheid met de vrijheidsstrijd van het 
Indonesische volk - · ' · 

ROTTERDAMMERS, demonstreert in massa met ()ns 
~· ,r.:,, '.'Jl: :. .~-... • . .. -

tegen het militair geweld en !!'!~~ 

voor Vrijheid' · eri V red~~- In 
' ~ .-~ 

Indonesië I 
,.·•t;; -' 

•S P.R' E iJ<;f·R:S : 
.. 

MOHAM~~- SOEGENG, I yoo!ziU~ w~~~~esisch Vak~~rbond (AVBI) 
M~j. Mr.- MAZJ;REL, - .,Partij v. d. A,rbeid, Amsterdam 
Ds. H. J. NflSPËLBLOM-BEilER, ,,Kerk en V.J~e'', Rem. Predikant Rotterdam 
JAN MÓUR1TS, Partij v: d. Ärbeid, Rotterdam · · 
JEF LAST,·:' Schrijver en Redacteur van "De Vlam" 

., ' 

J. C. DE GLOPPER, P. v.d. A, Hoofdbestuurslid "Volksonderwijs", · Rotterdam 
Drs. L. DE- JONG, v.m .. Radi()spreker van "Radio Oranje" en VARA 
H. M. VAN Rt\NI?WIJK, Hoofdredactetlr "Vrij Nederland", Amsterdam 
A. VAN DEN BERG, Secr. Onafh .. Verbond van BedrljfsorganisatiéS,;:Rotterdam 

Declamatié d'oor de bekende voordr~:chtskunstenaar lac. v.,.Elsäcker 
Entree 25 cents · Aanvang· ·s uur 



- - -- ~ - ~ ~ ~ ~ -~· ~ ~ ~ - ~ - ~ - - - - - - ~ - - -
De jèUgd is niet slecht~ ean fa•• i~ d$ ontWikkeli~g van de men~elijk~ 

P.ersoonlijkheid, doch heeft tevens haar e.tgen karakte:ç .en waard~ • .riet ls 
daarom: van het grootste belang vot.li: .l'let g&hele mensel~Jke leven, àcat q~ 

. jeugd en de jongeren zich vri~ kunne"tt entplooien en zich in de samenle ·-
ving kunnen laten g~lden. · · . ~ 

Op het eind van de negentiende eeuw is de jeugdbeyt~ging ontstaan waa:r-
in jeugd en jongeren zich zelf trac~en te wordenfl . 

Onze jeugdbeweging,. die toch een uniek historisch verschijnsel is1 i:s 
nu echter versplinterd en doodgelopen en allerlei kerken, paPtijen en · · 
groepen hebben zicll van de j,èugd meester gemaakt ~n zijn erin geslaagd . 
jeugd en jongeren van hun strijd om geestelijke ~nafhankelijkheid af te 
leiden. 

Maar er zijn jongeren die de strijd willen voortzetten S Jij idealis-,. 
tische en zelf~:tandige jongere,. blijf niet alleen staan en doe heen hopè ... 
loze pogingen in allerlei groepen waarin je.· ged~chten 'OOch niet aanvaarÇl 

··worden. · · , · 
Jongeren uit allerlei kleine groepen bevordert de aaneensluiting van: 

jullie groepen en vormt een zo groot mogelijke eenheid tegea de dwingè~ 
landij van kerken en partijen,. die qe ~tugd ~s~~l trachten t.e o!'ga~i• 
seren en te gebruiken vo'Or hun beperkte doeleinden. 

Ouderen, U die het belang van een werkelijke jeugdbeweging inziet., 
geeft ons blijk van Uw sympathie en steunt ons mettex-daad. 

Er heo/-ft zich uit jongeren van verschillendp groepen afkoms"Û'ig een 
commissie gevormd, die de steun heeft van verscheidene groepen en van 
individuele jongeren en die de opdracht heef~ : 

8.• ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t~e~_~v~o~r7m~e~n1 ~ie·alle JOngere.n @Wel~· 
groepen ~ coördi-

1·· zelfv:ormins, door : . 
êontact' met de natuur ; het streven paar een gezond-leven ; vrije 
samenwerking zonder onderscheid :naa.r sexe, klasse, 11$'Pionali:teit, ras _ 
maatschappij- en levensbeschoü_wing en poli ti~ke overtul;gi·ng ; en door 
open ges:pre~ over en scholing .in sociale, sexuel.e en andere problemen.· 

2• !~tivi teit naar bui ten voor een vrije jeu~ in een vrije we~J.d. 
Wij willen streven naar een wereld zonder gezag van ouderen over jon
geren, naar een wereld zdnder all;_to~iteit en zonder dwang, na~r ee-n , ·· 

=~=~~ ~~~~~~n h~tri~~~~e~7~ n~~a:;~e w~~~~ae!a~~i~n~~~:.~-~~ ~-'c· --

held heersen en waar1n de VI'lJe persoonl~Jkheid zic.a kan ont:plooi~n-.. 
Jongeren en ouderen, groe~en en indi viduelen, stel:t U met onsi<!1): Vel?:b'!n
ding, gee.f't Uw raad en daad t Jongeren g.eeft lJ onmiddellijk op··~·or 'liG 
aa:J.staande jeugd- en jongerenconferenties. _" _____ n-.'u · .• ~ ..... ,. 

AJ.ge.oeen Landelijk ~ecretariaat : / .. · DE Landeli~ke Werkèommissi e -/··. · 
Ambo;:~.straat 1-8 I Amsterdam-oost. Vrije Jeugd Conterènties. 

I 



/ 

) 

Met dew'vl;'ije .teugd op tie ,b:.z.r~ voo.J·-~en yrij Indonesië s 
De Làndelijke WerkcQl.ilmissie h~et~::<>.P l{~ai:ldag 20 December èet volgend~ 
telegram verzonden 'tlan de M1n1stér~&~rident : . _ · 

-rr De Werkcommis?ie Vrije Jeugd Conferentles protesteert u1t ~~m van al. 
1e progressieve jongeren tegen -de militaire actie in Indonosie op grond .van humanitaire .tverwegingen 11 • · · · 

' / w,g. John van Veen, voorz.; Chrié C~ernèlissen,secr.; rerman den Fartog,pm. 

QOO • 

··~en wij· de onderwerp!~ van IndollAs~ë goe4 ??y- J • -
. p_ ei_veJ:"t.·egenwoordigers van N~derland. ~1+ het buitep].an~ verklaren dat ~-
tret Nederlandse volk, met u1tzonder1ng van de commumsten, achter de ;.. ;:· 

· 'i taire actie in Indonesië staat. · .. , 'L'• 
J> eren bewi··st dat dit niet waar. is l ... 
· u:L U aan en aa w Jonge s eJil;;, or~n· Want zij die zwijgen zijn mede . 

. · huldig· Geeft U onmiddellijk op' ·voor o_nze cofife;renties • Daar bezinnen .. , 
: · j -ons wat ons te doen staat. · - . . · 
,tort .geld op on~e girorekening (Po~tgiro Kareva 78146 te Amsterdam) om 
eer con,ferenties mogelijk te ma·kéh in· slle delen van het land. 
îj be.schikken over contacten. Of een actie mogelijk is, hangt af van 
>w woord en UW pA-AD I Geeft u· op en verspreidt deze oproep. 
'<· 

l ~ ~ - - ~ - - - - - ~ - - - ~ - ·~ - - - ~ ~ - - - - - ~ - - ~ ~ - ~ ·-blt u meer. weten van o~s ~erk ? . . . . -
~tort dal;l IIll.n• f 1 .. - (lJ.efst meer 1) op Postgiro Kareva 78146 te Amste~ 
> m", waarna U iedere uitgave van ons,alsmede het ~andelijks contacter,.,. 
··aan krijgt toegezonden. . 

·· Jj corr~spondent.ie svp steeds port~ voor· antwoord inslui ten. Propage.o_.. 
, . a,~ma~ena~l ~~rdt op aanvraag gratJ.s ~rstrekt, Zendt ons adressén ·van 

, r:;,pgeren, dJ.e 1ntere~se he'J?ben voer o~e we~kzaamhedel?-• Organiseert fn ei
~!a1ll· streek o~ omge~ng b~;) eenkomsten. Onze mensen ziJn ga~r~e . geneigd. .. 
!nd_ ten uit e1gen kr~ng nJ.emand aanwe2'lig is,· om te komen spreken. Wer)f~ 
ilet ·onze steunlijsten,- financiele bijdragen, groot en klein, worden ~; 
h~:rtelijke dank aanvaard. , ~ · 
~.' .". ~ .... - , .. ; ........ - ... - ... , ... - .. .., .. ,... .. ,.. - .. .,.. ~ - - .... - .. - - .... .... - ... ... ·~ 
j • · .. 

~~ale weekeinds ~ Er }romen 4 speciale weekei nàen die r~apectievelij't 
~lgènae strekkl~en zullen hebben : 
J. il!en vrije uitspraakvan alle aanwe._zige jongeren over het--socialisillè 

1 ~eder zal dus ,op zich daarover zi~n mening kunnen zegget. Dit gaat • 
~us niet, vol.géns vooropgestelde "richtlijnen~ • Alleen propaganda "Ybor 
~én bepaáld~ ideologie of bekl~mtoning in; een gepaalde ;ichting zaL 
<rermeden moeten worden. ·· ·· · ·· 

2~ ~en vrije uitspraak van een ieder over erotiek en sexualiteit. · 
.. ~ ;Je ye~b.ouding Rusland-Amerika en het statidpunt van de vrije mens, _; 
~ •. ~en conferentie over· he'v ondogtn.atism.e- (waarschijnlijk met ;1-nkste~).--
:~è;ioekt de vol~ende weekeinden:, 26:--27 ~ Fe'~r· VRIJHEID EN IDEA.:LIS1/JE O? !î!DT 
t]n3IED VAN ERÖ IEK EN SEXUALITEIT 1n a.e ~eugdherberg te Blari~Ul!:. ~"' \ 

i j6-2'f Mrt• Algemene Jeug~":'eil JongereTJ. C.onf. in de jeugdherberg t-a :ÖUtlli:Ik .-
'iteldt. U per ommeg~ande blJ ons aan t (vtJor Rotterdam ~ John V•VG~nl ,~-
:Straatweg 158 te Rotter<lan). .i 
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ORGAAN DER REVOLUTIONAIR COMMUNISTISCHE PARTIJ . 
NEDERLANDSE SECTIE VAN DE VIERDE INTERNATIONALE 

I 

Solid • a1r met Indonesië ! 1~ 
Aan de arbeiders van Nederland A 

Opnieuw beeft de Nederlandse Het is deze geest van solidariteit macht meester maakte, welke zij ten} 
bourgeosie bet vuur geopend op de met de Republiek Indonesië, welke uitvoer legden. Alle ,.zelfcritiek" va(!l 
Indonesische arbeiders en armen thans meer dan ooit noodzakelijk is, de C.P.N. dient om nederlagen t 
boeren. Zoals de regeringen· Scher~ nu regerings- en legercommuniqué's bemantelen, en, zij gaat gepaard m '. 
merborn en Beel trachtten, de vor~ de publieke opinie zullen trachten te verwoede aanvallen op de Trot~ . 
ming van een koloniaal leger en de vertroebelen door de gerechtvaar- kisten. Daarmee pogen zij te ver~ · <J 
eerste .,politionele actie'' te beman· digde gewapende tegenstand der In- doezelen, dat onze Revolutionnair~ 
telen met vredelievende frases, zo donesische massa's als "gruwelen" Communistische Partij de Neder
poogt de huidige regering in een voor te stellen, nu K.V.P., P.v.d.A. en landse Sectie van de Vierde Inter--·-· 
dubbelzinnige verklaring de Neder- N.V.V. hun arbeidersaanhang tot aan· nationale van het begin af aan op 
landse bevolking te overtuigen van vaarding van de "onvermijdelijkheid" de bres heeft gestaan voor de leuze 
het .,goed recht" van de opnieuw der koloniale oorlog zullen willen be- ,.Indonesië los van Holland, nu 1'', T 
ingezette koloniale oorlog. Als alle wegen, nu eventuele solidariteitsver- welke de C.P.N.-leiding nog steeds '1 
onderdrukkers, denkt het Neder- klaringen van C.P.N. en E.V.C. met weigert te voeren .. Toen het eerste 

1
. 

landse kapitaal zijn misdaden aan.- de Indonesische strijders met wan- oorlogsschip. de Jan Evertsen te · 
vaardbaar te kunnen maken door trouwen door de arbeiders zullen Amsterdam, gereedgemaakt werd,,~· · 
zè als .,noodzakelijk voor het alge- worden ontvangen, die beu zijn van riepen wij reeds op tot boycot, en· 
meen belang'' voor te stellen. het Stalinistisch verraad en gedraai sinds die tijd hebben wij nie. t opge .. 

in de afgelopen jaren. houden deze leuzen te voer.en. Van 
Opnieuw doet zich het schaamte.. f b d 

loze feit voor, dat zich socialistich Immers: de leiders. van de C.P.N. het begin a aan ebben wij e P0
"J, · 

litiek van .. V rede en Overl~" ;"va~ L 
noemende leiders, der Partij van de zijn voor de volle 100 pCt mede~ver- Linggádjati en Renville, als verrasi, 
Arbeid, welke de steun van het groot.. antwoordelijk voor wat thans gebeurt. gebrandmerkt 1 '"'~ 
ste deel der Nederlandse arbeiders, Hoort hoe zij smds een paar dagen 
kleine boeren en middenstanders ver- hun eigen politiek beoordelen: ,.In Men late zich thans niet in de v 
wierven, door zich als kanf'pioenen aan Indonesië leidde de ,.Gemenebest~poli~ brengen door de berichten in de kr~ 
te dienen voor een vrede met Indo- tiek'' tot zeer ernstige fouten der Com- ten, welke de ,.onwil" van de lndo1 
nesië, aan het hoofd staan van de re~ munisten, o.a. het principieel aanvaar~ siërs, de ,.goede wil" van de Nee! 
gering, welke de OORLOG met In- den van de Linggadjatie-politiek en landse regering op de voorgr 
donesië opnieuw aan de orde heeft en het ,.Renville-dictaat'', waardoor de stellen. De vraag, welke men z. 
gesteld. Alle tot nu toe gevoerde pro- Indonesische revolutie in groot gevaar voortdurend dient te stellen is: a, 
paganda, welke over een ,.vreedzame werdgebracht".AldusdeC.P.NAeiding welke kant staat het recht in de\ 
samenwerking" met de Republiek In- over zichzelf. Het was deze misdadige oorlog. De Nederlandse bourgeoisi1. 
donesië sprak, blijkt een leugen, welke politiek van de C. P .N ., waardoor welke als heersende klasse in dit lan( 
slechts tot doel had de Nederlandse Gortzak de stakers van September 1916 de politiek der regering bepaalt, be. 
werkende bevolking zand in de ogen naar huis stuurde, en pochde: één oogt slechts der herovering van Indo~' 
te strooien omtrent de ware bedoe- ,.communist" is meer waard dan I 00 nesië als kolonie. 
lingen van het koloniale kapitaal. politie,agenten. Het was deze misda.. Zij wenst geen afstand te doen van 

In September 1946, toen de Com- di ge politiek die de troepentransporten de millioenen-winsten, welke zij eeu~ 
monistische Pàrtij Nederland zich in mogelijk maakte, die de boycot-bewe- wenlanguit de onderdrukte Indonesische 
haar politiek ten aanzien van Indonesië ging saboteerde, die leidde tot het millioenen-massa's heeft geperst. Zij 
nauwelijks onderscheidde van de stemmenvóórdekolonialemotieRomme~ voert een reactionaire oorlog, omdat 
P.v.d.A en het met dezelfde frases van der Goes-van Naters. Niet alleen onderdrukking en uitbuiting haar doel 
over "vreedzame samenwerking" de de Indonesische C.P., maar ook die is. Het Indonesische volk daarentegen 
Nederlandse bourgeoisie mede mogelijk van Paul de Groot, heeft de volle ver~ strijdt voor zijn vrijheid, het wenst niet 
maakte, haar "politionele acties" voor antwoordelijkbeid voor het feit, dat de opnieuw de ,.zegeningen" _van een Ne
te bereiden, heeft de arbeidersklasse, Nederlandse bourgeoisie erin geslaagd derlands bewind te kennen. dat na 

, tijdens de algemene werkstaking in Am~ is tot deze tweed'e openlijke aanval driehonderd jaar heerschappij niets an~ 
sterdam, getoond andere opvattingen over te. gaan. Dit zijn echter geen ders wist te brengen dan analfabetisme, 
van solidariteit met de Indonesische .,toevallige fouten", het is de contra- ondervoeding, lonen van enkele centen 
vrijheidsstrijders te hebben dan haar revolutionnaire politiek van de kliek per dag, en concentratiekampen. He# 
officiële leiders van P. v.d. A. en C.PN. die zich in de Sowjet~ Unie van de recht is aan de kant der Indones 
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ac::he strijders. Hun vijand is onze vij
and: De NEDERLANDSE BOUR
GEOISIEl 

In koelen bloede hebben de rege
ring-Drees en haar voorgangers de 
koloniale oorlog voorbereid. Zij voer
den de loonstop in, om de arbeiders
klasse de kosten te laten betalen van 

. de wapens en het leger, bestemd voor 
de .. koloniale actie". Zij lieten de sub-
sidies op levensmiddelen vallen, om 
aan de eisen van .,leger en vloot" te 
·kunnen voldoen. Ztj stelden de .,bur
gelijke staat van beleg" voor, om even-

slaan. Maar ten koste van hoeveel 
levens van Nederlandse arbeiders
jongens! Het zal nooit mogelijk zijn, 
de Indonesiërs tot volledige onderwer
ping te bewegen. De guerilla zal voort
duren, en talloze slachtoffers van weers
zijden vergen~ Van demobilisatie zal 
geen sprake zijn. Niets is opgelost, 
voordat de Nederlandse arbeidersklasse 

de terugkeer van alle troepen afdwingt. 
In Nederland opent deze hernieuw

de overval een periode van reactie 
tege9 de arbeidersklasse en haar or
ganisaties, welke duidelijk zal aantonen 
dat nederlaag en overwinning van de 
Nederlandse arbeiders onverbrekelijk 
verbonden zijn met die van de Indo
nesische . massa's. 

,_,.,.,·tueel verzet tegen de loonstop en de 
· , koloniale oorlog te kunnen breken. 
; 

De strijd tegen de ~egering-Drees en voor de daadwerke
lijke solidariteit met Indonesië. moet georganiseerd worden. 
Terecht hebben vele arbeiders het vertrouwen verloren in 
de ftleiderst. van P.v.d.A. en C.P.N.t terwijl de vakbonden 
nog stevig in de handen der bureaucraten zijn. Dat betekent 
echter niett dat men lijdelijk mag toezient hoe de heersende 
klasse haar posities versterkt. Stelt in al Uw organisaties 
en in de bedrijven de organisatie van de strijd aan de orde. 
Bespreekt met Uw mede-arbeiders hoe we tegen de bureau
craten der vakbonden de strijd moeten voerent en hen moe.
ten vervangen. Doorbreekt de verlammingt U opgelegd door 
de misdadige politiek der officiële arbeidersleiders. 

·· · · Thans trachten zij de Nederlandse 
arbeidersklasse wijs te maken, dat als 
de Republiek eenmaal i~ neergeslagen, 
de troepen naar huis kunnen, en een 

d b .. 11 Jd .. vree zame op ouw za p aats vm en. 
Niets is minder waar! Het is mogelijk, 
om de grote steden te bezetten en de 
geregelde Republikeinse troepen te ver-

' 
Sluit U aan bij onze strijd voor: 

: ·~ Indonesië los van Holland nu 1 

Organisatie van de boycot 1 

Organisatie van de· strijd 
voor de terugtrekking det troepen 1 

I . 

Op voor de onverbrekelijke solidaritèit 
met de 

Indonesische 

." :e:: 

·------~ .I 

arbeiders en arme boeren. 

Het Politiek Bureau der Revolutionair Communistische Partij 
Nederlandse Sectie van de Vierde Internationale . 
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verbinding: l'JO.l2 17 Januari 
DOSS .181/2. . . -· 
onderwerp: openbare verbê-deri.~lg. "Comité IndonesH! Vrij" 
natu.m ontvangst ber-icht:--- .. 
:öeti"öu:wbaàrheid berichtgever: betrouwbaar· · 
waardering bericht: betrouwbaar 
Teväris bericht gezonden aan:--- A 
Medewer~~nde instanties:--- rt: 
ondernómen actie·:--- l:J 
--·-·---------- ·-----------~------- --·------.. ·---·~ --------~ 

_Qp Vrijdag,-14 Januari 1949; hield het "Comité Indone
_s_HI vrij, onderdeel van 'het Landelijk Oomi te voor Vrede in 
Indones i~, een openbare vergadering .in het gebomv 11 Amici tia 11 

aan het westeinde te· •s-Gravenhage. 
Aanwezig waren + 500 personen. 
zaalcapaciteit 450 personen. 

f 
· lfe omstreeks 20.15 uur opend~ de voorzitter -van voor-

neld comité, genaamd: . . 
~' ·. · Arie TREURNIET·, geboren te 1 s-Gravenhage, 22 Mei 1903, 

wonende-van zeggei~nlaan 354 t.e 1 s-Gravenh3ge, de vergade-
ring. . 

Spreker was verheugd over de, opkomst. ~ü j merkte op, 
dat deze vergadering werd bezóèht door gelovigen, athe!.sten 
en socialisten van verschillende richtingen, gekomen om hun 
stem te laten horen,· teneinde te getuigen voor de vrijheid 
van alle volkeren. Hij vergeleek fian strijd met onze strijd 

re 
in de jaren 1940 - 1945 •. "Wij zijn ~egen iedere vorm van 

t·. ·. / gewe lddadfge .onderdrukking,.: van wi-e däri osk". 
_,i\/ vervolgens k-ondigde hi_j de. sprekers van die avond aan 

. ·i~~ 1 en deed voo·rlez.ing :van: e.· en adhaesiebetu.iging van Dr.Peter 
~~. )(! VAK ANROOY (13-10-79) · (personalia bekend). 

X\ . ne éérst.e sprekèr , .. Jef LAST, gaf een ovs:rzicht van de 
belangrijke rol, di·e Nede:r1anaTn vroegere tijden in het 
Internationale recht had· vervuld. "Thans '1 - betoogde spre-
ker - "St-aat 1·Lederl~nd daaxbuiten. Wij hebben ons gesloten 
buiten de rnternationalevolk:_eren. Wij rekenen thans op de 
internationale verdeeldheid, die bestaat tusseri Amerika en 
Rusland. Wij hebben in de wereldpolitiek een slechte naam 
verworven. ~ederland kan niet t~gen de wil van de rest van 

·de wereld ingaan. straks. snijdt men Nederlands' verbinding 
met Indonesiö a.f, zodat onz·e vli:egtuigen niet kunnen landen 
en de schepen geen-havens meer:kunnen aandoen. lioor deze 

. . maatregelen worden de troepen .in Indonesi~ gefsoleerd." 
· Spreker hekelde de voorlichting, .die wij hier betref-

fende lndonesi~ ontvangen. 
"De deelstaten zijn creaties van l:J"ederland. Eet zijn 

de achterlijkste gebiedart van Indonesi~, die eerst gezui
verd zijn op de. wijze; -zoàls ··dft ~op'Celebes is geschied. 
In de deelstaten zijn geen c~IDmmunisten.., doch ook geen soc ia
listen meër. Thans doet zich ·het merkvvaardige feit voor, 
dat BEEEHRICH, ROhlM:E~ en GERRETSOH het eens zijn met DREES 
en VORRIWK en dat de socia~istische radio-commentator, 
VOSKO!t, zijn cammentlaar doorspekt met uitingen, zoals deze 
aestijds· door Rijks·eenheid geschiedden. 

Sprel{:er uitte vervol,g~~s felle: cri_t_iek op de leiding · 
van de partij van de: Arbeid en besloot zijn rede met de· 
vrijheid te eisen van het Nederlandse volk. 

-2-
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_ ~'( ]Je 2de s präl<:er, Henri_ A .ETT (Amsterdam) ya.n..:. het r~iul ta-
_) tulig~nootschap, 1 citeerde 1n_ ~lJU rede verschil~en~~ passa 7 ges lll t · <!e _boeken' van ivlVJ.JTATUiJI en ver ge leek d!iiarb1 J de hul- 1 

dige zaken in rndonesi~. dij merkte· op, dat wij thans met 
geweld onze macht LQ. Indi~ willen vestigen, doch onrecht 
wordt door geweld niet opgeheven. 11 '1Hj. staan hp het stand
punt, dat thans recht moet--worden gedaan aan het Indo~esi
sche vrijheidsverlangen. ·îiij he-bben nu nog de geleg~nheid 

x\ 

om een eeuwenoude schuld op eervolle wijze in te lossen. 
:;:;;en ieder moet thans kleur bekennen; wij staan de partij 
van de niense.lfjicheid ·voör.•• · · · · · 

··]Je 3de spreker, Dr_s.B.iLSCHAP ER, laakte de daden van 
de liederlandse Regering, 1e,volgens spreker, een misdaad 
beging t.a.v. het Nederlandse- en het Indonesische Volle. 

uwij,li[ederlanders, zijn bezig onze naam in de wereld 
te verspelen aa.u een koloniaal avontuur." 

Hij. hekelde het-meerderwaardigheidsgevoel van ë!e ûeder
landers, welk gevoel. zelfs leeft onder de arbeiders, die 
50 jaar geleden zelf nog onmonaig waren • .dij betrellrde het, 
dat een land als Belg~~, dat zelf in zijn koloni~n een ui$
bui tingspoli tiek voert, ·ons in ·de Veiligheidsraad verded{ < ." 

Spreker voelde zich nauw verbonden m~t de Indonesische so
cialist, PALAH.. Hij had respect. voor J.E.STOKVIS, de Indi~
kenner van de Partij van de Arbeid, voor wie deze 2e mili
taire actie tevee-l was en die be_dankte voor het lidmaat
schap van de ~artij van ~e Arbeid. Spreker had zich ge~r-

. gard ;~~n de foto's in de verschille.nde dagbladen, waarin 
BEEL: ~.als· een· pas .ja J SASSEN en DRE:ES had ontvangen. De vele 
I'i"i'ë-!7ffsn.ten, die aan êie 2e .militaire act ie voerafgingen, wa
ren- ee-n gevolg van het concentreren van 1Tederlandse troepen 
bij de demarcatielijn. Deze tr.oepen werden elders onttrek
ken om ingezet te worde-n voo.i') de aanval op Dj ok ja. Deze aan
v:al had 11iet mogen~ ·plaatsvina·e·n.---:;:~:~n ·trad tot het uiterste 

·moeten beproeve.ri ·t:a>t e.en pve·reenstemming te komen. 
Thans probee.J?.t::.DRE·ES om in _deze tot een zo goed mogelij 

ke oplossing te k0men, d-och·- zo besl.oot spreker - ik ban 
bang, d~t die goede .oude DREES in het milieu van Batavia za 
denatureren: , . . . 

.Alvorens men pauseerde, werd. er door de voorzitter ~ .... 
resolutie voorgelezen., waaraan men tijdens de pauze door 
het plaatsen van een handtekening adhaesie kon betuigen. 

ne voorzitter deelde vervolgens nog mede, dat deze re
solutie aan de Nederlandse Regering, de Veiligheidsraad en 
aan ~et Nederlandse Volk bekend zou worden gemaakt. 

' 

Na de pauze voerde als 4e spreker het woord: 
~\ . Gerard NABRINK (1-11-03) (personalia bekend). 

sprekeroetoogde, dat de Internationale Vredesactie 
zich uitspreekt tegen een gewapend optreden in lndonesiM. 
Het verblijf van Nederlanders.aldaar is niet gerecht~aar
dig;d. Er moet een einde gemaakt worden aan het militairisme 
en kapitalisme; dat àldaar teveel belangen heeft. dat soli-
dariteitsgevoel van de Nederlanderee arbeiders is niet · 
st~rk, zoals reeds vre>eger tot uiting kwam bij ac-ties van 
SACCO, VAlfZETT.I _en GROBKENn.AAL. 

l 
i{et en1ge wapen, waarover de arbeiders beschikken, n.l. 

. het wapen van de staking, is nog niet gehanteerd. ciet is 
toch wel droevig! dat d~.Australische arbeiders in deze de 
Nederlandse arbe1ders ZlJn voorgegaan. 

-Wij-
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. Wij hebben 3 eeuwen lang met ons christelijk voorkomen 
hi IndUt- gerég~êrd en\- daaruit 700 milli:oen gulden per jaar 

. -gehaal.d,' tetwi jl het Indische -Volk: aan ondervoeding leed. 
\Vij kurinen eni::;" daarvoor alleen ma~r schamen. Wij kunnen 
vöo~·~!é r&donesische arbeiders niets me~r doen; alleen een 
algemene werkstaking zou hier nog l{unnen. helpen. Adhaesie
betuiging.en helpen hier niet.rneer,·alleen een houding als 
.die van de diensfweigeraars kan hier uitkomst geven. Oorlog 
is onchristelijk, onzedelijk en onmenselijk." 

Als 5e spreker voerde het woord Jac.REES (N.E.V.s.). 
Hij _zeidé: ~De stuwende factor van he,t Socialisme is de 

solidariteit• De bevrijding van Indonesi~ kan slechts ge
schieden door a:a- Indonèsi~rs zelf. De 1'iaderlandse arbeiders 
en zeelieden zijn in gebreke gebleven. Zij vervoerden het 
6~rlogsmate~iaal en de soldaten naar Indonesi~. Zij draaiderr 
hét gif van de diverse bladen door de persen, terwijl de 
post deze bladen bezot~de. De socialisten zitten nu vast 
aan de ]urgerli~ke kapltalistische Staat •. Zij verlieten de 
weg van de solidariteit en de verantwoord~ productie. 11 

Aan het einde van zijn rede wekte spreker de aanwezi
gen op deze kwestie.te 'b~haildelen in-de bedrijven en :partij
en. "Er moeten daden worden gesteld;, 11 

~.;-: 

j~' 
!'J Als 6e spreker vo~rde het woord: Drs.l!.DE JOliG, Direc-
~ teur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, die, 

v?lgens ee~ ontvangen.mededeling, mt;Jt e!Dg"PfPêfiê'lf§;:fdie 
u1 t r . .raastrlcht naar hler was gekollfen, w r a ge aa • 

spreker deelde mede, dat hij juist uit een vergadering 
van hetzelfde comité uit Rotterdam was gekomen, die door 
± BQO personen was bezocht. Hij wees op de geestelijke cri
sis, die er in de partij van de Arbeid werd gemanifesteerd. 
noch als zakelijk feit moeten wij constateren, dat helaas 
de 2e actie in Indonesi~ is gelukt. De Ragering wil de we
reld doen geloven, dat geheel het Nederlandse Volk achter 
haar staat. De Partij van de Arbeid had niet ten koste 
van alles deel moeten willen uitmaken van een Regering, die 
in haar program had opgenomen de vernietiging van de rest 
van de Republiek. 

~ 
rn scherpe bewoordingen veroordeelde spreker de houding 

van de N. V. V. -bestuurder VERMEULE1J, die met behulp van Ame
rikaanse dollars de dreigende staking van de havenarbeidàrs 
in Ameri.ka moest breken. Ik acht dit verraad aan het Socia
lisme, aan Nederland en Indonesi~. Ik had verwacht, aldus 
spreker, dat de cüristelijke bladen het zouden veroordelen, 
dat juist op zondag de 2e aanval op dë R~bliek was begonne~ 
waardoor de zondag werd ontheiligd, doch niets is mij daar
van gebleken. 

SCHEIDIIERIIO.Im, VOS en BAlJlUNG hebben zich tegen deze ac
tie uitgesproken, doen niet ik, maar zij hadden hier thans 
moeten staan. 

Spreker veroordeelde de inbeslagneming door de Justi
ti~le organen van pamfletten en manifesten, die na de actie 
waren verspreid. 11 Wij leven als het ware weer in bezettings
tijd, want wanneer ons bureau werd ppgebeld, hoorden wij 
weer het bekende klikje aan de telefoom, net als toen de 
Gestapo meeluisterde, hetgeen thans gebeurt door betaalde 
spionnen van de HetJering." 

Spreker zei vervolgens geen verwachtingen te koesteren 
van de besprekingen in de Veiligheidsraad, want Amerika 
spreekt wel veroordelende woorden naar buiten, doch zegt 
tegen lJederland: uGa maar rustig je gang:' 

-Vervolgens 
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-vervolgens gaf spreke~_ fi~.t:l ui~een'zet-ping hoe dit alles 
heeft kunnen gebeuren. 11 We moeten.dan ter$.ggaan naar de len
te vän 1946, waarin de cöàlitie vari·de Pali-tij van de Arbeid 
met. de yatholieke :Volks Pärtij plciais vond. De Partij van de . ~ . . .. - . . - . '· . ~ . . - . 
.Arbeid is daard6or. een politieke gevangen~ geworden van 
ROlYÜtlE en -WELTER:- _ _ . - _ - ___ . - . . 

TOen VAN .JJElt GOES VAN NA'rERS tll. t Batav~a terugkeerde, 
had-hij'optimistisohe kltiken waa.rge:ç.omen~ Hij zei zelfs

·ik stëek-RömiE- in Iilijri zak - -, maar .. dat bewijst, dat HOiviME 
ribg slüwer· is dari een- VAir DËR GOES-- VAl~ N.ATERS. 

wat-staat ons nu te doen- zo zeide ~preker-. Wij moe
ien· verde-re .. acti.e voeren-, totdat he-t Indonesische Volk Z~Jn 
volledige- erken~:ï:ng ·_en zelfb~sohikki~a;~:r:;~c:ht heeft verkregen~! 

Spreker ma.ali;tè een ve.rgelijk:ing met India. CHURCHILL ! 

-spr~k dèf1tijds oqk: van-_e?n halfna~J{te fal,ci:r' als GAHDHJ;," . J 

doch ATTLEE zegde het Br~ tsoh-Ind~sche volK door de striJd · I 
van de Laböürreg~ring .. haar volledige. zelfbeschikking toe. 

-Spreker eindigde zijn rede :q:1et de woorden: "Er zal geen 
vrijheid voor hët Indonesische Volk zijri, zolang de laatste 
l~ederlandse_ soldaat .niet llit -Ind-e.nesi~ is terLJ.ggekeard. 11 

j)e stemming in d~-vergaàeririg'was rustig, doch de ve.:r;
schillende sprekerfwe~den-~egäl~atig met een lLJ.id applau( . 
nderbroken. (Einde) - - - - · .... -- -_ r-

,_. 
' 

I' . 
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Comit& ~~fin ' ' 

'/. 

Bericht: 
Bron : 
Inhoud : 
Actie : 
Copie : 

Openbare bijeenkomst 
Betrouwbaar. 
Betrouwbaar. 

/() 

Op 7 Januari 1949 vond in de Tuinzaal van de Gém. Concertzaal 
te Haarlem een Openbare bijeenkoms·t plaats van het Comit~ "Vrede in 
Indones i~". 

\
Aanwezic* = 250 personen-gemengd publiek, in hoofdzaak werknemers. 
Zaalcapiciteit: 300 .. . 

~.Jt.u~·J'~J;~~ . 

\

Sprekers: Prof, Dr. w.F. Wertheim; voorzitter ~5! 1 Nederland-Indo
nesi6~ Ds. J. de ·Graaf(namens "Kerk en Vrede"); H.M,lRand
wijk("Vrij Nederland"). 

Aan de ingang van de zaal werd aan iedere bezoeker een cir
culaire uitgereikt(waarvan afschrift bijgevoegd). Tevens werden ter 
verkoop aangeboden de weekblade "De Vlam'' en "Vrij Nederland "• 

In de zaal bevonden zich geen leuzen of spandoeken, Wel werd 
reclame gemaakt voor "De Vlam" door middel van affiches aan de wanden, 
terwijl op elke stoel een biljet was gelegd waarop men kon intekenen 
als abonn~ op~nDe Vlam", 

De bijeenkomst werd geopend door Mr. J,H, van Wijk{Bijweglaan 
31, Bennebroek, kantoorhoudende: Ged. Oude Gracht 11 B, voorzitter 
der afd. Haarlem van het Comit~ "Vrede in Indonesie"~. 

Spreker deelde o.m. mede, dat deze bijeenkomst tot stand ge
komen was met medewerking van 11Dè Vlamgroep", de werkgroep "Radicaal
pacifisten·, de Vereniging "Kerk en Vrede" en "Vrij Nederland". 

Hierna voerde als le spreker het woord: Prof, Dr. W,F. Wert-
heim. 

In zijn betoog zei spreker zo hard en realistisch mogelijk 
de huidige situatie te willen schetsen. Hij stelde de vraag: "Wat 
wil en kan Nederland in Indonesië bereiken?". Wat Nederland wil 
schetste spreker in deze punten: het beschermen der cultures;-het 
handhaven van orde en rust en het zich beroepen op een morele 
plicht tegenover de bevolking van Indonesif, Het 2e deel der vraag: 
"wat kan Nederland in Indonesi~ bereiken?", beantwoordde spreker 
kort en bondig met 11niets 11 ., 

Als belangrijkste wat Nederland op dit moment zou kunnen 
oen, was het noemen van een datum, waarop de troepen uit Indonesi~ 

zullen worden teruggetrokken, het los laten van de Unie-gedachte, 
ie Indonesi§ wordt opgedrongen en het in hun functie herstellen van 

de republikeinse leiders. 

I Aan het-'3Slot van zijn .betoog sprak Prof. Wertheim de hoop 
uit, dat het Nederlandse vol~iet zou blijken te lijden aan de 
blindheid, waarmee de Goden hen slaan die zij willen verderven. 

1 De 2e spreker, Ds. J. de Graaf, belichtte de kwestie Indo
rnesi~ van christelijke zijde. Spreker was van oordeel, dat Neder-
land in het verleden vele kansen had verzaakt om tot overeenstem
ming met Indonesi~ te komen. Hij wees erop, dat de kerk bij her
haling de regering tegen het gebruik van geweld had gewaarschuwd, 
omdat dit onvermijdelijk tot grote moeilijkheden zou leiden. De 
schuld van de thans heersende toestand, ligt, aldus spreker, aan 
Nederlandse zijde.IWij hebben begrip voor de dwangpositie der 
regering, zei spreker, doch wij mogen niet vergeten, dat zij zich
zelf in die dwangpositie heeft gebracht.1 0orlog betekent de dienst 
van een andere God dan die van Jezus Christus, doch Nederland 

heeft 
J 

I 
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heeft van het begin af~an in het geweld geloofd. Daarom moest de 
Commissie van Goede Diensten voor het hoofd gestoten worden, daarom had 
er .geen overleg met de deelstaten plaats en werd de mogelijkheid tot 
arbitrage verwaarloosd. 

Men wilde alleen de weg der politionele actie opgaan, ondanks het 
feit dat de Partij van de Arbeid tegen werkte. De tijd die we nu d<?..o..r

. maken, aldus spreker, is slechts een episode, de moeilijkheden komen 
nog. 

De republiek zal als symbool van het vrijheids-verlangen der In
donesische volkeren blijven leven/ S.preker besloot met een opwekking 
tot de aanwezigen om zich te laten leiden door een Christelijke liefde, 
zoals dit begrip werd weergegeven in een opstel van een Batak 1 s jongetje 
als "de liefde, die een ander tot zijn recht laat komen". 

De laatste spreker H.M. van Randwijk stelde het zo, dat er in de 
Indonesische kwestie geen middenweg is ttmen is onvoorwaardelijk v66r 
of_ onvoorwaardelijk tegen de vrijheid van Indones ie". 

Spreker geeft een wrang beeld van de verhoudingen tussen Indonesi 
en Nederlanders, waardoor een kloof geschapen wordt. Spreker hekelt 
de voorlichting via pers en radio. Het Nederlandse volk wordt maar wat 
wijs gemaakt, zegt spreker. Pers en Radio zijn in ~~n hand n.l~ de re
gering. 

De vrijheid die de Nederlandse troepen brachten bestond, aldus 
spreker, uit het wegschilderen van de tekst van een uithangbord ·voor 
een hotel waarop in het Maleis geschreven stond "VreJheidshotel11 • Wij 
hebben uithangborden met de leuze 11:Merkeda 11 beklad. Wij zonden auto 1 s, 
textiel en biscuit, nadat de bommen gevallen waren, terwijl we hadden 
moeten voorkomen, dat deze geworpen werden. 

Volgens Drees_, zegt spreker, was de politionele actie gericht te
gen terroristen. Waarom dan een arrestatie van Soekarno, Hatta e.a. ? 
Waarom de Indonesi~*s een trap op het hart te geven door het publiceren . 
van een foto waarop Soekarno, Hatta en Sharir staan afgebeeld tesamen i 
met een Nederlands soldaat met een sigaret in de ene hand en zijn andere] 
hand in zijn zak?,vraagt spreker. ; 

Vervolgens noemt van Randwijk een reeks feiten, waaruit hij con
cludeerde dat aan de wil van de Nederlanders om tot een vergelijk te 
komen, alles ontbrak. Hij liet, wat hij noemde, de hele lijdensweg, 
de revue passeren van Hoge Veluwe, Linggadjatti, de eerste politionele 
actie tot de jongste militaire actie en trok de conclusie, dat het niet 
Nederland doch de Republiek is geweest, die de meeste concessies heeft 
gedaan. 

AAn het slot van zijn rede richtte spreker zich in het bijzonder 
tot de leden van de Partij van de Arbeid. Hij wekte hen op niet uit de 
partij weg te lopen, maar te trachten de geest in de partij te verande
ren. Wij moeten onze krachten niet overschatten, doch hebben de dure 
plicht de knuppel in het hoenderhok te gooien, besloot spreker zijn 
rede(luid applaus). · 

Hierna werden door spreker nog een aantal door het publiek gestelde 
vragen beantwoord, die geen nieuwe gezichtspunten naar voren brachten. 

De opwekking tot geldelijke steun aan de actie van het Comit,, 
bracht een bedrag groot f.70.60 op. 

Medegedeeld werd d dere bijeenkomsten zouden volgen. 

Aan de uitgang van de zaal werd een collecte ter bestrijding van 
de kosten der avond. 

1 

Stemming van het publiek: rustig en aandachtig. 

Aan de: 
~ 12 Januari 1949. 

Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 
·~-G ~a v ~ n ha ~ ~. 
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Jan van Eyckst-tà:at:)2-2~~:~-' Am'eterdam-Z. Telefoon:22980. 
------------~------~-------------------------------------

Op 19 December 1948 werd tijdens een bijeenkomst 
te Amsterdam opgericht: 

11 Comitc§ voor Vrede in Indonesi~" 

Het Comit~ gaf de volgende verklaring uit: 

"Wij, Nederlanders van verschillende godsdienstige en 
politieke overtuiging, wensen openlijk te verklaren, 
dat wij de militaire actie, die de Nederlandse rege
ring op 18 December 1948 heeft ondernomen, strijdig -~ 
achten met de beginselen van het internationale recht, 
gevaarlijk voor de wereldvrede en noodlottig voor het 
welzijn van de volkeren van Indonesi~ en Nederland. 
Wij richten deze verklaring als protest tot het Neder
landse volk, zijn regering en parlement en tot de or
ganen der Verenigde Naties". 

Tot de ondertekenaars behoren: 

A. van den Berg 
Dr. A.P.J. van der Burg 

'Prof. Dr. J .M. Burgers 
Ds. J.J. Buskes Jr. 
Alb. de la Court 
Prof. Dr. D. van Dantzig 
Prof. Dr. N.A. Bonkersloot 
Mr. Th.A. Eruin 
Prof. Dr. J.H. de Haas 
Prof. Dr. W.G. Hellinga 

' Albert Helman 
Mevr. T.n. Jelgersma 
Drs. L. de Jong 
Ds. K.H. Kroon 
A. Langkernper 
Jef Last 
Dr. C.H. Lenshoek 
Prof. Dr. G. Mannoury 

Dr. P.J. Meertens 
Prof. Dr. M.G.J. Minnaert 
Dr. A.C. Oerlemans 
Prof. Dr. H.J. Pos 
Dr. J. Presser 
H.M. van Randwijk 
Dr. Henriette Roland Holst-

van der Schalk 
Dr. Annie Romein-Verschoor 
Prof. Dr. J.M. Romein 
B. W. Schäper 
D. Schilp 
Dr. J. Suys 
Mevr. H. van Traa-van der Burg_ 
Mej. Lies van Weezel 
Prof. Dr. W.F. Wertheim 
Mr. H.P.L. Wiessing 
A. Welters 

Deze verklaring is toegezonden aan de Voorzitter van 
de Ministerraad, de Voorzitters van de beide Kamers der Staten
Generaal, de Veiligheidsraad, en aan de Nederlandse en inter
nationale pers. 

Gaarne willen wij ook om een betuiging van adhaesie 
verzoeken. De regering en het buitenland dienen te weten, dat 
niet ieder zich neerlegt bij deze nieuwe "militäire actie"l 

L a a t d e s t e m v a n h e t g e w e t e n 

k 1 i n k e n ! 

Een actie kost geld. Mogen wij ook in dit opzicht op U rekenen? 

Ondergetekende betuigt zijn adheesie met de bovenstaande 
verklaring: 

z.o.z. 
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IM't(lhtt o,.nbare ~13eenkoaat Coaitl "VJ'ede 1n Xftdones11" 
Jlton t Betrouwbaar. 
Îl'lho\ld 1 -Betrouwbaar. 
l.ct1e 1 ·----

/Cop1e t ---·· 't . 

Op 7 Janual'i 191+9 vond 1n 4e !Uin&aal v.an de Oa. C.noe::rtaul 
te Haarl• een Openbare ldjeellko•t plaats van het Coaitl •Yrefe t1l 
1Ddoua1f". 

Aaaweail• • aso peraonen-a ... aatt publiek,. 1n hoofdzaak we!'ltae•r•·· 
Zaalcap1e1teltt )00 

IJrekeraa Prot. Dr. w.r. W.rthelaJ YORalt'ter Coat'' ••dalau•X.... 
Aea1ff Ds. 1. 4e Oraat(nauna •Xel'k en Vrede•)J •••• laat• 
w1jlt('Yr13 leaerland0 ). . 

. A.an de Sacanl, van de 1aal ftr4 &Ut ldere beaoeker •• eir• . 
e~tre u1tlèrett•(waarvan at1ebrltt ~tjlevoea4). ~•vena ...tea ·'-' 
Terkoop UD.&•io4o 4e nekblade "D• Vl .. • u "Vr13 le4e,.lut•. . 1 

· la •• aaal be'V'on4el'l sS.oh ceen leuen ot spandoeken. W.l ....,. ! 

r•olue a-.k• voor •De Vlaa" 4ool' a14d•1 na attlohea aaa •• ....., ' 
terwijl •1 elke st•el een ll11jet was aelesd waare, .. a na at-.a · 
ala aberull ep "De Vlaa•. . _ . 

De 'bl~••llkoaat wer41 tHpen4 4oor JDt. I .H. Yaa '11~k(li3....alad 
)1, Bennebroek, kantoorboudeade-t Geel. Oûe Gracht 11 :a, .-ooraiti• · ·. I 
der at4. aa.,.arlea ._.. het Cealtl "Yr.te in Iattoneaie•'· . . . .. 

IF•ker 4eelte •••• _.!l . •-' •••• lai~e.Uout to't aQa& ,.,.. 
koau ...... , ...... ~kiDJ ...... *Dè naapoep"• .•• qrkcroep "-Jla41.Ul-
paolt1at•n· de Yeren1c1n& "E•rt u. Trede" e. •Yr1J •••u laat•. · 

Biaraa YOei'H ala le ipreker bet woorch het. b. w.v. W.t• 
h•l•. 

la ai~D ·'Mtooa aei IPek•r·" hard a ruliatlaoh Ilopl.lik 
•• hu141t• aibatte te wJ.lla ••J:w•••· 111~ ate14e «• 'n'a&lt •at · 
wil en kan Wt«erlaad tn !nclonea11 bereiken!". wa• lederl~ Wil 
nheta'- •. preker la 4ea• ""'•u het lHtaolteraea ter nltv••Tli•• 
haa4have van er4e n nat ·en bet atoh bereepen. ep een •••1• 
p110ht teJeMnr cte 1M't'Olk1n& Y&B Indonestf. liet 2• deel tel' vr•••• 
"wat Jam etwlancl 1D lDdonea11 'beretkenftt, Mu1twoor44e sprelltJ' un .a 1:aa1f .. , ttaJ.eta•. - _ 

A_: M anci1Jkate wat 1e4erl.a4 op dl' •••t •• naaa 
4o•, _.)let ao•• van eea «atul waarop te treepeil v.1t l'itdOMiif 
nl.la _.... •• tenatetroklt.m, b•• · oa laten Yan 4• Vate•ctdaebt•, 
41• ladoDt•il wor4t *Pc•«ronaea ea het 1.n mm tue•i• ller•tell•·..,. 
•• re,u~l!k•ta•• 1•14•••• . 

. Ac ·JMtaal•t vaa .lija_ ~tooc aprak Prot. w.r-.111 •• ..,., 
•1t, 4at lle' •et~erlan«•• vo1~1et 10\t ltll3kea -. ll~de &all •• 
'1Uullle14, waUMe •• loten Jie •.1aaa 411• a13 trille.rt YftdUYaa. 

De 2e a preker, Da. 1. «e Graat, beltehtte 4e . kwestie Wo• 
nea11 ftll ouiatelljke J1J4•• Spreker wu •• oordeelt clat ....... 
laacl b het ftl'leden vele kana•n had ftr&Ukt o• to.t over••a.te•
aiaa .. , tll4one•11 te keaen. BiJ we•• •rop, dat •• kerk l»t3 her~ . 
hallq 4e re .. rillc teaea Jlet l•'brutll: ftl1 ·aenld ha• 1ewaar•otmwd • 
.-dat dtt oaverat3••11jk tot arote ... 111Jkheden aou let«ea. De 
•obu14 Y-an •• thatta h••~"••üe toeataad, lltt, aldus ••••• aaa 
... _erl.&rldae a1,34-e. ftj h•bben betr1p 't'OOr •• 4wancposltit ~•r 
relel'Dit ae1 spreker, tooh wt3 ••• lliet "teqet.u., ••• 111 aleb
aelf ia ca1e twacpo•t tie hee.tt te'bracht. Oorloc Mtékeat . a. 4leaa 
•• ••• utere Oo4 dan 41• •• leau Chrlttul, toa .... ,.l.P.d 

. . ~"'· 



heef' YU. het be&in a.tfad. tn het a•weld celootd. Daaro• aoeat 4• 
Oou1sa1e nn Qoef!e Dlenatetl YOtJl" het hoofd cestoten wo~4en 1 4aaroa bad 
er aeen overlel aet de deelstaten pl•ata en werd de aoae1i~khe1d \Qt 
arb1 t!'at• Yerwaarloos4. . 

Ken wilde alleen de .. , d.r politionele actie opcaan, ond&Dka ht' 
feit dat 4• Partij van de Arbeid teaen werkte. De ttj• 41e w mt toor• 
qJten, alelus sprekert la slechts een episode, de -.oe1l1lkllH•n Jtoaen 
noa. , 

. De republiek aal al a l)'llbool Yan het Yrljhetda•verlancea 4er Ia- , ,. · 
4onea1ache wlkeren blijven leTen. Spreker besloot aet Mtl ,p•kktaa ·· 

1 

tot de aanweztc•n •• sleh te laten letden cloor een C.hr1stel13k•l .. 1•.' ... t .. : 
aoals dit nartp werd weerceceYen 1n een opstel van een Batak•a ~.,..a,-; 
ala ~. lletd•• 41• een ander tot zijn recht laat koaea"• 

. ' 

De laataté spreker H.M. van Randwi'k a~elde het ao, tlat er a •• · -'-~ 
I.naonesiaotut kW'4tet1e IHil aiddenwel S.s "•• ta OJlYOorwaardelS.jk -.",. · 
ot onTOonaa:rc1el1jk tegen 4e vrijheid ••n trutoneste•. . . 

Spreker aeett een wranc \MteU van de ve~hou41n&e tus••ll ...,.,UQ 
en I.Cerlan4ers, waardoor een kloof cesebapen 'WOrdt. Spreke!' hekld.t 
4e voor11cbt1nc vta pera en radio., Bet Bederlan4ae Yolk WOI'Ct ... " •• 1 
w13• c••aatt, zeet apreker. Pet-a en Jtac!lo s1Jn la 14n hanël a.1. •• .,..,. / 
certna. / 

De 't'T1fbe1d die de lederlandae troepen braohten beatozul, •1._1 · -
apreker, uit het wecaeb114•~•n van de tekst yan een u1thanl~rf ·toer 
een· hotel waaro}' in het Kale ia c••ohreven stond •vtitBet'èiahet•1". -~ 
hebben ui thancboraen aet c1e leuze "ller'kedatt beklad. 113 &0114• dUt a., 
teniel en b1scu1tt nadat de b&mmea eevallen waren, terwijl ". •dhll . 
aoeten voorko_._, dat deze cewo:rpen werden. i 

Voleens Dr•••• sect 1preker, was de politionele at!'tie :•.rtöt ,__. 
een ~er:rori•ten. W.•ro• dan een arre1tatie •aa loekarao, Jla '• e.a.ir 
Waaroa •e IB4onee1,.., "n trap op het b&rt te ceven door he' p•"Du.ten 
van een foto waarop Soekarno, Jlatta .a lha!'lr etaan at,ebee:l4 t••~ ~ 
.. , •• lederlantl• soldaat aet eeft siaaret tD de ene haa4 •• s1SA •.,-•rl 
han.d in aijn zak?,naact spreker. . , ! 

VerYOl&eDs no.eat van ltan4ri'k eea reeks feitea, waan1t hS.J •••- ; 
elwteer4e.dat aan ae wil van 4e lete~land.e:ra • tot ~·n verce11Jk.te 
komen, allee ontbrak. Bil liet, wat h13 neeade, de !Mle 11j4ea.-., 
cle rewe J)asseren Yan Hoae Veluwe, Ltae&ad3attl, te eerste 1K'11t1a.lt1 
aetie wt cte joDcste ·a111ta1re actie en trok de conclua1•-• da' llet ál~ 
lederland 4oah de Republiek 1s aeweest, die de aeeate coneea•1•• u•tt' 
setaan. .· 

AAn het slot van zijn rede richtte spreker zieh 1n het bijaoL..4eJ' 
tot de leden van de Par.tij van de Arbeid,. 1113 wü:te ben op •t•t uit 4e. 
part1j wea te lopen, maar te traabten c1e c•••t 1n de part13 te veraade~ 
ren. W13 ueten onse krachten niet overschatten,.· 4oob hebbeft de 4vé i 
plicht cte knuppel 1n het hoenderbok te cooien, -.sloot spreltel' z1ja 
re4e(lu14 applaus}. 

Hierna werden 4oor spreker noa een aantal 4oor het pu~llek cetle)~ 
'fT&IeD beantwoorêl, die ceen n1ww~ eeatohta)NJ'lten naar voren braehtel 

De opwekkinc tot celdelijke steun aan de act1e Yan het Co•itl, 
uaaht een bedraa creot f' .70.60 op. 

ledecedeeld werd 4at .. erdere )1jeenkoaaten zouden vola.n. 

Aan de uitaana Yan de aaal werd een oolleete ter bestr1j41n& van 
4e koste• der avond. 

8te1Ul1nc van het publ1eks rustic en aandaoht1g. 

Aan cSea 
OeD;trale Ve1lilhetdsd1enst 
laYaetraat 68 
·--~ -... " ~ .. ·~ 

~ 12 Januari 19'*-9• 



UITTREKSEL 

Voor 9.1.> .... 1.~.~---··············· ....................................... Naam ..... : ......... 99~~~ .. Y99.R .. ~~ .... P.f .... ~;t.-~ ................. ~ ............. .. 

Origineel in ..... 9.P. ... ?.~.f5. ..................................................................... Naam .................... ~~ ..... ~ ... ~9N.~;t.~J .. 9.~fhl.. ......................................... . 

Volgnr .. .. . .. .... Ag.nr .. ~~~-~ ........................ Aard van het stuk .................................................................................................................... . 

. .............. Afz ................ C ...................................................................................................... Datum .... ~,~-~ .... ~~ ............................ . 

.A:tschrift van een door het bestuur van de Vereniging Nederland ... Indonesie 
verzonden circulaire. 

-~--~-----------------~----------------------------~-------------~-----

VERENIGING NEDERLAND - INDONESIE. 

Secretariaat : A. ven Marle 
Okeghemstraat 6 • • Zuid 
Telefoon 98200. 

a:td .Amsterdam. 

Aan de leden van de afdeling Amsterdam. 

Op verzoek van het Landelijk Bestuur deel ik U het volgende mede. 
Zoals U uit de vorige circulaire bekend is, werd door het "Oomite voor 
Vrede in Indonesie" op "-9 Decemver j .1. de volgende verklaring uitgegeven: 
"Wlj, Nederlanders van verschille~de godsdienstige en politieke overtui
ging, wensen openlijk te verklaren, dat wij de militaire actie, die de 
Nederlandse regering op 18 December 1948 heeft ondernomen, strijdig achten 

·met de begindelen van het Internationale recht, gevaarlijk voor de wereld
vrede, en noodlottig voor het welzijn van de volkeren van Indonesie en Ne
derland. Wij richten deze ~erklaring als een protest tot het Nederlandse 
volk, zijn regering en parlement en tot de organen van de Verenigde Naties," 

Op 2e Kerstdag heeft de e.f'deling samen met het genoeme comite een 
openbare vergadering georganiseerd in de Diamantbeuras "De actie 1n Indo
neBie en haar gevolgen"• Tijdens deze vergadering werd een moije aangenomen 
ven de volgende inhoulls 
"1500 Nederlanders van versvhillende.politieke en godsdienstige gez4ndheid, 
op 2e Kerstdag in qpenbare vergadering in Amsterdam bijeeR, protesteren met 
de meeste klem tegen de ontketening ven de oorlog in Indonesie; vragen van de 
Neder land se regerings 
11. onmiddellijke en royale aanvaarding en Uj.tvoering van de resolutie van 

de Veilighe1f!àraad van 24 December j .1.; 
2o. onmiddellijke vrijlating Tan de Republikeinse regeringspersonen; 
3o. onmiddellijke indiening Tan het verzoek tot internationale arbitrage 

in het conflict tussen Nederland en de Republiek Indonesie; 
4o. reeds thans een spoedige datum te noemen, waarop de Nederlandse troepen 

ui, Indonesie zullen zijn teruggetrokkea.n 

Het Landelijk Bestuur wUde U gaarn·e voorstellBD adhaesie te betuigen 
met de eerstvermelde verklaring ·an U opwekken in de kring van l1w vrienden 
eveneens adhaesie betuigingen te verzamelen. Slechts een massaal protest 

Uitgetrokken door ...................... .l? ......... H .......................................... Afd./Sectie .. ACD. 4 .................... Datum.. -~~ .... ~.!.~~ 

Op aanwijzing van 

® 5030- '48 



UITTREKSEL 

Voor .......... <'.P..J~~···'······················ ................................. Naam COMITE VOOR 'VREDE IN INDONE3IE 
································································································································································•·• 

Origineel in ... . ..................................................................... Naam .................................................................................................................................................................. . 

V~lgnr. .. .............. Ag.nr ........................................ : .......... Aard van het stuk ................................................................................................................... . 

......................... Mz . ............................................................................................................................. Datum ..................................................... . 

maekt indruk. 

De adhaesiebetuigtngen kunnen worden gezonden aan het secBeteriaat 
1'Bll het "Oemite voor Vrede 1n Indonesie", Jan vm Etjekstraat 22", Zuid, 
telefoon 22900. Gitten ten bate van het werk van het oomite worden gaarne 
op hetzelfde adres ingewacht, eventueel .per giro op rekening ten nàme van 
A.Canivez met vermelding voor het "Comite voor Vrede 1n Indonesie"• 

Uitgetrokken door .. .. . ........ .. .......................... Md./Sectie ........................................... Datum 

Op aanwijzing van ....... .. . ..... . .. . . . ............................... .. 

@ 5030- '48 
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Verbinding : ÀiÎ' ,_:~""' .. -·· 
. ,.. No. 1844/1948 ··-· i'.' 

Onderwerp:Openb.bijeenk. ~ .-
«Comité voor Vrede in Indonesi~« { 

11 Datum ontvangst bericht: 4-1-1949 t JAN .. !SL19 
lletroUwbaarheid berichtgever: zeer betrouwbaar t ··. ··· ·· 
Waardering berichtgever: zeer betrouwbaar A:.~~; SJ!f'/ 
Tevens bericht gezonden aan: T.D.Amsterdam . ,. __ ·v·· ...... 
Medewerkende instanties : ----- 4 
Ondernomen actie : gene. 

J 

Rotterda~ 6 Januari 1949 • 

• 

'-'t. vers lag van de openbare bij eenkomst, belegd in samenwer
~· king -niet het "Comité voor vrede in Indonesil:S" uit Amsterdam, 

om te komen tot oprichting van een dergelijk Comité te Rot
ter·dam, gehouden op Dinsdag 4 .Januari 1949/.l!e 20 uur.,l in de 

· foyer van het Doofstommeninstituut aan de Ammanstraat C: e Rot-
lterdam. --------

?·'"...,. De bijeenklamst was aangekondigd per convocatie~ 
In de pauze werd gecollecteerd voor de gemaakte onkosten 

en gecolporteerd met het boekje "De wapens neer". 

I T eveps YLe,rd en st eu!flbO.t1g_en. v_~rkocht vo9~ de d ienstweige
raars:-=\1000 convoV"l:rtrie' s werden verzonden. 

f Aanwezig circa 150 personen,jonder wie een dertigtal 
vrouwen. :Militairen of andere in uniform geklede personen 
IVJT.aren niet aanwezig .(Zaalca:paciteit 150 z~tplaatsen),. 

'· 
~ f van den Berg, Anton, geboren 23-a-1903 te Rotterdam, 

wonende~te Rotterda~, als voorzitter fungerend, opent te 20 
uur met een woord van welkom de bijeenkomst en zegt overtuigd 
te .. zijn, gezien de grote opkomst, van de goede bedoelingen, 
waartran alle aanwezigen bezif::ld zijn. 

Spr. verwijst naar w~Iet Vrije Volk" van 3 Januari, met de 
dagorder van Generaal Spoor, waarin hij de vijandelijkheden 
op 31 December als be~indigd verklaarde. 

De taak der troepen, zegt spr., is volgens Spoor, het 
opruimen van bende~ en element en, die de voed selvoorz_iening 
in gevaar brengen. Spr. zegt; De koloniale oorlog gaat. gewoon 
door; aan ons de tá.ak. hiertê'gen te protesteren. 

i 

I 

Op 19 December j .1., vervolgt spr., is te Amsterdam op-
1 

gericht het "Comité voor vrede in Indonesi~" en op de 2e Kerst- I 
dag is de eerste grote bijeenkomst gehouden in de Diamantbeurs 
te Amsterdam, alwaar eminente figuren als Jef Last, Albert 
Helman en Sam de Wolf tegenwoordig waren .. 

Ook uit Dordrecht, zegt spro,ontving ik bericht van actie. 
Wij moeten alle progressieve richtingen, die met een goodwill 
bezield zijn, zowel Christen, Humaniijf.t als Socialist bijeen-

lbrengen. Onze taak is in Rotterdam een Comité van Actie te 
stichten, dat beter op zijn poten staat dan een soortgelijk 
comité tijdens de politionele actie in 1947. 

Spr. verzoekt de vergadering de uitgereikte formulieren 
te tekenen als bewijs van instemn1ing met de verklaring van het 
«comité voor Vrede in Indonesi~".en zegt al vele bewijzen van 
instemming en geld te hebben ontvangen. 

Tevens verzoekt hij politieke en religieuse richting te 
vermelden, met bet doel de richtingen te kunnen peile~ _I 

- Spr•~--·""" 
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Spr. stelJ!:I. de volgende punten voor: 
le. Oprichting van een comité, op een behoorlijke financi~le 

basis. 
2e. Het beleggen van een grote a~gemene vergadering. . 
3e. Het verslag van deze vergadering te doen opnemen in de pers 
4e. Het uitgeven van een massamanifest. 
5e. Onze mening uiteenzetten op het congres van de J.v.d.A •• 
6e. Onze verklaring verspreiden onder de bezoekers van de bij- i 

eenkomst van morgenavond in de Aula van de H .B.S. aan het 
Afrikaanderplein te Rotterdam, waar Minister Joekes zal 
spreken. ~ ~ 

Hierna geeft de voorzitter het woord aan de vergaderin~ 1 

I J . 
- ~ Mevr. van Rooijen, wonende te Rotterdam, nadere personalia 

alhier nog niet bekend, vraagt of de voorzitter zich ook in . 
verbinding heeft gesteld met de vereniging "Nederland-Indonesi~" 

...... f J I:Toorlander, Daniel, geboren 29-1-1925 te Rotterdam, mach. 
houtbewerker, wonende te Rotterdam, Boekwei-tstraat 25b, zegt 
de goede bedoelingen van het op te richten comité toe te jui
chen, maar betwijfelt het resultaat in deze; volgens hem ligt 

~de fout niet bij de militaire actie, maar bij de reactionnaire 
~ljezitters in Indonesi~ • 

.XI de Winter, Augustinus, geboren 2-4-1909 te Schiedam, kant. 
bed., wonende te Rotterdam, Cliogendaal 70, zegG het voorsrti.e.l 
te kunnen onàerschrijveh. Dit is voor ons, zegt spr., een ere
zaak, dus wij moeten spoedig aan het werk; dê_ reger.Lng __ ~nt _tijd 

. J. en wil de internationale opini~ laten hezi.nkw::t • .A~E_:ms ae taak 
<t"e mas~li:I"i,en. Wij moeten stri:den voor ee11 -ze!i'be-? s?hikk~ngsrecht in Ind~r::si~~·N"~-,&,~ê.!i:::C~ it~W:i!:i)à"rtij staat 
h~~--------·"·"0~·-· --

x 1 J van Veen, Johannes Gerardus, geboren 14-3-1925 te Rotter-
dam, wone~de te Rotterdam, Straatweg 158, zegt:cver de militaire 
actie als zodanig heeft ieder zijn eigen mening, uit welkEide
ologische hoek hij komt. Deze bijeenkomst is te laat, wij zijn 
daaraan zelf schuldig, want we waren te la:f en te lui·~om iets 
te doen. Nederland wil zijn koloniale aspiratie's niet opgeven 
en wij hadden dit kunnen voorzien; onze houding was te laqw. 

Alle opposanten moeten samenwerR:en, ~e:.:zijn nog_ veel ~ 
~rspliute~, zegt spr •• Al slagen we niet, dan hebben we in 

leder geval toch de morele zekerheid wat gedaan te hebben; we 
moeten een propaganda apparaat zijn. ·-

~~_....~~ ... -·.· 

;~~ I Oosterwijk, Cornelis,jgeboren 6-11-1906 te Rotterdam, 
~O ....--wonende te' Rotterdam, W.Varkenooräseweg 27/8, zegt, het mani

fest van het op te richten comité over geheel Rotterdam te 
willen verspreiden en zegt, de houding van de R.K.vakorganisa
tie's en het N.V.V. af te keuren met betrekking tot de actie 
in Indonesi~. De E.V.C. en de O.V.B., zegt spr., wilden een 
staking van 24 uur, maar deze basis noemt spr. te smal. 

'tl~~t w~~t:1_e á~~~~l1~1st ~~:f~ifrii~·-~*i= .. ~i~-~~E~.!~ê-~1i ;:a~n 
~p~ddel. Wij zij~---~-~~--~-~orden en tegen koloniale druk. . 
~ 

4 
-.,._.~-.,_.,.._~-""'""""'"·-•,,,.,..._:>:.•- ·-,.~-•.... ..- .. .::.L•~·--....-.,,, •. ~ . ..,..~~~r.l'l~~"lli.l".-1-f 

__...,jJ Galen, nadere personal. ia .alsno. g o .. nbe. k. ··e···nd_, zegt: Wij zijn allen mede verantwoordelijk voor de gang van zaken. Onze stem 
is van betekenis, wi,j moeten ~ell.J2.Q~~:r~~!l,!seren. Ook; uit .i 
à e ge led eren v~~]fril:L..Jl.aJl.. . .d.fLA;r:J~.~J.Q.. ,l:ç,Ç>~~n'dë'Protesten, d oc.ll 

. ----~ ... ,!.'ft.<"a<"-t_-:.a at -
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ldat is niet voldoende; geheel Nederland moet protesteren groot en 
massaal. . 

9J ~(~an Diest, Elisabe·th,geo: 21-ï-138r/ "tïe HO'Ii"lierdam, wonende te 
Rotlierdë:tm, Voorbout; 151, zegt genoeg ·t;egen alle miss·tandexl >l.ie heb
ben geproliesteerd en zelis verschillende malen hiervoor op het 
politiebureau te hebben vertoefd. Wij steunen de dienstweigeraars, 
maar we zenden ze ook uit. Algemene staking, zegt spr., dat is ons 

·\doel.!._ --.. ..... .. ........... _ .... _ .. 

_,J "' Pie:ters, Christ::t.aan, geb: 12-5-1:114 te Rotterdam, wonende te 
Rotterdam, Rookt-jestraat 16b, zegt; veel 1i e beooen samengewerkt 
met de Indones::t.ërs. Alles, zegn spr., wat aan Hollanders in Indo
eesi~ ~2:~~-· , 9.~-~ ... ,~~~; _1n3.r;t noemt ~en k:ö!on::t.a~e'Tas.è::t.sten'f"~·b van_ 
deze mensen · oel::t.edr::t.JVers,.w::t.e er teg~n~ez~Al-~9~~-~€!2ur 

ez ond en. ~- geg_u b 1~~"·-~-~-·~~~~ .. ~r o.()_~.~q::.?E~.~E~.,lL~ .... U~~-~ H ó'I.La ud era 
l'oep spr. U::t.li. -· · 
-..., ·-~;."-J,..._,,v•• 

Na een ogenbl::t.k te heuüen gepauzeerd koraa::t.gt de voorz::t.·iJ'Ge.c 
enkele sprekerJ! aan, doch zegt eerst een voorJ.op::t.g nestuur van 'I 
leden te w::t.llen benoemen. 

Door de vergader::t.ng worden de volgende bestuursleden voor-
gast eld: 

v ~den Berg, A., voorno~md; 
.., van Veen, J .G., voornoemd; 
v de W::t.nt er, A., voornoemd; 
JMevr. van Rooijen, voornoemd; 

x•~Lagerwaard, Mar::t.a Mart::t.na, geb: 5-3-1:::!12 te Zaltbommel, wonende 
te Rotterdam, le Kierhoekstraat 30; 

1Piet ers, W" voornoemd; 
xf"IIänooi~ , Adrianus Johannes, geb: 2ï-8-1 :104 te Hott erdam, wonende 

te Rot erdam, Schiekade 145/3b; 
xiJ:iotmans, Cornelis, geboren 8-11-18'94 te Rotterdam, vvonende te Rotoi>J 

l terdam, de Grae!·t·straat 23a; 
J\ I~Lopes Cardozo, Elie, geboren 14-7 .1~j0'7 ·t;e Berchem (B), WOLende te 

Rotterdam, Breitnarstraat 73a; en: 
Oosterwij~, c., voornoemd. 

'X' J Mourits,, Jan, geboren 21-6-1895 te Oud-:Seijerland, wonende 
te Rotterdam, Pleinweg llBa, zegt, het volkomen eens te zijn met 
de doelstelling van het oom~ité en wil dan ook gaarne zijn in
stemming betuigen. Het sp~jt hemtemoeten zeggen, dat het verzet 
vanu1t de Partij van de Arbeid tegen deze militaire·actie zo ge
ring is. Dat is voor spreker nog niet een reden om zijn functie 
als bestuurslid van de Partij van de Arbeid neer te leggen. Niet 
vluchten, maar werken. 

-f J Franken, Antoon, geboren 2Y-10-1b85 "Ge 's-Gravenhage, wonendel 
te Rotterdam, Josephlaan 33b, zegt het te betreuren, dat zo weinig 1 

mensen uit de vakbeweg~ng in het com1té z::t.tt1ng hebben. Spr. stelt 
voor een knant Ult te geven ter voorlichting. 

"I ( . Bij lsma, Joannes, geboren 8-1-1901 te Leeuwarderadeel, wonen-, 
de te Rotterdam, Dordtselaan 149a, zegt, dat radicale leo.zen niet 
inslaan, de boyeet van 1947 is mislukt, vermoedelijk mislLJ.kt àe 
actie van dit comité ook. 

· Onze taak, zegt spr., moet zijn een effectieve voorlichting 
van de arbeiders in het algemeen. Spr. meent, dat de naam van het 
comité niet goed is gekozen en zag dit liever veranderd in "Comité 
voor vrede in Indonesië en nationale zel:t'standigneid". 

- van Tijen -
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.Jr I J van Tij en , Willem, geboren 1-2-1894 te Wormerveer, wo-
nende te Rotterdam, K;t'alingse Plaslaan 192, vindt het nutte
loos medelevende gevoelens te uiten voor Indonesi~; w~j moeten 
samenwerken met Amsterdam. 

Van groot belan~, zegt s,r.,is ook de houding van ver
schillende leden van de Partij van de Arbeid. Ook vrij Neder
land, zegt spr., laat ten opzichte van Indonesi~ een duidelijk 
geluid horen. Een kort vluchtschrit·t over Indonesi~ zou veel 
kunnen bereiken. 

van den Berg, A., wed erom het woord nemend, zegt, ook een 
grote beroering in de Partij van de Arbeid geconstateerd .te 
hebben en hooptop betere resultaten dan in het verleden. 

Spr. zegt, dat er nog enkele sympathiebetuigingen zijn 
J.binnen. gekomen, o.a. van Mispelblom Beijer, Hendrik Jan, ge

boren 27-4-1896 te Arnhem, wonende te Rotterdam, Groene zoom 
x- J216 en diens echtgenote van den Bergh van Eijsinga, Lamberta 
I Martina, geboren 14-7-1907 te Oss en Bosma , Jetze Geert, ge
J boren 30-8-1890 te Enschede, wonende te Rotterdam, Voorsoho

terlaan 32. 
Spr. roept vrijwilligers op voor het uitreiken van het 

manifest voor morgenavond; een zevental personen meldt zich. 

I 
Tevens maakt spr. bekend dat stQrtingen kunnen worden 

fil~ gedaan per giro t.n.v. Bestman, Jan, geboren 10-5-1918 te 
· Rotterdam, wonende te Rotterdam, Busken Huetstraat 7b. 

-

Te, omstreeks 22o30 uur sluit de voorzitter de vergade
ring met een woord van dank aan allen die hebben mede gewerkt. 
Einde. 
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PROTEST! 
19 December j.l. werd tijdens een bijeenkomst te Amsterdam opgericht het 

ttComité voor V rede in Indonesië ... 
Het Comité gaf de volgende verklaring uit: 

Wij, Nederlanders van verschillende godsdienstige en politieke overtuiging, wensen openlijk 
te verklaren, dat wij de militaire actie, die de Nederlandse regering op 18 December 1948 heeft 
ondernomen, strijdig achten met de beginselen van het internationale recht, gevaarlijk voor 
de wereldvrede, en noodlottig voor het welzijn van de volkeren van Indonesië en Nederland. 
Wij richten deze verklaring als een protest tot het Nederlandse volk, zijn regering en par
lement en tot de organen der Verenigde Naties. 

Tot de ondertekenaars behoren~ 

"A. van den Berg 1(. 

.fi-Dr A. P. J.van der Burg" 
Ds J. J. Buskes Jr ~ 

+IAib. de la Court /IC.. 
Prof. Dr D. van Dantzig·l. 

4Prof. Dr N.A. Donkersloot•" 
kf Mr Th. A. Fruin ~ 

Prof. Dr J. H. de Haas J( 

~·Prof. Dr W. G. Heilinga f
Albert Helman \1-._ 

.-l Mevr. T. J. Jelgersma t\. 
Drs L. de Jong_,c. 

)(I Frits Kief ~ 
X 1 Ds K. H. Kroon~ 
~ A. Langkernper I( 

Jef Last "(.... 
I( 1 Dr c: H. Lenshoek f.. 

Prof. Dr G. Mannoury Á. 
Dr P.J. Meertens t<.. 
Prof. Dr M.G. J. Minnaert..L 

.lir l Dr H. C. Oerlemans ~ 
Prof. Dr J. H. Pos V.. 

Je I Dr J. Presser ~ 
...\ol H. M. van Randwijk.--\'-

Dr Henriette Roland Holst-
Van der Schalk '\. 

Dr Annie Romein-Verschoor A 
Prof. Dr J. Romein '-

-\'1 B. Schaper K. 
.lltl D. Schilp I( 
kl Dr J. Suys ,1( 
'tiMevr. H. van Traa-Van der Burg( 
... , Mej. Lies van Weezei 1..._ 

Prof. Dr W. F. WerthèimK 
~ Mr H. P. L. Wiessing #l, 
-tA. Walters 1(.. 

Deze verklaring is toegezonden aan de Voorzitter van de Ministerraad, de Voorzitters van de beide Kamers 
der Staten-Generaal, de Veiligheidsraad, en aan de Nederlandse en internationale pers. 

Uit alle delen van het land stromen de adheasie-betuigingen toe en komen berichten over de vorming van 
soortgelijkE; Comité's. · 
In Rotterdam werd op 4 Jan. jl. door honderden sympathiserenden uit vele politieke en geestelijke rich-
tingen gevormd het: ..,--- == -

"Comité voor Vrijheid en ;Vrede· in Indonesië". 
,,""..,__----"~·" ·~ -.. .. ..___ 

Tot de vele Rotterdamse oi:icterteke~s van de v~klaring behoren o.m.: 

Ir. W. v. TIJE~ :-:- ~- v"'_d. A. ~- , '.· H. 1v. d. BERG·.~ ~.V.V_ .~ 
lr\ JAN MOURITS -P. v.d. A. .' .1, • . . • VAN OS~ O;V.B. ~ 

, ' v.m. Dir. "Chari, Vl:ilkshuis~ W. SMID - O.V.B. "-., . 
-!Mevr. N. v ... ROO~J- P. v.d. A.- Ver. Ned. IndK- -1 JOHN v. VEEN- Vr. Jeugd Bew.}(. 
~IJ. B. BAKEMA- P. v.d. A. )cy-1'.1IIIH'il .-1 W. BROERE- Vr. Jeugd Bew.)(. 

. \./ 
~IC. ROTMANS Sr. - P. v. d. A."' ' I A. STADE- D.S.J.V. Nieuwe Koers. 1/1.. 

Ds. H. J. MISPELBLOM BEIJER - "Kerk én Vrede~! CHR. PIETERS - Onafh. Soc. ( 
~~ J. H. H. EGGINK- "Kerk en Vrede"l'. )c-1 Mevr. Mr. H. M. DE KAT-PRESSER -

O
Drs. E. LOPES CARDOZO- Dir. "Ons Huis'l.... . · Com. v. Act. Democratie. '( 

/~ Mej. L. HAVELAAR- Oud-Dir. "Zuider Volkshui~J"""I Mevr. M. BOSMAN. -BEUKERS- Vrijz. Prot. ~ 
Dr. G. HUIJGENS- Hum. Verbond.l( .... 1 J. BARIS- Anti-Mil. Com. '(.. 
C. ROTMANS Jr.- Hum. Verbond.)(. .-- 1 H. PETERS- Ned. Veg. Bond.~ 

~~ MARIE DE JONG. - De Vlamgroep. 'f.. )('\ Mevr. E. v. WINGERDE- Bellamy Bew.( 
-\fMIEP MARÈCHAL- De Vlamgroep.~ .\~ A. DE WINTER- O.S.D.A.P.( -
-t Dr. J. G. BOSMA r- De Vlamgrqep." .H JAC. v. ELSACKER. )C 

Gaarne willen wij ook U om eèn betuiging van adhaesie verzoeken. De regering en het buitenland dienen 
te weten, dat niet ieder zich neerlegt bij deze nieuwe "militaire actie"! 

LAAT DE STEM VAN HET GEWETEN KLINKEN! 

Indien U instemt met ons protest, verzoeken wij U ondersfàand formulier aan ons op te zènden. 
Adres l lndonesië~Comité, Huygensstraat 13 b, Rotterdam. 

Financiële bijdragen worden gaarr,te ingewacht per postwissel of per giro t.n.v. J. Bestman, Busken Huet
straat 7, nr 48542, met vermelding: "Vrede in Indonesië". 

De ondergetekende: 

Naam .............................................. 
\ 

Adres 
i 

betuigt zijn/haar ihstemming met de verklaring van het "Comité voor vrede in Indonesië", en verzoekt met 
de verdere actie van dit Comité op de hoogte te worden gesteld. 

Handtekening: r 



~~,· t/ ci ... .L•·v-.-. .. .--fT' 19 December j.l. werd tijdens een bijeenkomst te Amsterdam opgericht het 

,·,Comité voor vrede in Indonesië" 
Het Comité gaf de volgende verklaring uit : 

Wijt Nederlanders van verschillende godsdienstige en politieke 
overtuigingt wensen openlijk te verktarent dat wij de militaire 
actiet die de Nederlandse regering op 18 December 1948 heeft 
ondernoinent strijdig achten met de beginselen van het inter~ 
nationale rechtt gevaarlijk voor de wereldvredet en noodlottig 
voor het welzijn van de volkeren van Indonesië en Nederland. 
Wij richten deze verklaring als een protest tot het Neder~ 
landse volkt zijn regering en parlement · en tot de organen 
der Verenigde Naties. 

Tot de ondertekenaars behoren : 

A. van den Berg 
Dr. A. P. J. van der Burg 
Prof. Dr. J. M. Burgers 
Ds. J. J. Buskes Jr. 
Alb. de la Court 

. /Prof. Dr. D. van Dantzig 
Prof. Dr. N. A. Donkersloot · 
Mr. Th. A. Fruin 
Prof. Dr. J. H. de Haas 

/ ProL Dr. W. G. Heliinga 
Albert Helman 
Mevr. T. J. Jelgersma 
Drs. L. de Jong 
Ds. K. H. Kroon 
A. Langkernper. 
Jef Last 
Dr. C. H. Lenshoek 
Prof. Dr. G. Mannoury 

Dr. P. J. Meerteos 
Prof. Dr. M. G. J. Minnaert 
Dr. H. C. Oerlemans 

,-- Prof. Dr. J. H. Pos 
Dr. J. Presser . 
H M. van Randwijk 
Dr. Henriette Roland Holst-

van der Schalk 
Dr. Annie Romein~ Verschoor 
Prof. Dr. J. Romein 
B. Schaper 
D. Schilp 
Dr. J. Suys 
Mevr. H. van Traa~van der Burg 
Mej. Lies van Weezei 

//Prof. Dr. W. F. Wertheim 
Mr. H. P. L. Wiessing 
A. Wolters 

Deze ~erklaring is toegezonden aan de Voorzitter van de Ministerraad, de 
Voorzitters van de beide Kamers der Staten~Generaal. de Veiligheidsraad, 
en aan de Nederlandse en internationale pers. 

Gaarne willen wij ook U om een betuiging van adhaesie verzoeken. De 
regering en het buitenland dienen te weten, dat niet ieder zich neerlegt bij 
deze nieuwe ,.militaire actie" I • 

Laat de stem van het geweten klinken I 
Een actie kost geld. Mogen wij ook in dit opzicht op U rekenen? Bijdragen 
worden gaarne ingewacht ten kantore van het comité, 

Jan van Eyckstraat 22 2 
- Amsterdam-Z. · Telef. 22980 

Ondergetekende (naam) ................................................ . 

(adres) ................................................................................. ,, .............................................. .. 

Telefoon: -............................... {'\ l tI . 
tJ IJ 
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Verbinding: No.12 
J)OSS.181/1 

G 3 R E I M. 
31 December 1948. 

onderwerp: nanifest van het comité voor Vrede,in Indonesi~. 
]àtum ontvaggst bericht: 30 December 1948. 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 
waardering bericht: betrouwbaar 
Tevens bericht gezonden aari: I;D. Rotterdam 
ruiedewerkende instanties:---
ondernomen actie:---

Vo!gno. 

. 
' 5 JAN. 19~~ g 

Hierbij wordt toegezonden een fotografische reproductie 
van een manifest, uitgegeven door het 11 Comité voor Vrede in 
rndonesi~ '', naA.r de inhoud, waarvan kort he idsha1ve wordt 

(Zinde) 1 verwezen. 

'/ '"1 
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OPROEP! 
19 December j.l. werd tijdens een bijeenkomst te Am >tu·dam opgeri_cht het 

"COMITÉ VOOR VREDE IN INDONESIË" 
Het C. mité gaf de volgende verklaring uit: 

Wij, Nederlanders van verschillende godsdienstige en politieke overtuiging, wensen openlijk 
te verklaren, dat wij de milita~re actie. die de Nederlandse regering op 18 December 1948 heeft 
ondernomen, strijdig achten met de bE-ginselen van het internationale recht, gevaarlijk voor 
de wereldvrede, en noodlottig voor het welzijn van de volkeren van Indonesië en Nederland. 
Wij richten deze verklaring als t>en protest tot het Nederlandse volk, zijn regering en par
lement en tot de organen der Verenigde Naties. 

Tot de ondertekenaars behoren: 

A. van den Berg 
Dr A. P. J.van der Burg 
Ds J. J. Buskes Jr 
Alb. de la Court 
Prof. Dr D. van Dantzig 
Prof. Dr N.A. Donkersloot 
Mr Th. A. Fruin 
Pref. Dr J. H. de Haas 
Prof. Dr W.G. Heilinga 
Albert Helman 
Mevr. T. J. Jelgersma 
Drs L. de Jong 

Frits Kief 
Ds K. H. Kroon 
A. Langkernper 
Jef Last 
Dr C. H. Lenshoek 
Prof. Dr G. Mannoury 
Dr P. J. Meertens 
Prof. Dr M.G. J. Minnaert 
Dr H. C. Oerlemans 
Prof. Dr J. :a. Pos 
Dr J. Presser 
H.M. van Randwijk 

Dr Henriette Roland Holst-
Van der Schalk 

Dr Annie Romein-Verschoor 
Prof. Dr J. Romein 
B. Schaper 
D. Schilp 
Dr J. Suys 
Mevr. H. van Traa-Van der Burg 
Mej. Lies van Weezei 
Prof. Dr W. F. Wertheim 
Mr H. P. L. Wiessing 
A. Walters 

Deze verklaring is toegezonden aan <ie Voorzitter van de Ministerraad, de Voorzitters van de beide Kamers 
der Staten-Genèraal, de Veiligheidsraad, en aan de Nederlandse en internationale pers. 
Gaarne willen wij ook U om een betuiging van adhae sie verzoeken. De regering en het buitenland dienen 
te weten, dat niet ieder zich neerlegt bij deze nieuwe "militaire actie"! 

LAAT DE STEM VAN HET GEWETEN KLINKEN! 

' 

In samenwerking met het Comité te Amsterdam zal ook in Rotterdam gepoogd worden een dergelijk 
Comité in het leven te roepen. 
In verband hiermede wordt U uitgenodigd tot een 

( 

BIJEEN KOMST 
OP DINSDAG 4 JANUARI A.S., DES AVONDS 8 UUR, 
IN DE FOYER VAN HET DOOFSTOMMENINSTITUUT 

AAN DE AMMANSTRAAT. 

Wij dc-en een dringend beroep op U om daar aanwezig te zijn om gezamenlijk te bespreken, wat door ons 
in Rotterdam geciaan kan worden. 
Jnd!en U onverhoopt verhinderd bent, maar toch in stemt met onze actie, verzoeken wij U onderstaand 
formulier aan ons op te zenden. Adres: Indonesië-Comité, Huygensstraat 13 b, Rotterdam. 

)'.\Financiële bijdragen worden gaarne ingewacht per postwissel of per giro t.n.v. J. Bestman, Busken Huet
straat 7, nr 48542, met vermelding: "Vrede in Indonesië". 

I)e c ndergetekende: 

Naam 

Adres 

betuigt zijn/haar instemming met de verklaring van bet "Comité V08r vrede 1n Indonesië", en verzoekt met 
0.') verdere act'e van dit Ccmité op de hoogte te worden gesteld. 

Hanci tekening: 

Geeft deze "oproep" door aan anderen I 



VInG>LAO van de op zonelag 26 Deoember 1948 te 14 U1ll" in de 
D1aman1ibeuns 1te Amarterdam ~wlen protestvergadering, 'beleiA d..cOJ' 
te Verenigin& le4erland-Indones11 en het COlli 'W voor Vrede in tn
doneaie. Aankond~ging van deze vergadering heett plaata gevonden 
1n cle d~bla4en "Bet l'arool• en "Het VriJe Volk'* 1 terwiJl op ver
•ohillende plaa'baen in de ata.ël gro'e affiches waren ~ebraOht. De 
toep.npprt~a betroes :r.o.)O; aanweusig wa.ren ongeveer 2000 penoaen, 
waaronder enkele mili~ren in uniform a een aantal Indcm.ee1tn 
en wes._In41tre. 

· te 14 llla werd de Terr;ade~ ~-. pencl door H.M.van ltaMWS..jkt 
Hoet4redaoteur TU. ttVriJ le4er).a.1Ut , {Hend.rtlt liatthews .".,. RanAwiJkt 
geboren te GoJlinohem 9.11.1909) , die ie tra'llwes&igen welkom h .. tte en 
te noodzaak verklaarde van 4eze prot•• ...... rgader1ns1 '*in verlNu\4 
met de actie ioor de Nederlandse regel':l.ns in. Indonesi• ontketea4." 
Hi~ cleed m.ede4elt.nc yan verhindering van de als •preker aangekondig
de ns. Buane,(Jobatmee Jaoobua Bu.ette•,geb.'k U\recht 16.9.1899) 1 
41e eohter Nhri:f'tel1Jk sijn u•temmi.ns had betuigci met he" doel 
van de vergadering en ~·biJ t•tu1gde van zijn alecbuw over 4e 
gebeurteniseen in Indoneeit. 

Ale twaefie spreker werd aar...gej:ondiàd I~ro:teeaor wertheim, 
{Willem Frederik Wertheim, ~eb.st.Peteraburg,16.ll.l907), die ae 
regering Terweet de kansen te hebben verknOeid, die •iJ in 1945 had 
om als meeat begunstigde mogendhei4 op economisch terrein op te 
treden. Dooz· de koopmansgeest die haaf' bezie~de, wilde zij de ko
loniale politiek van v66r 1940 ~et loa laten. UiteindeliJk zal het 
Nederlandse volk en zullen vooral de arbeidere de resultaten van 
die politiek ondervinden, door de verarmin& en de werkelooahe14 
die het reMll~t zullen ziJn van 4e kap1taliatiaohe gedaohtegang 
van de Jeterlandae handelaren, die ante in'floed \Û toe.teaen. 
De lO~it~ll-4• ~ _. .h:'Of.nr.B.A.~eraloot, d.ichMr en letter
kwuli.a•• ·1s.a van de late Kamer, die bet optredon van de Nederlandee 
regerin& niet als 4eekund1ge wilde behandelen. Hij ontaegde te re
gering eohter het aorele reent, om op de wiJze, waarop &ij nu in 
Indonee11 optreedt; de republiek weg te va&en. I~J verweet de re
gering ,;een oploaaing te hebben gevon4ttn en vierde verder aan, dat 
4e a1d4elen om tot een oplosainc •• komen, niet alle4tn waru. be
proefd. A.rbitrage ia niet \oegepast. De regering is er zelfa niet 

· aan toe gekomen om met de middelen d.ie haar ten dienste atonden om 
het oonfliot op te loaaen, te beginnen. HiJ zag de aot1e ale een 
vuiatala& in net gezicht van die In4onea11rs, die zeker met de Ne
derlanden .hadden willen samenwerken. W1J hadden de wereld een 
~oot voorbeeld kunnen geven, doch hebben gefaald. Daarna werd ale 
epreker aangekondigd .Jet I,a.a-t, Vlaml'edacteur en Oud SpanJeatrij ó.er, 
(Joaephue Oarl Frano1a0Qa Laat, geb.Den Raag,2.5.1898) die de Trij• 
heidewil dêr Indonaaiara ~ag in het licht van de gebeurtenieeen 
in hJiit. De vloedgolf van de poli \ieke vrijhe1dadrang en de poli• 
tieke reTolut:ie kan door geen enkele koloniale regering worden 
tegengehouden. De .RtJpuol1ek ia geen enkele daadwerkel1lke kans ge-

geven haar idealen ie verwe~enliJken en te a.otie der Nederlandee 
regering zal tot uiteindeliJk resultaat b.ebben.dat sij weggGTaagd 
wordt. 

Ale volgende spreker werd aangekondigd de schriJver Albert 
Helman, (LodewiJk .t..lphonaus U!8.r1a L1chtveld, geboren te Paramaribo 
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2•11-1903) die al.a Weat-Indilr epn.k over de gro'\e kloot,die cloor 
4e aotie van de Nederlandse regerin& waa ontstaan ~een de a.a. 
deelgenoten in de te vormen Unie tussen Nederland en de overseeee 
Gebiedsdelen. Het gewapend optreden tegen de Indoneei•rs ma& aeen 
Toorts&.l'l& hebben. In Indoneait moeten de wapens neer en de 'troepen 
terug. 

De volaen4e spreker waa Da.Str1jd1Hervormd predikant en 
pacifis~,(Krijn Str1j4,geo.Rotterdaa,18.9.1909) die begon met te 
&eggen, o.at hij aprale ale aan TU cle Xerk en Uit naaa TU. Tele 
uit de Kerk. Hi~ ra.oell14e Zondat; 19 Deoa'Mr 1948 een narie daa 
voor Jederl&'D4 en ktiUri.e het .Ui tair optreden Yan. te ngel'i».a 
Nher:p at, De ob:d.atenen ueten 41 t optreden atkaurea a ook !e 
kerk heeft in een aoh1~~y.n aan de reserine1welk achri~ven Yaa 4e 
srnod.e ui tcln&, llaar bezworen a.iet ut wapena teae.n cle republiek 
op te treden. Met het optre4cm van de regeJ'in& k.wmen dan ook 4• 
waaraoh,ige Ohriatenen aiets te aa.ken hebben. Ale un de waar.b.e14 
van het Eeretteeet beliJdt, kaft men het op,ra4en van de ~gerlft& 
niet bUliJkent toch ie dit een at&; teJ~U& op 4e wes; aa&l" ue4e. 
Voo:r de l"en4e Ohriaten ia dit optzoe4en alleen maal' heUlooa.De 
lennde kerk Hl dan ook tegen deze regering alleen aaar Jcaae 
aesgea,dat siJ op haar weg iedere Chl'iaten tegenover sioh sal vin• 
den. In 4e dagorder van Generaal Spoor wordt "God- genoemdlaaar 
dit kan niet zijn de God. Yan de waarachtip Obriaten. van • 1e
Yen4e Godsdienet moet het reddende revolutionnaire woort komen. 
Wi~ laumen .de x-egering op baar weg niet v _,lgen. "W1~ mogen n1et ... 

Verder werd ale epreker aangekondi64 Albert de Jon&• bee~uz
der van de Boncl van Bedrijf'aorp.rd.aaUea en revolutionnaüo puUi•~ 
(Albert AJU.\riea de Jong,geb.AJU'tardaa, 29.4.1691), Ue begcm. met 
te oon.etateren dat het gea Terwonderin& kon barea,<la"i de aUJ.taire 
aotie in lndoneail waa ontketend.. De$e regerinc ia cle Terteaa
woordisater vaa de kap1"aliaten. De sioh noemende aooialiaten 1n 
de ree;trin& hebben met he~ aoeialiame rûe'ta meer ui \ataanäe, 
de P. v. d.A.. a-.t aan 4e kant vu de koloniale maob.tlle~'ben1 ter
wijl het 1. V. V • a1~n leien oproep'\ oa nie" u etaken tepn d.eM 
regeJ:'in&• ra tooh ia dat de maoht van de arbeidere 011 het doel 
van de kapi tal.iaten in Inà.oneait '•&en \a ~· De haToaa'be14era 
1n Au.atral.11 hebben &ewond aolldaiz' to ziJn ae't de Repu'blie.Jt.l>e 
actie van de aotterdamee arbeidera tegen he't versohepen Tan aoedere 
voor Franco heett bewezen wat he' wapen ia 4at de ar-.14era '•sen 
elke aot1e1 ook al.a die welke door deze ngerin& ia o:n:tketed lam• 
rum gebraiken. 

Spreker 4eed TOoral een beroep op 4e Jone;eren 011. hu plaa\t 
in te nemen in de riJen van de werkeliJke aocialiaten en te koaen 
-• 4e verhi.r,~,cJ.ering van d.eze oorlog.Daazem ia er Jl8aJ' ''- naa 
•Geen man en geen oent, geen hamerelag voor het ailitairiaae.• 

.Al.a volseD4e spreker werd 8.1Jln€eltonti1&4 Dn.L.de Joq1D1-
rth'teu "fan het R1Jka1rul't1tuut voor Oorlogadooumentat1e,a-aa1o
apreker van l\a41o-<>ranJ•• medewerker aan he' weekblad "De Stea 
T&n Jederlan4n, (Xou1a 4e JOn&t cebeAmaterdaa,24.4.19l4) 41e beson 
1• wlJsa op 4e ovenaltomat tuaaen he-t ti~datip van bea;ia Aer 
aot1e in In4onea11 • een ZODdac, en de Aaaen waarop Hi U er st.~a 
aot1es begon tegea veraoh1llen4e landen. Op Zaterdag ot ZOndas 
is het Jt;qelee kabiD.et nimmer aanwezig en lamnen 1n Enaelancl e 
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-·· 
~e14 let~' U.~ in 4e ngeJ"i1la kaft 'bli~Ten. Wiat 4e rec•l'ia& 
4eae ao'le, 4~ 4oo4t al~ de .olkaa1el en de 4eaoorat1e. 
Op een oonr:• van de P ...... a.A. ia 1946 gehouden,waar Prof. 
LOIUial1 he woord Yoer4e ..,..r ~=••1t, ie beelo'hll 4at Ma 
ld.mmel' aoooori sou paa u\ .Ui tair optnden ia Iadoaea11.K• 
HU a 1eneigd s:S.jn te ugen, 4at U.plaata Tan Pnf.Lo- een 
ua het woor4 heeft gevHH., waanan cle Jl&Ul makkeliJk •• wor
la oaseset ia Leuceaan. 

voorzi ,._.r vu Baaulw13k a prak een alo,woor4,waa.:r\1~ hi~ 
Ie 'ft'U,g aW4e at er • ce4aall sou raoe\ea weria.. Wat • ce-
4aaa:L aoet worctea, ia ..,..utellea wat ni.e't en wat wel &e4ua ••t 
woJ'lea. Ri3 atel4e YOOr •• naol\1t1e aan te aeaa., clle aan 4e 
Je4erlan4u ngertns,Ae Bef.erlaadae ea lnd.teD1an4 .. pen an. 
worden paoa4en,waar11l woi'Clt pliat, éle oaa144el11ju ll•in41Pat 
yan 4e 1\111 taift aotiet vrij la tin& YD 4e leidera ler npu.\11ek 
en teruatrekkin& yan 4e troepen. 
van bll4w1Jk atel4e YOOJ" d.e Yerpderillg ,. ltetiluU.aea ut het 
siqa 't'D cle In:tenaUonale, waa:&"Y&n twee oouplettea weri.a. ae
•qea. 

~1j4.eae de vuaad.eriDc wenen de epreltere ••rmal• 4eor 
app~ onderbrok.a. . 
:til 4e aaal wae seleaenbe14 aioh ala 114 of 8plpa'th1aenn4e TU cte 
orcaaiaeren4e Yerenlatns•a op te &eTen. 

• • •• •• •· ••• w a m .. t • ••• •• • 
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B13lapa 'én• 

Ik heb' de ••lf V. Exoellen~ie h.iea...-ena tel' 
ltermianeaing aan u 'bieden •en veralac va 4e op 26 
l>eoem'ber 1948 'te AIUI'MI'daa door de Verenigi.D.c •JMer
land.•Indoneail" aet h.e:\ op 19 Deeembe~r "·"'• •aliaar 
opge;r1chu •oomiW Yoor Vrede in ID.donea1t~ phouden 
openbare ve:rgaderirc• 

In he~ bij~ .. ,. 1k 4e aandacht yeraoekea 
voor 4e redevoerin& Taa·Dre.L.4e Joag.Direo\eur YaD 

·het R1Jks1nat1'tw'l~ voor Oorlogsdocumentatie.· 

Ter t.el1oht1D& ~~· overigens d!enen, dat voren
bedoeld coaiW werd opgericht ~anstoncla na de -ekend• 
uld.ng 4er Regeri.ngal»eellasiJ16 over d.e aoodzakel1~k 
geachte aaa we gelen 1a Indoneail. In het eoJà. 'W hebben 
zitting politiek zeer 1~ georienteercle intellectuele; 

BET HOOFD VAN DE CDTRA'LJ 
VEILIGlilEIDSDIENS!a 

Z.E.de Minister-President. 
Z.E.4e Jiinister v.overzeeae 
Gebiedadelen 
te 

! • s- GRAVENRAGE • 

\·- -~--------1 

I 

\ 

.\ 



Ij' 
~ 

J 
I . 

•
. ~· ·.j' 

.' 

_y 

x 
';( x ' 
- x 

,t: i . ' 
\ \ 

(-\ Q...I,A '~- '«ÄAA .. <-~---- " 
~-J '0. 

\' ~ ·\·-'~~._. ; . 

Vo-l t'l..u. \A ca, !k-<f --f "~ r: j....; ' 1~1 ell.~-
i t. J ,· 

~:.'·n k~r. 

\,(' I 1 ';', 

k"'~S~~ .~s~k ~cJY-

C.i.. a-- -" ;;:-). C:., 

z), I L. 
~ ' 

f~iiL''"'"' 

,, 

• NI< 


