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Hierb.ii \'/ordt U toegezonden een pamflet, uitgaande van boveii-
aangeliaald .comité; deze ai' fiche s souden hedenavond worden
aange;.ilalct o"p ICattenburg eii V/ittenburg; de plakkers zouden
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INDONESIË
Arbeiders en Intellectuelen
Onder de mom van democratie duikt het fascistische spook
weer op: in Indonesië.
De Nederlandse regering beweert, dat zij na het vestigen van
het Nederlandse gezag in Indonesië onze bruine klassegenoten
de democratie zal brengen. Dit is niet waar en ook niet , J^
mogelijk, want op een koloniale oorlog en op een geweld- l
dadige gezagsvestiging kan j

• .''••'T
alleen een koloniale onderdrukking volgen. A
De Nederlandse regering wil opnieuw de koloniale onder-
drukking van onze bruine makkers in Indonesië om de winst op
olie, rubber, tin en koffie veilig te stellen. '
Daarvoor moet U hoge belasting betalen!
Daarvoor mogen Uw zonen in Indonesië sterven en bruine
proletariërs vermoorden! ,
Daarvoor moet U afzien van betere levensvoorwaarden!
Om de tegenstand te breken wordt reeds enige jaren op de
bruine werkers van Indonesië een hongerblokkade toegepast.
Dezelfde hongerblokkade die U kent van de jaren '44-'45 !

Protesteert met Ons tegen koloniale onderdrukking,
Vormt acüe-comité's in buurten en bedrijven en zoekt voeling
met onze organisaties. Activeert eigen verenigingen en t>rga- ~
nisaties.

Zorgt voor democratie in een zich noemende
democratische wereld. •

Wekt agitatie en actie. U hoort meer van ons.

Actie-comité Indonesië
j Vrije Socialisten Vereniging
/ Communistenbond Spartacus
[ Ned. Bond: van Vrije Socialisten
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Onderwerp PSffifIC tt*ïl

heb ik de ««r $w» Eteellentie/U afschrift ««a te

bieden ven een pamflet, eofcöMmliJk uitgegeven $00* d« Tri J*

Socialisten Yoreniglue, I5ederlajïdse Bond ven Vrije Socialisten

en öe CaRflaanistenbond "SpertacUBw. Vaa d«3s« psaaflcttwi zijn p3a

3000 «saffiplaren ^«flriüct, waarvctn op 25 en £6 Septamb«r 194? «en

aantal te Jmatevte® iMMNNtt aangeplakt.

Verwacht fcan neoröen dat ook elders doreelijke panfletten

zullen worden verspreid.

HET HOOÏT' T^ DE
YEIUGHEIDSDIEFCT
Kaeaens d«ze:

L. Uvan Lftere.

.de l£inist*r-Pr«Bi<lent,

Minister van Justitie
2. I.. de Minister van

Hoer Hoofd Afd.m B T«a i* Generale staf,
De Heer Hoofd Sectie III M. I .D., Marine staf,
Ge Heer HoofdcomBuvan Politie te Rotterdtea,
De Heer Hoofdcocaa.van Politie t« Den Haag,
De fie«r HoofdcaBEuvan Politie t« Utrecixt,
De Hoer Hoof dccama, yen Politie te Groningen.

43228 - '46
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Bijgaand zend ik U een rapport

betreffende het vinden van pamfletten

ten. aanaien van het uitzenden van troe

pen naar Nederlandsen- Indie.

De Majoor,
Districtscommandant,

AAN t
Den, Hear Hoofd O.V*D*
Javsfestraat 68
OSN HAAG.
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wnsnijzing naar uw Ucvenveri»aï1id schril —
ik Ui wraoekeis eetv onderzoek i« willen dfoen instellen

naar 4e politieke betrouwbaarheid yaua E*C«HM&$UÜSf thans in
militaire ji diëtist, woeende Oele>e"astraat 65 «tlMer,

HM&MANS heeft aan ErfÖMBöRG een, Kamer in zijn huis
Verhuurd» - -x^ ,

'ïtevcns g«lieve U Adert»!,) afschrift aan i* tfreffej*
vaiv eeneirculair« vaiv h«t Comité Vaiv ^ctie tegen oorlog In
Indonesië» waarin ft.l}M9UHG alê> Ifceatuursla/dL staat vermeld*

%ia>lgens een^oiiet t€ coairoleerefl bericht aauubl^
een agentschap gevestjigd ai j n vart het Russische blad
Bij lim^ur^ aaw huis zouden regel/sa tig Russ.

fcorgers Kema?ja i/veufco's, ge/nerkt C. P. forten t
aen. zoa een- ROB?» ai j n/ intrek in- gereoeffld. perceel heVipcn

fc tn^ge U Verzoeken ook naaJ" bovengenoemde feiten
te wéllen 4oerv insiellen' ej^ «Ij hei1 iBSultaöt1! è*'i»il-

Derioïjt«B.

Hei

,— dezen
PI tüitea&ni.

1 .Q. (Jrat benda»»
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CHEF VAN DEK GEKËRALEK STAP

Afdealing : III B

No. : 2565 &eheim.

Bijlagen : êèn

Onderwerp : Comité van Actie
tegen oorlog-lndonesië.

Lr n

s Gravenhage, 15 uctober 194°.

16 OCÏ,

Onder verwijzing naar mijn brief d. d. 1 October '1946,
JJo. 2319 Persoonlijk, moge ik U hierbij doen toekomen een circulaire
fean nevenvermeld comité^ dat toevallig als onbestelbaar in handen is
gekomen xan Sergeant E ,0« Haagmans, ingedeeld bij de 25© Compagnie R.I.
M.I. te 4ssen .

Genoemde Haagmans, 'vvonende eveneens Celebesstraat 65, te
's Gravenhage, stelde dit pamflet aan zijn Commandant ter hand, terwijl
hij mededeelde dat;

1e, dat ̂RobĴ mbî g gledert ongeveer een jaar eenftkamer van hem heeft •
^ehutordinpan^ Celebesstraat 65-

2e. dat hij nimmer ïeïS" v'a'ĥ pö'xi'ciQk© activiteit van Limburg bad
bemerkt

3e. dat hij Limburg graag uit zijn huis wilde laten zetten, doch de
bestaande bepalingen dit niet toelaten;
dat hij de circulaire overhandigd* heeft teneinde zich te vrij\va-4e.
ren tegen eventuaele aantijgingen, dat hij iets met Limburg te ma-
ken zou hebben.

i Ik moge U in èver\veging geven, naar de politieke betrouw-
baarheid van Haagmans een onderzoek in te stellen, alvorens hem voor
het verkrijgen van meerdere inlichtingen uit te noodigen»

Hoofd C.V.D.
Javastraat 68,
's Gravenhage.

Het Hoofd Van ds Afdeeling III B,
:De Luit.-Kol. van den Gen. Staf,

o/l De Luit.-Kol.

M.P. Kokje*
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Medestrijders, . , "-* -^~V^ V "^"^/•
Wanneer er onraad dreigt in de Indonesische oessa, wordt er op de tam-tam gesla-
gen. De ene tam-tam neemt het alarmsignaal over van de andere, en weldra is de

. hele streek in rep en roer.

Ook in Nederland dreigt thans ernstig gevaar, en het is dus nodig, dat overal de
tam-tam wordt gehoord; dat allerwegen de alarmklok wordt geluid.

Wij moeten ons snel bezinnen, en tot daden van verantwoordelijkheid komen.

De toestand in Indonesië' dreigt tot een crisis te leiden - en tot oorlog! In feite
IS er reeds oorlog. De belofte van zelfbeschikking en gelijkberëchtigdheid is
door Nederland geschonden. Het koloniale regime ^herleeft in het streven om
„orde en rust" te herstellen. Waar dit met geweld gelukt, wordt de nationale
beweging verboden, en 'haar leiding geïnterneerd.

Onze regering onderhandelt (over wat reeds was toegezegd !) met de. revolver
op tafel-. ,,Onze jongens" worden - in strijd met de grondwet - als kanonnenvlees
naar Indonesië gesleept - hun ondergang tegemoet, zedelijk én lichamelijk.
Intussen gaat het vechten door. Deze sluip-oorlog en de voortdurende 'troepen-
verschepingen wekken terecht het wantrouwen der Indonesiërs.

Tegen dit dreigende oorlogsgevaar moet ons volk in beweging worden gebracht.
Ieder van ons moet tot een levende tam-tam worden, die het alarmsein door-
geeft en zijn omgeving in beroering brengt.

Er dreigt echter niet alleen in Indonesië onheil - al zal ook dat op ons land zijn
terugslag hebben. Oorlog in Indonesië beieient immers onherroepelijk een
financieel bankroet voor Nederland!
Ernstiger nog (als dat tenminste mogelijk is) is het feit, dat de democratie in
Nederland gevaar loopt. Wat moet een democratisch volk beginnen, wanneer zijn
op democratische wijze gekozen vertegenwoordigers in meerderheid practisch
een fascistische koers gaan zeilen?
Want daar komen het ter zijde schuiven van de grondwet en de militaire neven-
regering (of moeten we zeggen: süperregering??) toch immers neer!

Ons antwoord daarop'luidt:

massaal democratisch volksverzet

Wij hebben daarom gevormd een Comité van Actie tegen Oorlog in Indonesië,
dat tot doel heeft de alarmklok te luiden en het volk wakker te roepen, alsmede
zo mogelijk leiding te geven aan het ontwakende verzet. L

Helpt ons en toont, dat ge niet wilt berusten in de ontrechting en onderdrukking,
die zowel ons eigen als het indonesische volk bedreigen.

Ieder rechtgeaard Nederlander moet in zijn eigen kring en omgeving, werkplaats
en fabriek een brandount worden van onrust en verzet, van activiteit en propaganda.
Kernen moeten worden gevormd als middelpunten van nieuwe actie.

Voor een goed begin is echter vóór alles geld nodig - en zelfs véél geld!
Want drukwerk en propaganda zijn duur - en tóch moet ons geluid tot in de
uiterste hoeken van het land doorklinken!
Geeft dus méér dan ge missen kunt! Breng geld bijeen onder Uw kennissen! Want
letterlijk alles staat thans op het spel! '

Wij hebben Uw hulp dringend nodig en wij rekenen op U!

Geeft U dus omgaand op als medestrijder en zendt Uw bijdrage aan een der onder-
staande adressen. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk verdere gegevens aangaan-
de de te voeren actie

Den Haag
68.

of Mei. Gien deHaan.
Joh.' de WitteEraïPiï'

, Wassenaar

afz.inaam • •

adres

woonpL

Hieilangs afknippen

Ik ben het eens - oneens - met bovenstaande oproep

te ben bereid - niet bereid - mede te werken

Er bestaat in mijn omgeving mogelijkheid - geen

mogelijkheid - een plaatselijk comité te vormen.

Ik ben bereid - niet bereid - hiertoe mede te werken.

Ik ben bereid-niet bereid-zitting in het plaatselijk

comité te nemen.

Doorhalen wat niet is gewenst

Gelieve onderstaande namenen
adressen als medewerkers te
noteren:
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"VERSLAG VAN EEN OP 15 NOVEMBER 1946 :DOÖR^JEET'COMITÉ VAN
ACTIE TEGEN OORLOG IN INDONESIË,- AFDEICLING'AMSTERDAM;
GEHOUDEN' VERGADERING ÏN DS IXEINE ZAAL VAN HOTEL' '
"ERASNAPOLSKY" TE JUiSTStÜXiïI. J " ~'

Deze vergadering was voor een iedyr 'toegankelijk
• tegen betaling van f,0,25. Sr. waren circa 125 bezoekers,
waarvan ongeveer 70 vrouwen, personen in .uniform-waren
niet aanwezig.

Leuzen en opschriften waren' niet aangebracht*
De voorzitter van dit Conite, wiens n aan onbekend •

-is gebleven, opende te 20 .,,25 uur de vergadering» Hij riep
de bezoekers een hartelijk welkom toe en doolde voorts-
mede, dat deze vergadering was belegd on e on.' overzicht.
te geven wat er nonentool in Indo.iosie gebaart. Hij vroeg*
hiervoor de bijzondere aandadht en gaf- hierna het woord
aan de spreekster, I.lej tE|Ppetira,y,

Spreekster begon haar 'betoog, net" de opnerking,
dat men, gezien de trage opkonst, reeds tevreden was, dat
er een ontwerp-overeenkomst was geparafeerd, tussohen de
Commissie-Generaal en de Indonesische Republiek» Met deze
tevredenheid moest men sich echter, nog nié.t. in slaap
sussen* Zî  v/i 1de hierop echter niet verder ingaan en zich
houden aan hot onderwerp, waarover zij riöedt spreken^
narielijk "Het Indonesische Nationalisme"* 2ij begon toen
net te verklaren, dat de vrijheidsdrang van do Indonesiërs
niet van den laatsten tijd is, doch reeds dateert van het
jaar 1918, lïeeds toen gingen er stemmen op on Indie 3.03
van Nederland te muken* Geleidelijk vond men meer aanhangers
Toen in 1942̂  de -Japanneesen het land binnen vielen,
groeide dit verzet meer en neer aan. De concentratie-
kampen, die door ds Japanneozen werden ingericht, beletten
echter een on andor om' hun verlangen in dadeü om'te zetten.
In 1945 echter, direct na de capitulatie der Japannöezen,
meende men dat de tijd nu eindelijk aangebroken v/as, om
ziöh daadwerkelijk te organiseeren voor een vrij Indonesië,
temeer, daar er toon goon Engelschen en Nederlanders, aan
wal kwanen en zij toen vrijheid -hadden om ee<n vrije
Indischo Republiek te vormen, Helaas werd. echter, door de
komst'van'da Sngelachen en later ook de Nedarlanders in
Indië, een streep door cLe rekening gehaald, Men trachtte
thans weer als hèorschei* op to treden en de Indonesiërs
in den hoek te drukken» Dit is hun echter niet gelukt»
De Indonesiërs bleven zich verzetten-en wilden een vrije
Republiek Indonesië, Ten deele is hun dit thans gelukt.
Door onderling overleg wisten zij op 17 punten, net de
Commissie-Generaal, overeen te komen, "Dit is natuurlijk
zeer toe te juichen, aldus spreekster,- doch rien zal de
noodige voorzichtigheid, in acht. moeten nê ien, daar een
en ander nog in de beide Kaners-b&sproken moet worden. '
•De reactie is niet van do lucht. Schouten, de grpote. .
reactionnair, zal alles in hot werk stellen, om de .over-
eenkomst te lat.en doen torpedeeren en indien de , ; '
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do katholieke Minister Beel niet voet bij stuk blijft
Kouden, zal dit óók zeker gebeuren» Het leed zou dan niet
te overzien zijn, daar de Indonfesiers aan geon terugwijken
neer zullen denken*"

Ook spreekster was er niet van overtuigd., dat d©
overeenkomst direct goedgekeurd.zou worden, Zij meende
dit te mogen concludeeren uit het. feit, dat artikel 192
uit de Grondwet is geschrapt. Een en ander hield, volgens
spreekster, in, dat non thans neer dan 70 c.DG O militairen
naar;Indi8•lïaüf;'z';öMen»\Waarvoor was schrapping-van artikel
192 iioodig indien men toch den wil. had. om; T, o t overeen-
stemming te komen ? Hier steekt vrat -andern achter," meendo
zij» Maar zij zal blijven hopen dat do geparafeerde overeen
komst hier te lande een goed onthaal sal krijgen. en1 dat er
tussohen Indië en Nederland oen goede samonv.rerking tot.
stand zal mogen konen* "Dit kan, aldus spreekster, indien
de Indonesische en Nederlandsche arbeiders progressief
samenwerken ook in de toekomst," Zij hoopte dat de Indo-
nesiërs, nu zij biniidnkort Ho.derland̂  jyeer̂ âat̂ Yerlateny
te kunnen nededoelen, "ÏÏïöriuT besTöot zij haar rô ê"," weïko
net applaus werd beloond.

Hierna werd 10 minuten pauze gehouden.
Te 9,30 uur begon Jef LAST zijn rede over" het

onderwerp "Het Nedorlarids'cïro £?ocialismei en het Indonesische
vraagstuk"« Hij zei o^mj het voigeiidei

"Toen ik hedenmorgen op straat liep en hoorde
roepen "ext̂ a, editie" snelde ik naar 200*n vcrkooper toe
en racende niet anders dan, toen ik die groote koppen in'
de krant zag, dat dit betrekking zou hebben op de gepara-
feerde overeenkomst tuoschen Nederland en de republiek
Indonesië, Kot blcok echter rois to eijn̂  want hot ging
niet over do overoenlconst, doch over het vliegtuigongeval
op Schiphol.. Ik las van 36 .doodenc In het andere hoekje
van de krant/ stond toon iets over de geparafeerde over-
eenkomst, Dat. 26 nenschen oiakwaraen vind ik verschrikkelijk
naar vragen de monsohün zich wel eens af hoeveel jonge
nensohenlevens -dagelijks in Indie verloren gaan ? En nu
zegt non wél dat er een wapenstilstand is, naar op Celebes
Lombok en Atjeh wordt toch nog naar druk gevochten en daar
schrijft nen. niet overt ¥ordt het niet oens tijd dat iaën
daar zijn aandacht aan besteedt, on zoodoende jonge levens
te sparen* " Hij hoopte voorts dat door do genaakte over-
eenkomst een en ander zich zal wijzigen, doch zijn ver-
trouwen kan hij hieraan nog niet geven» Het bleek uit alles
dat men de republiek Indonesië "niet -wilde", "Hadden de
Engelsehen anders tijdens de bezetting, teneinde het
Verzet in Indie te steunen, geen stengunfs naar beneden
kunnen werpen op de lange kuststrooken ?, vroeg hij zich af,
Men heeft dit nagelaten ondat men vreesde dat de Indonesiër
deze,, wapens in handen zou krijgen en ze gebruiken zou tegen
de Nederlanders, Reeds toen was de geest onder de bevolking
wakker.-Deze. is ontwaakt met de kwestie van--de Zeven
Provinciën in 19.27,. Er is in Nederland e en • wettige
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wottige Regeöring en deze zal het waarschijnlijk goed
not de Indonesiërs neenen, doch er zijn zooveel andere
regeeringen hier in het land die van geen overeenkomst
net de Indonesiërs willen weten; .Dit zijnen. l, de
geheime regeeringen van de Olie, Plantages on :de Mijnen,
die er allen belang "bij hebbon 'dat Iiidi o aan Nederland

, ondergeschikt blijft» Voor dezen regooringen dienen v/ij
op te passen,.. Zij zouden de 'Indonesië̂  snvocle r oin.' zbö
gaarne als koelie willen gebruiken, zooals vroeger^ toen
nen ze voor Ef cent per dag liet -werken,

Neen nijne hoorders, aldus spreker, dit mag. niet
neer gebeuren. Hier moét hot NecLerlandscho socialisme
een stokje voo£ steken, Y/ij socialisten -sijn de nenschen
die .hun door ons woord."; on voorbeeld. kunna;i helpen en
'steunen*. Zij weten dit- en' ̂ ertrouwG.n o> ons;11 "'

Hierna -droeg spreker verschillende vorsen voor uit
werken van Multatuli, Henriette Soland Holst, Jacobs,
Gerritsen on.. vaa henzelf. Spreker vroeg, hiernaar te
handelen. Deze verzen Behandelden . de ontberingen» mis-
handelingen en verachting, welke de Indonesiërs • in hot
verleden van den ovcrhoersoher ondervonden haddon,
"Dit mag en zal in do toekomst niot riee^ gebeuren J! »%'
riep sprek.or, • "Hot internationale sobialisnö iidet oen
feit vrorden,"

"Indien onze schepön aanstonds benand zijn net
blanko en bruina broeders, dan zullen zij elkaar de
hand rioet 5n toestekGn en allen zullen we een zijn in
het sociclisiao,"

Ei j voegde' in het ,3lot 'ran zijn rede nog tos
dat, zijne inziens, do staking van September 1946 er
ontzacgeli jk veel. had. toe bijgedragen, dat de over-eê -»
korast tussohen Iledorland 3:1 Indonesië is'geparaf eerd»

Ds Roge^r-ing • vo.oldo in dozen aan, dat zij, door
hot bestendigen 'ran haar r'3actionnaire houding, do
kiemen zou leggen voor oen burgaroorlog» - . •

• Hierna eindigde spreker zijn redo, vnarop oen
matig applaus volgde , 7eel van ie aanwezigen had3,en
tij dans cleze redo do a aal reeds verlatön,

Vervolgens sloot da secretaris, wiens naan niet
genoend virerd, ts 10<,45 viur de vergadering, nadat liij de
actie van hot Comité uiteonaette als gebaseerd op de
'
Ie* Erkenning van do onvoor̂ i/.'aardelij'ke en volledige

onafhankelijkheid van do republiek Indonesia;,
2o. Sluiten van eon vriendschapsverdrag met deze

republiek, niet onder dwang van wapenen, maar
' als vrije en gelijkwaardige partners,

3e, ïlgeheele vrijheid Voor het Indonesische volk .
om staat én goméenschap te organiseeren naar
eigen inzichten, zonder inmenging van senig©
niet Indonesische, macht. . ' • _ . . - ' : .

4e, Opgeven van elke machtspositie in Indonesiö.
5e.
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Onmiddellijke beëindiging van de aan den gang zijnde
' verkapte koloniale oorlog in Indonesië,

6e; .Stopssetting van troepè£tj?ansporten. naar Indonesië,
7e, Terugroepen van alle 'militaire r o mat i e"» s uit

Indonesië, ondat zij practisoh gebruikt worden voor
' het herstel van de oude koloniale status,

8e* Temtgroepen van alle oud -koloniaal geaindë aribtenaren
en aanstellen van nieuwe, alleen in overleg net de' '

Hij verzocht dit aan vrienden, buren oa nedearbeiders
bekend te willen maken om deze- eisenen verv/oaenlijkt to
krijgen, " • , ' . .

"Dit kan, aldus spreker, ' indien wij do hohdon aan
de ploog slaan,"

Hierop bedankte hij voor- do opkonst on sloot de
vergadering na een aanbeveling van de 'collecte die bij
den uitgang zou worden gehouden ten bate van f?Helpt
Indonesië." -

De vergadering ging te 11,- uur rustig Uiteen.
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8 Octobar 194-6»
R.J.Liabarg.

l H B I Mi

Set verwljaliig naar uw terzijde vermeld schrijven
ojatreat

thana wonende Oei abes-
?aat 5» alhier, van den I.D» Utra6kt, • in wèUer gemeente hij

voorheen woonaohtig was* de volgende inlichtingen werden. ontvangen,,
Sijn vader» die de eerste leerling was fan de

. rmaalsohool "De Klokkenberg* te Hijmesen, hield te
T̂ .Ï») een mei w j e« internaat, waar R.JoLimbors als

eonigst zoontje al» e«a f**J*~door ai j n moeder werd opgevoed*
Bseds 09 twaalfjarigen l«%*%ajt et>enbaarae aio h M j hem een bohé-
raiennatttur. lfc''**;splî f; ;!̂ swè-kf;''le hebben (waar is onbekend)
studeerde hij te Lellen Indclogie, waar hij als één van de drie
besten van ai j n jaar aijn atodie beëindigde. Hij weigerde echter
een functie als beattiarttambtenaar te aanvaarden» daar nij toen
reeds net standpunt inna% dat nij bij eventueel oonfllot niet te*
gen de Indonesiërs •aoa'tótten ̂ p̂ reden, oadat de Indon*aiera volgens
hem ten onreolite werden onderdrukt* Oedorende zijn studietijd ver-
gaderd* bij reeds met Indonesiërs en was bij hen een zeer gesléno
figuur. Ha beëindiging van gijn studie heeft hij aich voorbereid
voor de studie In Oostersohe talen en H j belvertaler voor net
Indoneaiaohe volk. Deze voorbereidina iweft hij eaJ»ter a»eten otaken»
daar ai J n vader weigerde des* kosten te betalen* Hierna la hij
Trerbpndan geweest aan de Blenme Hotterdaaaohe Courant, als Bbaeli*-
redactour, waarvoor hij ook veel vertaalwerk heeft gedaan» Hij ,
hè art gewolgerd lid van de Oultttarkaaer te worden en is op 5 o o. 19 4-1
van Aaaterdam la Utrecht konen wonen (Boya BaULetatraat 47) . •- '

(Jedurende de besetting waren al jn inkoosien «eer
gering, daar hij door onderverhuur van ai j n woning in sijn noodzake-
lijke levenabehoeften noest vooralen. In 1943 Is in sija woning»
waar ook B! j n aoeder verbleef, een soogenaaade Bijbelkring gevormd,
waar Liabarg meertaaien als spreker Ie Opgetreden. Van sijn hand aijn
o. a, de volgende boeken verschenen, die eau vrij goede reoantie
hebben genoten» "Dirk öoornhert" j "aultuurdraöera In bewogen̂ tijden'1
(beginnende bij de figuur van deert Oroote, + 1334 en eindigde bij
het leven van ReabTandt)» "ïïuropeeaohe figuren'», terwijl een boek*
werk, getiteld! "De Oeacaiedenis van. de Messlasverwaoatlag door de
Joden*1, eerstdaags van sijn naad sal verschijnen.

R. J, Limburg waa en ie een groot bewonderaar en
vriend van Eees Boeke en voelt aieh aterk aangetrokken tot de
Quakers, door Limburg Is eens geaegd geworden tijdens de besettlmgt
rtlk sou thans een ooramoniat »i jn, indien Ik mijn vriend Hilbrand ~
Boata» niet ontmoet had", Sijn kennissen, gedurende de beaetting,
vroegen, sloh meermalen af wie hem nog een ter verantwoording soa
roepen» d« Bctltsahers of de Hederlanders* Hie* omdat hij verkeerd
was« taaar osidat hij een tegenstander van alle geweld was en alle
geweld van beide zijden veroordeelde.

Wat betreft aijn gezinsleven kan nog worden op-
59 merkt, dat sijn vrouw eonigan tijd gescheiden van hem heeft ge-
leefd* Al ge HO en wordt aangenomen, dat de schuld hiervan niet bij hem
gelegen ie. .

l
l
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16 JMVêmber I94b.

'Verslag van een, op 15 November 19 46, d oor het Comité van
Actie tegen oorlog in Indonesië, Af deeling Amsterdam, gehou-
den vergadering in de kleine zaal van Hotel "Krafïapolsky*,
te Amsterdam.
Deze vergadering was voor een ieder toegankelijk: tegen "be-
taling van ƒ o. 25. Er war^n circa 125 bezoeker s, waarvan on-
geveer 70 vrouwen. Personen in uniform waren niet aanwezig.
Leuzen en opschriften waren n^et aangebracht

-De voorzitter van dit Comitèifffaam onbekend fop end e te 20.25
uur de vergadering. Hij riep, de bezoekers een hartelijk
welkom toe en deelde voorts mede, dat deze vergadering was
belegd om een ©verzicht te geven :wat er momenteel in In-
donesië geb«tJHp.t.Hij vroeg hiervoor de bijzondere aandacht
en gaf hierna het woord aan de spreekster, Me j .E.3?oetirayv
Spreekster begon haar betoog, met de opmerking, dat men,ge^*
zien de trage opkomst , reeds tevreden was, dat er een ont-
werp—overeenkomst was geparafeerd, tusschen de Commissie-
Generaal en de Indonisische Republiek. Met deze tevreden-
heid moest men zioh echter nog niet in slaap sussen.Zij
wilde hierop echter niet verder ingaan en zich houden aan
het onderwerp, waarover zij moest spreken, namelijk "Het
Indonesische Nationalisme "..Zij begon toen met te verklaren.
dat de vrijheidsdrang van de Indonesiërs niet van den laat-
sten tijd is, doch reeds dateert, van het jaar 1908. Reeds
toen gingen er stemmen op om Indië los van Nederland te
maken. Geleidelijk vond men meer aanhanger s. ï o en in 1942,
de lapanneezen het land binnen vielen, groeide dit verzet
meer en meer aan. De concentratiekampen, die door de Japan-
neezen werden ingericht, beletten echter een en ander om
hun verlangen in daden om te zetten. In 1945 echter, direct
na de capitulatie der Japanneez en, meende men dat de tijd
nu eindelijk aangebroken was, om zich daadwerkelijk te or-
ganiseeren voor een vrij Indones ie, terne er, daar er toen
geen Bngelschen en Nederlanders aan wal kwamen en zij toen
vrijheid hadden om een vrije Indische Republiek te vormen.
He&ikas werd echter, door de komst van de Engelschen en la-
ter ook de Nederlanders in Indi'é, een streep door de reke-
ning gehaald .Men trachtte aithans weer als heerscher op te
treden en de Indonesiërs in den hoek te drukken. Dit is hun
echter niet gelukt. De Indonesiërs bleven zich verzetten
en wiüen een vrije Republiek Indonesië. Ten deele is hun
dit thans gelukt. Door onderling overleg wisten zij op 17
punten, met de Commissie-Generaal, overeen te komen^Dit is
natuurlijk zeer toe te juiehen, aldus spreekster, doch/2̂ !
B*e-rr*'de noodige voorzichtigheid in acht moeten nemen, daar
een en ander nog in de beide Kamers besproken moet worden.
De reactie is niet van de lucht. JJQ Mini c tor Schouten, de gx
groote reactionnair, zal alles in het werk s t ellen, om de
overeenkomst te laten cioen torpedeeren en indien de
Katholieke Minister Beel niet voet bij stuk blijft houden,
zal dit ook zeker gebeuren. Het leed zou dan niet te over-
zien zijn, daar de Indonesiërs aan geen terugwi jken meer
zullen denken„0ok spreekster ie- er niet van ov.ertuigd,dat



de overeenkomst direot goedgekeurd z*a/ worden. 2ij meen^u
dit te mogen concludeeren uit het f ei t, dat artikel 192 uit
de Grondwet is geschrapt'.Een en ander hjió&Rr, volgens spreek-
ster, in, dat men thans meer dan 70000 militairen naar Indtè*
kan aendené'Waarvoor was schrapping van artikel 192 noodig .
indien men toch den wil had om,tot overeenstemming te komen»
Hier steekt wat anders achter'lffltaar zij zal blijven hopen
dat de geparafeerde overeenkomst hier te lande een goed
onthaal zal krijgen en dat er tusschen Indië en Nederland
een goede samenwerking tot stand zal mogen komeni'Dit kan
aldus spreekster, indien de Indonesische en Neder land sche
arbeiders progressief samenwerken ook in de toekomst. Zij
hoopti/d4t de Indonesiërs ,1111 ̂ ^^^QS^^JLM^^^^^l^S^-

kunnen mecTè S¥ei!en7Hi e r na beslooT'ls'ï;] haar. .
rede7weTËewime'ti applaus werd beloond.
Hierna werd 10 miniten pauze gehjbuden.

9,30 begon Je f LA3ff_z.i .1n rede/ over het onderwerp "Het
Nederlandsche jMcialisme en het Indonesische vraagstuk"f
Hij beffirf' ïSlgiibjjt&og al a vdlg**v«U, ;

uM

*Toen ik hedenmorgen op straat liep en hoorde roepen "extra
editie" snelde ik naar aoo'n vsrkooper toe en meende niet
anders.dan^toen ik die grooté koppen in de krant aag,dat
dit betrekking zou hebben op de geparafeerde overeenkomst
tusschen Nederland en de republiek Indonesia.Het bleek ech-
ter mis te zijn want het ging niet over de overeenkomst,
doch over het vliegtuigongeval op Schiphol.Ik las van 2b
dooden.In het andere^hoekje van de krant stond toen iets
over de geparafeerde overeenkomèt*D4i'26 omfcafrouieri menschenx*
vind ik verschrikkelijk maar vragen de mensohen zich wel
eens af hoeveel jonge mgnschenlevens dagelijks in Indie
verloren gaan?En nu zegt men wel dat er een wapenstilstand
is,maar op Celebes,Lombok en Atjeh wordt toch nog maar
druk gevochten en daar schrijft men niet over,Wordt het
niet eens tijd dat men daar zijn aandacht agua^besteedü* om
-zoodoende jonge levens te sparen'iHij hoopte<2fl!r door de ge*,
maakte overeenkomst een en ander zich zal wijzigen,doch

( zijn vertrouwen kan hij hieraan nog niet geven»Het bleek
uit alle-s dat men de republiek Indonesië "niet wilde'i'Hadden
de Bngelschen anders tijdens de bezetting, teneinde het ver»*
zet in Indië te steunen}geen stengun's naar beneden kunnen
werpen op de lange kuststrookenyEten heeft dit nagelaten
omdat men vreesde dat de Indonesiër deze wapens in handen
.zou krijgen en ze gebruiken zou tegen de Nederlanders.Seeds
toen was de geest onder de bevolking wakker.Deae is ont-
waakt met de kwestie van de Zeven Provinciën in 192?•
Br is in Nederland een wettige fcegeering en deze zal het
waarschijnlijk goed met de Indonesiërs meenen^doch er aijn
zooveel andere regeeringen hier in het land die van geen
overeenkomst met de Indonesiërs willen weten.Dit zijn n0l.
de geheime regeeringen van de Olie,Plantages en de Mijnen,
die er allen belang bij hebben dat Indié' aan Nederland
ondergeschikt blijft.Toor deze regeeringen dienen wij op
te passen.aij aouden de Indonesiërs wederom zoo gaarne als
koelie willen gebruiken zooals vroeger toen men ze voor
2̂  cent per Mag liet werken.
Neen mijne hoorders-,aldus spreker,dit mag niet meet gebeu
ren.Hier moet het Nederlandsche socialisme een stokje voor
steken.Wij socialisten zijn de menschen die hun door ons
woord en voorbeeld kunnen helpen en steunen.Zij weten dit
en vertrouwen op ons.''
Hierna droeg spreker verschillende verzen voor uit



* *

tTOhnjiP'lwa\ Multatuli,Henriètte Soland Holst, Jacobs,
Gerritsen en van hemzelf .Spreker vroeg, hierna^ t e handelen,,
Eeze verzen behandelden de ontberingen,mishandelingen en
verachting, dienere Indonesiërs in het verleden van den over-
heerscher ondervonden hadden.mt, mag en zal in de toekomst
niet meer gebeuren'/ariep sprekeriHet internationale socialisme
moet een feit wordené
Indien onze schepen aanstonds bemand zijn met blanke en brui-
ne broeders,dan zullen zij elkaar de hand moeten toesteken
en allen zullen we één zijn in het socialisme,,'
Hij voegêe aan het slot zijnd* rede nog toe dat,zijns inziens,
de staking van September 1946 er ontzaggelijk veel had toe
bijgedragen,dat de overeenkomst tusschen Efederland en Indoneiië
is geparafeerd,£e jjegeering voelde in desjen aan,dat gij,door
het bestendigen van haar reactionnaire houding»de kiemen "

tövvvoor hot ontotaan vam. een. burgeroorlog.
Hierna eindigde spreker zijn rede,waarop een matig applaus volg
de,Veel van de aanwezigen hadden tijdens deze rede de zaal
reeds verlaten
Vervolgens sloot de secretaris,wiens naam niet genoemd irerd,
te 10,45 de vergaderingjnadat hij de actie vast het comité
uiteenzette als gebaseerd op de navolgende eischen:
Ie. Erkenning van de onvoorwaardelijke en volledige onafhanke-
lijkheid van de republiek Indonesia,
2e. Sluiten vam. een vriendschapsverdrag met deze republiek,
niet onder dwang van wapenen,maar als vrije en gelijkwaardige
partners.
3e.Alge&eele vrijheid voor het Indonesische volk om staat en
gemeenschap te organiseeren naar eigen inzichten,zonder inmen-
ging van eenige niet Indonesische macht.
4e-Opgeven van elke machtspositie in Indonesië.
5e. Onmiddellijke beëindiging van de aan de*, gang zijnde ver-
kapte koloniale oorlog in Indonesië.
6e.Stopzetting van troepentransporten naar Indonesië.
7e.terugroepen van alle militaire formatie's uit Indonesië
omdat zij praotisch gebruikt worden voor het herstel vaa de
oude koloniale status.

( 8e. terugroepen van alle oud-koloniaal gezinde ambtenaren en
aanstellen van nieuwe,alleen in overleg met de republiek.
Hij verzocht dit aan vrienden,buren en medearbeiders bekend
te willen maken om deze eischen verwezenlijkt te krijgenl'üit
kan,aldus spreker,indien wij de handen aan de ploeg staan."
Hierop bedankte hij voor de opkomst en sloot de vergadering
na een aanbeveling van de collecte die bij de*uitgang zou
worden gehouden ten bate van "Helpt Indonesië11.
De vergadering ging te 11 uur rustig uiteen.



Tegen troepentransporten j
Weliswaar is kort geleden een wapenstilstand

gesloten tussen de Nederlandse en Indonesische
strijdkrachten en van de week is als resultaat
daarvan het bevel: „Staakt het vureal" uitge-
geven, maar de troepentranspoiten vinden nog
op de gewone wijze voortgang. Het spreekt van-
zelf, dat ieder er over verheugd is. dat het
wapengeweld tot zwijgen is gebracht en daar-

•mee de weg geëffend tot een redelijk overleg
omtrent de toekomstige positie der Indonesische j
Republiek- i

Maar wij' zijn er nog ver van verwijderd, dat
Indonesië als een zelfstandige natie in de rij
der volkeren treedt. De koloniale reactie in ons
land ageert nog steeds op felle wijze tegen
iedere oplossing van het Indonesische vraag-
stuk, waarbij de band met Nederland in politiek
opzicht verloren zou kunnen gaan.

In deze situatie is een voortgezette activiteit '
van alle progressieve krachten ten gunste van
een liquidatie der oude koloniale verhouding
geboden. De troepentransporten naar Indonesië
moeten dan ook worden stopgezet. De aanwe-
zigheid van een grote legermacht onder een
legerleiding, omtrent wier gezindheid niemand
gerust kan zijn, brengt de ontwikkeling naar
de vrijheid van Indonesië in gevaar.

oorlog _Jn Indo-
óoK""üw" ï̂ê3ëwer-

,
nesië vraagt voor zijn aroei
kTB§: Men stelle zich daarom in verbinding met
den secretaris yan dit comité, Rob Limburg,
Celebesstraat 65, Den Haag. Ooi: financiële
steun is broodnodig. De penningmeesteresse,
grien de Haan, Joh. de Wittstraat 17 te Wasse-

gaarne voor dit doel uw bijdrage,i


