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G; a H _E _I M,_

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Onze



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


