
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST

N». 57578.
Bijlagen: drie •

Dict.: Typ.:

Uw schrijven No.

dd.

Onderwerp: UCOÏÏllté VOO.f V> 0(3.6

in Indonesië" .

fi ^ r; 7.- ~r *?, :r
er ,ÜJ 11 J-J J- J.V1 *

's-GRAVENHAGE,21 Maart
Javastraat 68

194 9.

("CK53X
(XDZ222C

Ik heb de eer uwe Excellentie hiernevens ter ken-
nisneming aan te bieden een verslag van een op 10 Maart'
j.l. door het in hoofde dezes genoemde Comité te ̂ ster-
dam gehouden openbare vergadering, benevens de daarin
"bedoelde brochure !rv/at gebeurt in Indonesië?" en copie
van liet mede daarin bedoelde manifest.

Onder verwij s ing kortheidshalve naar de inhoud
daarvan moge worden opgemerkt, dat ik genie end heb ü
hiermede in kennis te moeten stellen omdat in het ver-
slag en de bijlagen vrijwel alles tot uitdrukking komt
waarop de actie van het Comité gebaseerd is.

Indien tijdens de verdere activiteit van het Comi-
té nog nieuwe gezichtspunten mochten worden geopend,
zal ik niet nalaten U daarmede in kennis te stellen.

ÏDÜT HGOÏÏD VAN DE

Mr. L. :3intho ven.

Ztijne Excellentie de Minister President,
Zijne 'Excellentie de Minister van
Overzeese Gebiedsdelen,
te
f -G K L V
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Verslag van de op 10 Maart 1949 te 20 uur ^
houden openbare vergadering in de zalen vaa
"Bellevue" te Amsterdam,, georganiseerd door
het "Gomité* Voor Vrede in Indonesië",

Deze vergadering was aangekondigd door middel van advertea*?
ties in het weekblad "Vrij Nederland" en de dagbladen"
Vrije Volk" en "Het Parool", De toegangsprijs bedroeg 35,

flK».Bij de ingang werd gecolporteerd met "De Vrije Ka'
der" en "Socialisme van Onderop". In de zaal waren ten
koop aanwezig "De Vlam" en de brochure uitgegeven door
"Comité* voor Vrede in Indonesie'% "Wat gebeurt in Indone-
sië", De zaal was niet *ersierd. Alleen was opgehangen 9tü l
aanbeveling tot het kopen van eerdergenoemde brochure.
Aanwezig waren plm. 650 personen, hoofdzakelijk behorende , j
tot h<„-;; i i ; e r gegoede gedeelte van de burgerij,Het
element -/as praktisch afwezig. Li arme» en vrouwen waren
veer gelijkelijk aanv;ezJ^-g, Jonge mensen waren zeer
opgekomen. Militaire%in uniform werden niet
wijl n i ; ;or -u i :r;le Ï-L don c si er s werden opgemejrict.
Ti.j -G-:\ o.e vergadering wer'den manifej^en verspreid,
van een exemplc-ar bi j dit rapport is gevoegd.

Te L:0.15 "^ur werd de vergadering 6.-../or c;en. onbeken
zit ter ...e op end, -.ie mededeelde dat de heer Sara
aaJi V ank. el ij k "o.e ver .^aderin^, '•-, n leiden, door ziekte ver-
hindert" -,.-i3v terwijl de Heer van Randwijk door jen at*.
val in zijn familie ni^t ookvergadering zou spreken.
sprekers kondigde hij aan de herei Schaper, Buskts en BI
Jong.
De siti-itie in Indonesië maakte het nodig deze v31 gade
te belegden en de v er.-."-hl"..' eiide sprekers zouden die sittt
t i j .&1 iotiten.Hierna _..&f ni; net v;oord aan de eerste'^
ker, Bertus iViilen SOïAPjSE, _,-^ooren te Voorburg, 3 *ebn
r i 19WÏ redacteur, •vdaend'e te Amsterlam, Wa^lotraat 4-0
hoog.
Deze be_7>n zijn rede, .-'-f t r ••'er'j.lai-en dat deze vergade;
jv.en protc. _, .vergadering zou zijn.Men begoogde net dez*
g3.deiir_ ,30. en. o^k net de ver vad e ringen die in het land Z
den v;ci .^n gehouden, het Nederlandse v</ • . ' . , dat onyérscliil^
lig stso-t tf . .,3/1 over de gebeurtenissen in Indonesië, -fee """ •
biliseren.Het schijn c niet r—- r mogelijk, vervolgde'
ker, ;r ' J .e vergaderingen t4h.ouden, zoals aio 1n de
hallen te Amsterdam, •'aai '- Coen vso. der Lende en Gerben
Oenaar op e'én podium stonden e.i -.vaar Tan der Lende met
trë?. KiaJ" tot de eerste politionele .actie in Indonesië
van. "du^pere on3ehoorz£aniheid".
De aaniiondiging van de ze ve y..lg^£^ij3-gf w aai van de lalt ia*-

** v o OT*^ t r*1 €^T ~ - - - - - - — —.

aettins hadden de leden van deje beir'e z
kunnen werken^ maar nu staat men tegen over eikand«$r-;
ziet dat hét ïedexlandse TdJjü *leh ieer in ft%n
-!-*-*•,••» ^-^t" «* .̂j*lr"A» i.̂ 1 - ' •
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Het land en de regering bevinden zien in een
ojiiatie voor wat Indonesië betreft.De verklaring; diéu
ring daaromtrent arie^de in. de maand Februari,
een groot gedeelte van het volk hoopvol, maar
hooptextoen da/ het bij de regeringsveiklaring niet
blijven en deze meerdere troeven op tafel zou Vannen Ie
gen.De gehele wereld en de veiligheidsraad ateldeuiieh- *
tegenover de p /litiek van de JNedarlandE» regering, ten flj
zichte vjin Indonesië. Men dacht dat de regering nu eène
her initiatief zou nenen voor een. weöcelijk vooruit strev
beleid.Bij het aftreden van Minister Saksen blaek, op
een wijze deze minister tegen do ueaoeiiu&ea van de overi*
j e ministers inging, La combinatie Sassen-iil seviar en de ''.".'
vercedigiag van sas se- L .oor Rcmme tekende duida^ijk fcoe 40
kaar-en lagen.
we\ opti-eden van Minister !:darseveen wekte geen ba«ioa«dJU*-'
giig. Zo heel l x.ig is het neg niet geleden oat u«fte ttiaia*
ter zei ja dat Indonesië nog niet rijp was voor zelfbestunar,
Ook het pi.an jaeei v,c > niet in alla opzichten
l «nd. iaën pa: c erde daar .-•-:! mede in t^tavia en het. Olijk1
dat ei t plan ei^Lipk is oj ^--ateld door de Indouetische SU
de ra3 -s t Anak>feag/-HeT; h at ..el gunst tge ir,»n1^n, kr werden
a c _ i ' d e doeinsnej-ü vai de n.or -c Tal'ui Comfe^ejq^.e geen |F o on
•aaiden j^celd, de c. -?:or aardelijke vrijneiÜU;.»»»' 4e iAtfM''
L»j.j-h.eiiise xöiaers \ye.L*d i.a uet voorui'cziont gesteld, bij^de
in te stellen Indonesische regering souden 1/3 van de ze-
tels ter beschikking komen van de republikeinen, de in In-
donesië aanwezige troepen zouden alleen gebruikt worden in
overleg met de Indonesische regering terwijl voorstellen
voor de Ronde Tafelconferentie door allen konden worden
ingediend.
De ontgoocheling kwam echter spoedig.Vaa voorbereiding
was weinig sprake. Terecht noemde het dagblad*Ute wljd**het
plan een sprong in het duister zo niet onmogelijk uit te
voeren.
na de terugkeer van Be el in Batavia nam een Sngelsman ken-*
nis van het plan, en zo schrijft hij aan zijn blad. waa
hij hierover zeer verwonderd. Hij kwam tot de conclusie
dat de Nederlanders waarschijnlijk geleerd hadden eindelij
meer te geven dan gevraagd werd en dat de handelsgeest,dl
de onderhandelingen van de nederlanders steeds gekenmerkt
had, eindelijk was losgelaten. Nadat echter de hoofdambtew
naar Giefren naar Bank a was 9 wee at, loam de ontgoochel ijég»
Toen immers bleek dat de volledige vrijheid van de tcepu-r
blüceinse leiders niet inhield de texutfceer naar Ljoeja*
Men kon wel volledige aouvereiniteit veikrijgen, maar de
eerste tijd onder toesieht van de Hederl anders, aie A* De-
partementen van Defensie, Buitenlanée* Zaken en ïinaaeiem
zouden beheren.
Over het algemeen is de buitenlandse pers veel bet e, r 1nai
licht over hetgeen in Indonesië gebeust dan hier te lande*
Daardoor kon ook grote verwamriog ontstaan, sowel bij
volk als bij de regeringen in Ifederland en Indonesië,
botte weigering door de Hepubl ikeinse leiders ia uit-ga
ven. De republikeinen toch konden de voorstellen van de "
derl anders verwijzen naar de Veiltirfieidsraaei, doch ~
accoord met de gestelde voorwaarden, zij het ender
de voorwaarden. Si j voelden niets voor een onder «u ratel è
stellen ven Indonesië van een commisaie van
lus tralie r a. maar konden, s if h evenmin losmaken van
ste resoluüe van de veiliKhei4rfiöL,
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bleven bij hun eis terug te kunnen keren naar Djoeja.* ;
Dit ig een goed standpunt, hetgeen ook gedekt wordt doo» «
een artikel in de "Nieuwe Rotterdam se OourantJIfU veraohii*-;
nen er weer tegenstrijdige berichten over een eventuele la»
williging van die eis door de Nederlanders. De ene dag
l^:.?4" r.~n ^at de ie^erin0 de, republikeinse leiders toestaat
om terug te keren naar Djocja, maar prompt daarop volgt J
weer een tegensprak, terwijl men later weer leest dat de
regering da ar o-er ^ecn enkel besluit heeft genomen,
Romme ziet bij de inwilli^ir.^ van deze eis chaos.
Hoe verward de situatie in Dj oei a is blijkt wel uit de hou-
ding van de aldaar vertoevende Jjaltan. Deze staat volledig
arhtar de republiek en is ir staat de orde in Djocja te be*
waren.De pogingen van de Nederlanders om hem tot medeweiv-
king over te halen zijn vruchteloos gebleven.
Door dit alles zijn we even veer als voorheen, waarschijn-
lijk zelfs een stap achteruit.
De messen van de linkergroep van de Partij va de Arbeid ver-
heugen zich over deze gang van zaken niet.De enige mogeliji
heid die voor Indonesië nog openstaat, is de koers die de-
ze groep heeft aangewezen.Maar in deze regering is die po-
litiek niet mogelijk.
De rechtse partijen zijn mede verantwoordelijk voor de
toestand die is ontstaan. De regering was op de goede weg,
doch door een politiek van zwalken, te laat komen en te
weinig willen geven, is men vastgelopen.
Wij zijn solidair me o deze regering maar niet voor wat be-
t ref t de Indonesische politiek. V/ij hebben hoogachting voor
Drees, doch deze ..'^rdt getrokken door de tegenstanders van
een progressieve Ind^n: cische politiek.Men geeft geen be-
hoorlijke inlichtingen over de te volgen weg.
De enige model i j ^eic. die "^'CTblijft is h e t volgen van een
ruinere politiek waardoor wij ons aanzien in de wereld
kunnen tem pinnen.
De ontgoocheling onder de bevolking kan niet uitblijven.
Een reactie is mogelijk n^ar beiden zijden.
H e t saat niet goed met de actie in Indonesië.Dreea noemde
de toestand niet ongunstig, maar over de economische-poli-
tiek e situatie v;ordt nie(s/9 vernomen.
Wat het comité voorstaat is neergelegd in de brochure die
thans verschenen is en in het manifest dat in de vergade-
ring is verspreid, (spjfcer besprek t deze twee stukken uit-
voerig. )
Spreker vervolgde verder en zeide dat Nederland door te
handelen zo als nu, zijn financiële belangen, zijn eeonoi-
misch crediet en zijn waarachtigheid in de politiek in, de
ogen van de wereld verspeel*. Als eerste reactie op die !
politie1: -i T t r_ -? ^-•-•^ de stopzetting v+n de Marshall- :

hulp aan Indonesië.
Drees heeft ook gezegd, dat Indonesië lia&t in de politie-
ke sfeer van Oost-Azië. Dit blijkt uit xia resolutie van
de Veiligheidsraad.Aan de situatie zoals die momenteel In
Indonesië is onto^ato moet een einde gemaakt worden. De
critiek die op het regeringsbeleid wordt uitgeoefend, ia' '
geen teken van defaitisme. Dit is ook wel jebleken uit
het antwoord van s^nerjerhorn aan Konraeot ia de tweede Ka— •
mer, waar laatstgenoemde sprak over slappelingen, daarmee
doelende op diegene^die critiek oefenen op de plannen ven
de regering.



De tijd van Coen en Van Heutz zijn voorbij. In de diie eeu
dat Nederland heer en meester in Indonesië was is een poli-
tiek gevoerd waarvoor de Indonesiërs ons niet dankbaar vee*
behoeven te zijn.Van Indonesië is geen economisch otfafhanke—
l i jic«Bacht gemaakt en de bewoners hebben alleen maar een krui-
mel mee mogen eten. - !
Wij hebben in de loop der tijden tweemaal Indonesië terugont-
vangen van de grote mogendheden. De belangen die daarbij voor-
stonden kunnen wij makkelijk raden.
In het nieuwe boek van De Kadt zegt hij dat politiek de kunst
der mogelijkheden is;dat raas H e derl and vooral voor wat betreft,
Indonesië niet vergeten.^Voor wat daar gebeuri. is, behoeven
de -<e d eri adders z_ en niet ao de borst te slaan.
De '. • -.-x: van het eonittr^—* is niet de regering stokken voor de
benen te gooien, zoals dit .^eteurt i... het ia^blai "Trouw".
E e x-ionde ïafel^onfeientie zal veel problemen o werpen, zowel
voor wat betreft de Republiek als de deelstaten.
ünen zz^t zo vaak dat D. jocja een Augifcsstal was, doch veel meer
kan dat gezegd worden van Batavia. Beel is na zijn. optreden
als Hoge Commissaris van ^e Kroon in -°atavia beinvloed door
de ambtenaren, en militairen. Een bewijs daarvan is zeker zijn
uitlating dat hij net alleen wel af kan en weigerde adviseurs
mede te netnen. De sancties die souden genomen worden in ver-
band ::;et net gebeurde In. Banka, ^ i - - ' — :'.';. Mc-" "><"1"1 gerust
.jCj.;/,:"1 6.0 net veiJ- i : , j t .-. ( . • • • . ....: por ''.^ JO.P:I.
i>e taak die de redering zich stellen moet is uitgestippeld in
oné manifest.
net pian Beel neeft lol c. c el de resolutie van de Veiligheids-
raad te omzeilen. De man l i jkhe id van uitvoering is aanwezig,
doch Satavia neeft de militair - let onder controle.De con~
trolecoiainissie van de V.N, wordt op alle mogelijke manieren
afgebroken.
Er. kan geen vertrouwensbasis .-orden gevonden door het optre-
den van de militairen. Een voorbeeld d.-3.rvan is te zien in
het optreden van de Labourregering in India. Daar trok men op
een gegeven ogenblik de militairen terug en gaf iaën de Indi-
ërs volledige verantwoordelijkheid,
In het overgangstijdperk zou men door een goede bemiddelaai;
Mountbatton b. v. en met behulp vaa een in ^emationale politie-
macht naar het voorbeeld van Palestina veel goeds kunnen doen.
Gemeen overleg tussen Indonesië en wederland is noodzakelijk.
In Amsterdam klopt het hart van de belangen van Nederland in
Indonesië.Het verschil met Den Haag valt hier direct op.
Direct na de aanvang van het 2e militaire optreden sprak El—
seviei al van heb terugkomen van al het geld dat Nederland in
Indonesië had belegd*Wij moeten echter wel weten aat de koe-
lieve rfioudingen voorbij zijn. Eerstel van de "ulture* moeten
niet In de eerste plaats koeien, nocL het versterken vaa oe
'deviezenpot. De Indonesische politiek mag niet zijn een poli-
tiek met een egoïstische instelling. De Amsterdamse scheeps-
bouw en machine f abrücen kunnen voor Indonesië groot werk ver-
richten ook bij windere devi'.-ze.VT brtng^t. Amsterdam is niet
het Amsterdam van "Troww" dat de republiek wil vernietigen.
Ook bij de katholiekeuziet men kentering in de opvattingen.'
De tegenstelling "De Linie" en Romme spreekt daarvan, terwi&
de voorzitter van de Amsterdamse Federatie van de KVP op zijn
jaarvergadering,20 minuten besteedde aan eritiek op regering
en kamerfractie met betrekking tot het Indonesisch beleid»
Het is be-end dat Romme probeert met Welter samen te gaan.
Voor wat betreft de houding van industriële groepen
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land, de se denken wel anders 41% vroeger onder de invloed ven
de gebeurtenissen in Indonesië en de wereld. De textiel onder-
nemers in Twen te en ook de Ondernemersraad laten een ander ge*
luid horen dan voorheen,
Het optreden van een Amsterdamse figuur als Stikkefc in zijn
noedanigheid van Minister van Buitenlandse 2aken tekent ook
wel de veranderde inzichten bij dejpndememers.
De kerk en de arbeidersbeweging moeten zich inzetten voor een
andere politiek in Indonesië. Daabij moeten wij ons niet stel-
len tegenover Drees, doch hem steinen bij de progresieve poli-
tiek die gevoerd moet warden. Die progreaieve politiek zal een
ston^ va*1 xea^tite oproepen, docu. x^eu comité wil de atoot ge-
ven zodat de muur van deze reactie zal worden omgehaald,

Hierna gaf Dirk 30HIIP, Oeboren te Haarlem, 10 October 1893,
in afwachting van de komst van Buskfcs en De Jo£g, enige orga-
nisators sche mededelingen betreffende de verspreiding van het
manifest en de brochure.

Inmiddels was Ds.Jphannes Jacobus BUaLHSt geboren te Utrecht,
16 September lB99fter vergadering gekomen en werd hem het
woord verleend.
Hij begon met te verklaren, dat het moeilijk was over de In- •
doaesische kwestie te spreken omdat hij zeer pessimistisch,
staat tegenover de ontwikkeling in de-e saak.Wij _ "liet dat de i
po_itieH die gev-er L. ij, oas n_ voor eeen verloren zaak doet ;
staan.Hij meent, in tegenstelling tot Schaper, die in "Het i
Parool" '?tn artikel schreef over Indonesië "Neem de Laatste
Tram", dat deze al gemist is. Ook de Kadt concludeeri dat in
zeker opzicht de zaak voor ons verloren is«Daarom is spreker
niet enthousiast om hier te spreken.Wij mogen niet de schuld
dragen voor dit verlies.Ben oplossing moet zo mogelijk nog
gezocht worden.Wij moeten weer komen tot contact met de vrij—
heidiLievende Indonesiërs. Wie tot uitdrukking breng; waar onze
s" hu l d ligt heeft wellicht nog een kans om de schade zo ge-
ring mogelijk te maken.
Wat in het midden staat iia onze houding tegenover de Eepubllels
De oprichting ^an de Republiek v-os a en wasrachtige daad, zowel'
.io.tiono.a3 -i"i s soca PM! .DOOT- Nederland i^ c.e republiek niet als
zedelijk erkend, alr.oewel bij de overeenkomst van Ligpdjatti
.,-_•: ze we. de facto ra3 erkend. Ohristenen en socialisten hebben!
do jj-e-r^ bliek niet de steun gegeve-t die nodig was. Er is een !
politie1: gevoerd die o.e re .uoiiok Leeft vfx-^wakt en het extreJ
^israe feeeft versterkt. I> regering is dü^rdoor in een dwang- :i

n-i t ie _"eol -atst, wat tot iAvol0 heeft gehad ^at de It en 2e i
militaire actie onvermijdelijk: werd.Logeman heeft gezegd dat !
de politiek heeft gefaald en daardoor de militaire actie noodt
zakelijk was. Dit was bij het 2e optreden niet geringer dan
bij het eerste.De republiek is overwonnen maar niet het Indo.<
nesisch nationalisme. De schuld van Nederland bestaat hierin
dat het de overwinning tot een nederlaag gemaakt heeft en
daarvoor is het iSeaerlauidse volk mede verantwoordelijk.
De Partij van de Arbeid heeft de actie geac-epteerd^niet goed
gekeurd, doch hierdoor is er geen enkele Partij meer waardn
de Indonesiërs kunnen steunen. De Christelijke partijen hetv-
ben nimmer steun aan de Indonesiërs verleend,De communisten
doen al sof» maar hebben daarbij niet de vrijheid van
op het oog, maar hun eigen politieke doelstellingen en p
ren munt te alaan uit het falen der regeringeipolitiek,2
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strijden eveneens aaJtarao *. s.
Voor de vertrouwenscrisis die Is ontstaan nebben de sociallis-
ten, de kerk en de zending gewssrschuwd. Vooral de zending heeft!
gewmarschuwd voor een 2e actie, die een goede verhouding onmo- l
gelijk zou maken en een bedreiging vovrmde voor kerk en zending
Spreker is voor de toekomst pessimistisch omdat de overwinning]
in een nederlaag overgaat, Men moet betwijfelen dat het Neder-
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 aijn leiders tot overleg! brengen. Dan is er waar—

nog een kleine mogelijkVom goed te maken wat be-
dorven is. Want de republiek die thans de nederlaag leidt, heef.'
de toekomst, wij kannen ons verheugen dat nieaand zien aan de
vrijmaking van Indonesië behoeft te twijfelen. Alleen moeteti
wij vrezen, dat christenen en socialisten zullen worden
merkt, als diegenoudi-:; -'eoS'ïe'.verict hebbenjaan een mogelijke
c.-~r30.1 g van de republiek. 10e roeping van eb....i3cenen en a
-i--n is net steune.^ van df-ze vri j heidstri/ "ers «n het vcrtrfcasn j
van hnn sevc**"1*»^. V/e kunnen weL critiek oefenen c- hou, maar *
moeten naast hvi staan.De Nederlandse Christenen en so^ialiS-^ \30. Bissen e^hyfcer j.un kansen. Juist iïe >:. nstelijke partijen i

/•i.jn de neest rea^ tiwaaire partijen. Zij ' i ^ j • uit bun abstrae—:
„e . e^inselen te'^en alle vernieuw in-3 die omkomt. S—ouvereiai teil
en de instauu Oadin:-; van het Koni-.ri.ik zijn de beginsel ea
waar achter zij zi^h vcis^huilen. 2iri zij. niöt bereid te luis-1
„ercii n-ar de ÏQdoa<- sis^he kerk ea zending. £ ̂ dalingen waar- '
souwen 'ïerhaaldelij^ opa at net volk zal \veter xat er leeft en
j; e beurt in. Indonesië.
,iet c'coitcü. gesneuvelden v.-ordt steeds hoger enjnen vraagt zich
af v;aarf,i;e. In do oorlo•/. ^ncuvej.aeu vele illejale wen^ers, doch
dan -vist n en v^aivoor, voor de vri jheid vaa het land, doch au i
is ieijfir offer zinloos. i
De strijd is voor Iri'ïonesië en Nederland beiden zinloos.De gjcu-j
welen die daa^ ,_.;;e e^r-in behoeven ^fce'i verontv.-aardigiiig te w«S.-»i
ken.Militaire actie is oorlog en deze is niet te humaniseren.
Verzet tegen de gruwelen die gepleegd worden zonder verzet te-
gen de militaire actie is onwerkelijkheid, want actie zonder
gruwelen is een theoretische constructie.Oorlog is altijd
wreed, brengt gruwelen en haalt het slechtste boven in de mens
Het volk moet worden wakker geschud en de vraag moet gesteld
worden of het doel heeft de jongens hier voor in te zetten.
Tegen ons wordtUiitgebe.it en Leimena, de voormalige Directeur
van het Zendingsfeospitaal en Minister van Volksgezondheid la
de redering Hatta,zeide het reeds, dat eea christelijke natie
uitgerekend op een Zondag de militaire actie begon. Deze man
vroeg bij zijn arrestatie of hij zijn bijbel mee mocht nemen,
waarop diegene die hem arresteerde verwonderd vroeg of hij eea
christen was*
In Nederland wordt vaak voorgesteld dat wij Nederlanders de
christelijke natie zijn, terwijl deuspubliek de heidenen zou-
den zijn.Hilderink, een zendeling, zegt dat alle christenen in
Indonesië achter de republiek staan.
Voor spreker is de Indonesische zaak niet enkel een politiek
vraagstuk, maar een kwestie tussen Mollandse en Indonesische
christenen. De verbinding tussen beide* i s het christendom, en
het verlangen van vrijheid is het verlangen van christenen*
Ik ben pessimist zegt spreker ondat de kwestie niet leeft
der het gehele volk en omdat onder dat volk de politieke en
sociale schsllnf ontbreekt. In socialistische kringen wordt
men ook wel eens beschuldigd van utopie sis men apreekt orer
wat in Indonesië most ge beurs*» U top ie is echter ds motor
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de ^earhiedenié. Beslisten denken en rekenen alleen, met
mogelijkheden maar worden niet gedreven door een idekaal.
De regering moet de augiusstal opruimen, deze staat de oat-
wiKkelins tii de weg.Men komt niet verder dan tot overleg «a
compromis en dit is niet voldoende en "staat een verdere guxv
atige ontwik, el ing In de weg. Br ontbreekt visie en daardoor
worüen kansen gemist en verspeeld.Daarvan moet men terug.
Sr i-oet «»:n ednle harti-to~ht; .^ebra^ht worden in de ziel van
het volk, wan£ Daaraan ontbreJtKr net. .^eas/ocr willen wij
atr-^^ei ' "'. - iiC'. eir.de. ue Kauseu liggen m het-ideJcaaj.
van net scnristendom en het socialisme. «?ij '.villen naast
ia ".u natie-: i ^üiaeua aöJLon. Er moeten geen overheersers en
ovorheert>ten zijn. ftij moeten ernst meken net het woord-so-
^ial:.:;t:^-rhe - ' j i ^ C veer ^eic<~hti ^heiclü Zulk een verhouding
tussen ^eaerland en Indonesië is in ov e re e u stemming met
socialistische en christelijke opvattingen.

Hierna werd het woord gegeven aan Drs,Louis de JCNG t gebo-
ren te Aasterdam, 24 April 1914, die begon zich te veront-
schuldigen voor zijn laat aanwezig zijn. Hij had gesproken
op een vergadering in riaarle-. en was langer opgehouden dan
verwacht werd.
Hij sprak zijn teleurstelling uit over de slechte opkomst
en wees op de ernstige £ijd die wij doormaken. De politiek
in Indonesië is voor Nederland en de socialisten ernstig
omdat de Veiligheidsraad inf^eding was en het oog van de
wereld op Nederland.is gericht.Hij meende te moeten vre-
zen dat wat er ook c£. de Veiligheidsraad besloten zou wor-
den de koloniale oorlog voortgezet zou worden.
Hij besprak een brief die opgekomen is in de door het comit
te' uitgegeven brochure van een katholiek soldaat. Dit was
een authentieke brief, die ook al terjsprake was gekomen

in de 2e Kamer. De iwinister-President had onderzoek daar-
naar toegezegd.Hij betwijfelde echter of dit onderzoek e—
nig resultaat zou hè ooen, daar alles in Batavia wordt ge-
dekt. Een internationale commissie voor Indonesië is vol-
gens spreker het enigste middel om te komen tot geregelde
toestanden.Welk recht heoben de Nederlanders om een Eauter
en een Barster vast te houden en te \feroordelen, als zij
zelf de methoden toepassen die wij in hen veroordelen?
Hoe is de situatie zo* geworden in Indonesië, Het is al eez
probleem van voor 1940 en na 1945 is het nog ingewiivkelder
geworden.Eenvoudige mensen kunnen niet «eer wijs worden
uit deze problemen en politieke professoren van rechts heb-
ben geen politiek inzicht om deze zaken te v e rbe t e ren» Men-
selijk inzicht in de zaken die aan de ofcde 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-
gen die de "ederlanders daar georacht hebben, doen daar
niets vanaf. Voor l 41 gold in Indonesië nog een koloniale
overheersing.De Gouverneur-Generaal had het te vertellen
en de Volksraad met zijn *•* advis»*<rs namen de besluiten
zonder de inwoners te hebben gehoord en aan hun verlangens
tegemoet te komen.Hiervoor waren detogen van de Nederlanden
gesloten.In Indonesië waren maar enkele Nederlandera die
waarlijk met de Indonesiërs konden spreken.De Kadt zegt
in zijn boek dat Nederland in Indonesië heert* als over-
heerser en dat men niet weet wat er onder de bevolking
leef t. Dat de Republiek van Japanse makel i--j is, is onmin.
In 1927-1928 sponden dui«enden onder het gehoor van dt 1*1»
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ders, die toen ai de onafhanfcel ijkneid van het land
s t ouden. Maar M eden and had geen antwoord voor deze mannen,
Sukamo, natta en Sjisrir werden geïnterneerd in Boven-UigotL
waar de oapanners nen eindeliQk bevrijdden.Dezeitde Meder-
landerst t die geen begrip nadden voor de verlangens van de
Indonesiërs voor 1941, delen van 1945 af de lakens weer
uit in Uatavia.
Eet blijkt ook wel, wat men voor heeft met net overgeven
van de ma^nt aan de Indonesiërs, als men hoort dat een (Ji*
ben bij de ondernacideiingen 4p. üaoka voor de Nederlanders
de departementen van Financien, Defensie en Economie op e ia"
De toestand is momenteel zo, dat en republikeienen en .Fede-
ralisten geen vertrouwen meer hebben in de bedoelingen van
de ^eaerj-anders.
iNa de militaire a-^tie en het geïnterneerd, worden van de
leiders heeft men geen vertrouwen meer dat op basis van
gelijkheid zal kunnen worden onderhandeld.
Llen neef t in Indonesië met grote bekwaamneid en politieke
en morele pressie verschillende groepen tegen elkaar uitge-
speeld. Daardoor is het te verklaren dat de wonde *afelcon-
ferentie is uitgesteld, en kan men geen voorspellingen doen
ten opzichte hiervan.De politieke omstandigheden zijn. niet
ten gunste van wedenand gewijzigd. De Amerikanen zijn tegen
elk koloniaal beneer en zuilen blijven eisen dat de resolu-
tie van de Veiligheidsraad wordt uitgevoerd.
Ook de deelstaten in indunesië oefenen grote inv-ioed uit.
De kleine groep socialisten die de republiek v oor staalt, sta
niet geïsoleerd, zoals de grote recircse groepen. UQ.S mani-
fest zal vermoedelijk wel worden doodgezwegen en wij zul-
len wel voor utopisten worden gedoodverfd, zowel van links
als van re^nts.Maar met de ontwikkeling van .Engeland en z^j
Dominions voor ogen, die de situatie ouist nebben doorzien
twijfelen wij niet aan net feit dat ~-nze voorstellen uit-
eindelijk basis van overeenkomst kunnen vormen.De sociali
ten die dit hebben voorgesteld en uitgestippelfl.vö-óil.3.011
met voldoening op hun werk kunnen terugzien,

De sprekers werden met applaus oe^ankt voor hun woorden*

Te 22.45 uur dankte defvoorzitter de aanwezigen voor lam. op-
komst en verzoent een bijdrage in de kosten van de avond. . ;
Met geueel nad een rustig verloop.



Comité voor Vrede en Vrijheid in Indonesië.

fvei >w&i moet om l

Na drie-en-een-half jaar beginselloos opportunisme en eigenmachtig geweld is de Nederlandse poli-
tiek inzake Indonesië thans hopeloos vastgelopen. Twee mislukte accoorden 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 koerswi jz ig ing n i e t heeft gebracht. Daarmee is
een laatste kans gemist. De regeringspolitiek. wier enige va.ste kenmerk was, dat zij steeds te weinig
bood en telkens te laat kwam, dreigt thans d e f i n i t i e f te mislukken. Zij is reeds lang fundamenteel
veroordeeld.

Ondanks een schromelijk onvolledige en eenzijdige voor l icht ing d r ing t tot het Nederlandse volk
de bittere waarheid door dat:

1. in Indonesië aan Nederlandse zijde — slachtoffers aan Indonesische zijde tellen off ic ieel 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, ter\vi|l het economisch en maatschappelijk leven
voortdurend ernstiger wordt ontwricht;

3. de haat en verbittering der Indonesiërs tegen Nederland elke d<ie| groeit en ook de coöperatie
der op Nederland georiënteerde Indonesiërs, met inbegr ip der Federalen. steeds zwaarder belast
en op de duur onhoudbaar maakt;

4. de Nederlandse regering bezig is, haar laatste crediet in de w'ereld, zowel bij de Verenigde Naties
als bij de staten, die het nauwst bij de ontwikkeling in Indonesië betrokken z i j n . 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. 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 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.

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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