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Geen communist maar Nederlander
Ë eerste reacties op de uitgave van

„Let op Uw Saeck" hebben ons
spoediger bereikt, dan we aanvan-

kelijk hadden verwacht. Velen In den lande
'juichen ons blad van harte toe, anderen Vinden,
dat -wij wel argumenten tegen het communisme

•inbrengen, doch'er niet bij vertellen waarom wij
deze wereldbeschouwing bestrijden. Ook wordt,
ons verweten, dat we geen positieve richtlijnen
aangeven. '

„Als wij geen communist mogen zijn, wat moe-
ten We dan wel zijn?", zo hoorden we menige
lezer- van ons blad opmerken.

Bij het beantwoorden van deze Vragen moeten
we ons allereerst op het standpunt stellen, dat
wij het communisme niet zien als een sociaal en
economisch stelsel, "Er bullen weinig mensen meer
bestaan, die nog geloven, dat het communisme de
hemel-op aarde brengt; dat er' een heilstaat kan
worden gesticht, waarin iedereen evenveel ver-
dient en niemand ondergeschikt is aan een ander.
In Rusland werd na de revolutie van 1917 al
spoedig bewezen, dat een poging om een dergelijk
stelsel in te voeren, van de aanvang af mislukt.
Bi iedere samenleving zijn uitblinkers en middel-
matigen, vlijtigen en luiaarda, sterken en zwakken.
De man, die de grootste-prestaties levert, steekt
Onmiddellijk uit boven zijn collega's. Geen won-
der, dat, zo iemand dan ook beter wordt beloond.

Zijn wij dan voorstanders van het zogenaamde
kapitalisme? , ' ,

Neen, want ons verbond, dat onze anti-commu-
nistische actie heeft ontketend, verwerpt in haar
sociaal programma iedere uitbuiting van werk-
gever tegenover werknemer. Wij zijn voorstan-
ders van- de gezamenlijke krachtsinspanning van
alle Nederlanders om een gezonde maatschappij te
bouwen, waarin het overleg tussen werkgever en
werknemer de, grondslag is voor de regeling van
lonen en arbeidsvoorwaarden.

> ' ré»n IrraTTVfsirisnahnina van alle Nederlanders,

in zijn schoenen staat, tracht het langzaam maar
zeker de wereld te veroveren. In alle landen

- wordt getracht om de financieel zwakste bevol-
kingsgroepen mét mooie Jéuzen om de tuin tex lei-

den. Een aantal goed, .betaalde leiders probeert
zich de gunst van het volk te kopen met valse
voorspiegelingen, om, eenmaal aan de macht ge-
komen, ditzelfde volk te gebruiken .als arbeids-
slaven In een staat, waarin de kleine man geen
enkel recht van spreken heeft. Hij mag nog „stem-,
men" voor de volksvertegenwoordiging, doch er
is maar één partij, n.l. de communistische.

Ook ons volle tracht men te kopen en OVCT te
halen tot verraad aan de nationale'zaak. We ken-
nen allen de namen van deze buitenlandse agenten,
Het zijn de kopstukken van de -C.P.N. „De Waar-
heid", het A.ISTÏ.V., de Eenheidsvakcentrale,
Radio Werkend Nederland én andere mantel-
organisaties, '

Wij willen onze lezers waarschuwen tegen het'
onbewuste landverraad, dat men pleegt, door het
communisme te steunen.'

Wij zijn geen politieke partij en richten ons
tegen niemand, die de nationale waarde van ons
land en volk respecteert. Het laat ons koud of
men Anti-Revdlutionair, Ghristelijk-Historisch,
Katholieke Volkspartij, Partij van de Arbeid,
Staatkundig Gereformeerd of Volkspartij voor
Vrijheid en Democratie wil steunen. Al deze par*
tijen zijn ,er" zich vaa bewast, dat ons land ten
ondergaat, als wij vergeten in de eerste plaats
„Nederlander" te zijn.

Dit is de band, die de inwoners van, Den Hel-
der tot Maastricht, van Middelburg tot Groningen
verenigt. .

In een volgend artikel zullen wij eens nader be-
kijken welke oplossing er ligt op de vraag: „Wat
dan wel ?" • ' t . ' .

Onze actief die zich baseert '£p het nationaal

.Ben bekend gezicht bfj een gevaarlijk instituut
(ontleend aan „Servir")

De waarheid over „De Waarheid"
Onifer daverende, leuzen heeft het communis-

tisch dagblad „De Waarheid" Vn werfrcampagne
Voor nieuwe abonné's aangekondigd. ledere avond t

staat in dit blad een lijstje van aantallen nieuwe
lezers.

.Wij hebben ons licht eens opgestoken over dit
blad en kwamen tot de conclusie, dat deze courant

rg onr-lezers zit te springen." ?
I Januari 194fr . . . . . . . 230.000

De angst in de benen
bij de P.V.D.A. te Velsen
In Veken weten de gemeenteraadsleden van d

Partij Van de Arbeid niet meer wat er in de werel'
gebeurt.

Tenminste, in de eerste ,Week van Maart, toe:
in Tsjecho-Skrwakije de eerste -sfildènten werde;
gefusilleerd door het' communistische regiem, 'lee
het er in alle opzichten op, dat deze heren met d
politieke situatie niet op de hoogte waren. Ee;
andere mogelijkheid is,' dat deze „vroede vaderen
willens en wetens ons land naar de kelder wülei

• sturen. » "
Het ging, in deze gemeenteraad over het ver

huren van gemeentelokaliteiten aan communis
tteche organisaties. Volgens de bestaande ver
ordening kon hiervoor geen toestemming wordes
verleend, omdat, de C:P.N., en de E.V.C, geei
rechtspersoonlijkheid bezitten. Wat was nu hè
geval l De Partij van de Arbeid stemde er vóói
dat de communisten in de gemeentelokaliteitei
partijcursussen e.d. konden houden. Eri dat, ter
wijl het hoofdbestuur van de Partij van de Arbeii
hét communisme wil bestrijden !

Hér motief van de Partij van de \Arbeid-raads
fractie te Velsen was o.m. „dat de communiste)
niet tot ma/telaars mochten worden gemaakt.."'

Arme communisten!
Wij hebbeu >zo'n idee, dot deze raadsleden d

schrik in de benen is geslagen. -Dergelijke ledei
van de Partij van de Arbeid maken zich schuïdic
aan' COLLABORATIE met de vijfde colonne
Dergelijke leden van de Partij van de Arbeii
HOREN NIET THUIS in «en gemeenteraad. Zl
hebben een grove fout gemaakt. • Of,..... zoudei
zij niet weten wat er in de wereld gebeurt ? •

Want de kranten leerden ons, dat wie de com
munlsten helpt, door hen wordt opgeslokt.

Dat zagen \ve gebeuren met de Roemeensi
Boerenpartij, met de Boerenpartij in Bulgarije
met de „Kleine Grondbezitterspartij" in Hongarije
met de Socialisten in Polefl en nu met 'die ij
Tsjecfio-Slowakije.
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sociaal programma iedere uitbuiting van -werk- .
• gever tegenover werknemer. Wij zijn voorstan-

ders van- de gezamenlijke krachtsinspanning van
alle Nederlanders om een gezonde maatschappij te
bouwen, waarin het overleg tussen werkgever en

.werknemer de grondslag is voor de regeling van
lonen en arbeidsvoorwaarden.

« Een krachtsinspanning van alle Nederlanders.
Daarmee verwerpen wij - de klassestrijd. Het
Nationaal Jongeren Verbond plaatst iedere Neder-
lander naast zijn medeburger, mits deze bezield
is van de eerlijke wil tot dienstbaarheid aan zijn
Vaderland. .

Heel ons volk, de arbeider in de fabriek, de
j huisvrouw in haar keukefc, de student aan de
universiteit, de boekhouder achter zijn schrijftafel,
' de fabrikant in zijn- directeürskamer, de minister

op zijn departement, moet voelen, dat hij deel -uit-.
.maakt van die negen millioen mensen, die zich
Nederlander mogen noemen.

Wij mogen ons daarbij niet teleurgesteld af-
' wenden dqor ervaringen na de bevrijding van ons

land. Zeker, ook wij, leden van het Nationaal
Jongeren Verbond, hebben ons wel eens afge-
vraagd „ „Hoe is het in 'E hemelsnaam mogelijk,

"dat dit'of dat gebeurt en dat er zoveel ondank-
baarheid wordt ; betoond aan die Nederlanders,
die hun beste krachten of zelfs hun leven aan het
vaderland hebben opgeoïferd ?". Met een bloedend
hart hebben wij na de oorlog moeten aanzien hoe
collaborateurs en verraderlijke elementen de hand
boven het hoofd werd gehouden en verdienstelijke
burgers in een hoek zijn getrapt.

Wij, en iedere ware Nederlander met ons, heb-
ben beseft, dat hier onrecht » gedaan, maar moe-
ten wij, otndst dit onrecht is geschied, ons afwen-
den van het land, dat onze vaderen hebbben vrij-
gevochten ? Moeten wij ons overgeven' aan vreem^-
de -mogendheden, omdat wij geen kans hebben '
gezien ons een goede overheid te kiezen ?

Bij onze kritiek op vele misstanden ia ons va-
derland moeten we nooit vergeten, dat wij als
volk zelf verantwoordelijk zijn1 voor dit alles,
want oas land wordt sinds 1946 bestuurd door
een regering, die ons volk zelf heeft gekozen. •

Het communisme zien wij als een politieke Be-
• weging, die afkomstig is en gesteund wordt door

een buitenlandse macht. Het is in Rusland aan
het bewind gekomen en heeft al, zijn vijanden In
dit laad vernietigd ,Nu het daar éénmaal sterk

Dit is de band, die de inwoners van Den Hel-
der tot Maastricht, van Middelburg tot tirónlngen,
verenigt. ,

In een volgend artikel zullen wij eens nader be-
kijken welke oplossing er ligt op de vraag : „Wat
dan wel ?" • i .

Onze actie, die zich baseert ',£5p het nationaal
welzijn door een ordelijke ontwikkeling van de
maatschappij acht alle onrust en gestool^ het ver-
derfelijke werk van een groep uitbuiters, par;tij-
bonzen, die op bevel van Moskou ^Nederlandse
arbeidersvrouwen laten zitten met stakende man-
nen, en jongens in lamgelegde bedrijven.

Een volgend maal daarqyer meer en over het
ware arbeidsbelang bij, nationale saamhorigheid.

tisch dagblad „De Waarheid" \en werfrcampagne •
voor nieuwe abonné's aangekondigd. ledere avond ,
staat in dit blad een lijstje van aantallen nieuwe
lezers. •

j Wij hebben ons licht eens opgestoken over dit
blad en kwamen tot de conclusie, dat deze courant

fezere zir te springen,' r
l Januari 1946< . . . . . . . 230.000
I Januari 1947 192.000
l Januari 1948 . 160.000

In één jaar tijds •verloor dit blad dus 32-000
van zijn vaste, lezers. Blijkbaar komen steeds meer
mensen tot; de ontdekking, dat or aan de waarheid
in „De Waarheid" nog wel eens iets ontbreekt

Het is nu tijd om ook Uw abonnement op te
zeggen. Zegt het voort!

Staatsgreep in Tsjecho-slowakije .

Sovjet-minister Zorin had het bevel bij zich
PAVEL TIGRID, een der leiders van de Tsjechische Katholieke Volkspartij en hoofd-

redacteur van verschillende partijbladen voordat de communisten-de 'macht overnamen, heeft,
na zijn aankomst in München, waarheen hij 24 uur voor .het sluiten der grenzen op legale
wijze vertrok, onthullingen gedaan over de gebeurtenissen in Tsjecho-Slowakije.

Hij heeft, zo vertelde 1nJ aan U.P., de feiten verzameld, die hem warden verstrekt door de
vertegenwoordigers der Tsjechische democratische partijen, die in . staat waren - naar de
Amerikaanse zone van Duitsland te ontsnappen. ^̂

President Benes] werd verraden
De crisis ontwikkelde zich; vertelde Tigrid ;r

snel nadat op Donderdag 19 Februari op net
vliegveld van 'Praag de Russische plaatsvervan-
gende minister Van Buitenlandse Shaken en vroe-
gere ^Sovjet-ambassadeur in Tsjecho-Slówakije,
V. A. ,Zórin, was gearriveerd. , _

Vastgesteld is, dat Zorln een bevel uit Moskou
bij zich had aan de communisten oin de staats-
greep, te beginnen.

Van begin- af aan, realiseerde president Benésj
zich de ernst van de situatie, doch hij weigerde
toe te geven.

Op Dinsdag 24 Februari drong de communisti-
sche premier Klement Gottwald. bij Benésj op een
beslissing aan. Botweg zeide hij: „Mijnheer "• de
president, u moet het ontslag van de twaalf mi-
nisters aanvaarden. Hier is een lijst met "de namen
van de nieuwe leden van mijn kabinet. Het komt

In on? volgend nummer maken wij een aanvang met de '
publicatie van ons feuilleton: . •

•Ik verkoos de Vrijheid
naar het opzienbarende boek van VIC TOR KRA VCHENKÖ

Dft boek werd geschreven door een Sovjet-functionaris, die in 1944 zich
afkeerde van het cofemiunistisch regiem en nu de "vrije wereld inlicht over
de toestanden in. Sovjet^Ruslarid. : , .

er niet op. aan, of u ,tekent of niet. Het resultaat
..zal het/* "'e "zijn. Doch ik raad u sterk aan te

.tekenen. .
GottwaW gaf president Benésj tot 25 Februari,

vier uur, 's middags tijd oni té beslissen. Zorin
gaf uitdrukking aan zijn instemming met het ge-
hele plan.

Op Maandag 23 Februari had de .president de
• minister van Verdediging, generaal Ludvik Syo-
boda, ontboden. Svoboda" stond officieel buiten
& partijen. Hun bespreking duurde kort,

,»Bent u voor of tegea mij", vroeg Benésj aan
Svöboda. •

„Ik Ben met u onder alle omstandigheden", ant-
woordde Svöboda.

„Kan ik mij op u verlaten'', drong de president
aan. ,» ,

„De ben tot uw dienst", verzekerde Svöboda
hek. . . ,- '

viör, en twintig uur later verried generaal Svö-
boda president Benésj. Op 24 Februari vaardigde.
hij n.l. een proclamatie uit, waarin, hij zeide, dat
het leger „nooit tegen het volk zal marcheren":
Svöboda beval tevens een algemene zuivering van
,,aUe reactionnaire elementen" uit het Tsjechische

Verloren zaak
;.; 25 J iarl 's- middags ging'Gottwald opnieuw
,jiaar hv- ^asteel van Benésj. Gedurende een storin-
,a;Chtlg:,onderhoud merkt Benesi op, dat Gottwald
Hftler's; oude rol scheen te spelen. Gottwald ant-
woordde": „Het maakt niets uit of u tekent of

-i-iiiéti Tienduizenden gewapende arbeiders wach-
ten thans op het Wenceslas-plein. Indien u tekent,
ga. ik fjeen om uw besluit bekend te maken en de
namen van de nieuwe regering voor te lezen. Doch
indien u niet tekent, ben. ik van plan deze tien-

^duïzenden naar "het kasteel te brengen. Verschel-
-dene duizenden gewapende mannen, militie en pö-

Want de kranten leerden ons, dat wie de com
mimisten helpt, door hen wordt opgeslokt.

Dat zagen we gebeuren met de Roemeensi
Boerenpartij, met de Boerenpartij in Bulgarije
met de „Kleine Grondbezitterspartij" in Hongarije
met de Socialisten' in Polei en nu" met 'die ii
Tsjedio-Slowakije. . " ' ".
., Sta pal: geen München, geen Velsen !

ijl wij dit dcfai
H*eft in Tsjecho-Slowakije het communism>
dé macht overgenomen en wordt in dit ]an<
een terreur uitgeoefend tegen andersdenkenden
die niet minder fel is, dan het *Duitse schrik
bewind tijdens de bezetting van ons land.
Heeft de Tsjechische minister van Buitenland
se Zaken Jan Maseryfc, die door de commu
nisten werd geprest om een pro-Russische hou

. ding aan te nemen, zelfmoord gepleegd om zicï
te onttrekken aan liet gedwongen landverraac
Is in Knland een verzoek van Stalin ontvan
gen, waarin 'wordt Voorgesteld om een militai
verbond tussen Rusland en Finland te sluiter
Dit betekent, dat ook dit land waarschijnlij:
cfoor het communisme Onder de voet word
gelopen. Een commissie voor het voeren va:

-onderhandelingen is reeds naar Moskou ver
.trokken. l .
Zijn in Frankrijk door de communisten zogé
naamde actie-comité's gevormd, die de part:
tot een machtige organisatie züüen maken voo
het geval, dat Moskou het tijdstip acht geko
meu om. in te grijpen. •

Ligt het in de bedoeling van Amerika om vóó
l April het Marshall-plan, dat Europa van d
economische ondergang moet redden, definitie
goed te keuren.

/ Heeft de gemeenteraad van Groningen ee:
motie aangenomen, waarin zij eist, dat de com
monistische wethouder Bosman zal aftreder
omdat de raad geen vertrouwen meer stelt i
de leden van de C.P.N.
Hebben duizenden Nederlandse Studenten be
togingen gehouden tegen het communisme e
wordt er zelfs op aangedrongen om de C.P.3S

' officieel te verbieden.

litie, zijn. in de Vladislavova-straat samengetrofc
ken. Zij/wachten alleerf' maar op het bevel 01
zich bij de' anderen ïte voegen: Ik verzeker u,, dé
u met al deze: manneö in de 'buurt niet in staë
zult zijn verzet te bieden tegen de wil van hè
volk." •

Een redevoering, dte Benésj v<?°r de door d
communisten beheerste radio zou houden, wer
verscheidene malen uitgesteld en al spoedig wa
het -duidelijk, dat de nieuwe regering niet wildf
dat Ben«s} tot de natie-zou spreken. Toen Benei!
zich dit realiseerde, besloot hij niet naar zijn ka
mers in !het Praagse kasteel terug -te keren.

„Mijn persoonlijke overtuiging en die van an
dere Tsjechische Ballingen is, dat de communiste
de president niet zullen laten aftreden, of minsten
van. plan zijn de huidige periode van on?ekerhei
te laten voortbestaan", besloot Tigrid.
. :, , . . . . . . . ..', - _ . . * . . - • - . (Het-Earool



Wij moeten ons blijven verzetten
H[

f ET wordt ons misschien 3e laatste
weken wel eens bang om het .hart.
Schijnbaar onweerstaanbaar breidt

in Oost- en Midden-Europa Ruslands invloed-
sfeer zich uit. In minder dan een jaar tijds vielen
Bulgarije, Roemenië? Polen en Tsjecho-Slowakije
ten slachtoffer aan de Russische veroverings-
politielc. Aan de volkeren van deze landen werd
een regering opgedrongen, die zich zonder meer
schikt naar de wensen van de Sovjef-Unie. Dui-
zenden leden van oj^ositiepartijen werden gear-
resteerd, vals beschuldigd van landverraad en in
de gevangenis geworpen. Als irr de dagen Van de
Duitse bezetting, toen de Grüne Polizei 'de straat
beheerste, wordt thans .in deze landen eenzelfde
terreur uitgeoefend door de staatSpolitie, die ge-
heel in handen is van communistische machtheb-
bers.

Al wie niet juiqht als de communisten een nieu-
we maatregel, willen doorvoeren wordt Beschouwd
als een handlanger "van het „kapitalisme" en loopt
grote kans om als ,,volksvijand" te worden ge-
arresteerd. Wij kennen deze geestelijke terreur van
nabij, Hitler voerde in Duitsland dezelfde politiek.
Als hij een rede hield en na een kwartier schreeu-
wen even pauseerde moest iedereen in de zaal
opstaan en meegülen in het hysterisch gebrul:
„Sieg Heil, Sieg Heil".

Tsjecho-Slowafcije, waar enige weken geleden
president Eduard Benesj het hoofd heeft gebogen,
is voor ons, ƒNederlanders, een waarschuwend,
voorbeeld. Qeen volk in Midden-Europa is wel-
licht vrijheidslievender dan de bewoners van
Bohemen en Moravië, de twee voornaamste delen
van dit mooie land. Door de eeuwen heen zijn
deze landen steeds pnderworpen geweest aan
vreemde overheersing. Pas na de eerste wereld-
oorlog brak daar de dag der vrijheid aan en werd
Tsjechöslowakije zelfstandig. In 1938 viel het

.ten offer aan Duitslands machtige oorlogsmachine.
Maar tot aan de laatste dag van de bezetting
heeft dit volk zich verzet tegen het nationaal-
socialisme. Op de vijfde Mei van 1935, toen voor
ons land in Nijmegen de Duitse capitulatie werd
ondertekend ontbrandde in Praag dé strijd om de
vrijheid-van deze stad. Dagenlang vochten d* bur-
gers hier tegen een overmachtige vijand en na
vyf maal vier en twintig uur een geveeht op
leven en dood te nebben geleverd werden de par-
tisanen gered door de geallieerde legers, die de
Duitsers op de vlucht joegen.

Sindsdien werd in Tsjechöslowakije de vrij-
heid in ere hersteld. Hoewel het als nabuurstaat.
van Rusland sterk onder politieke druk uit h^t
Oosten stond, werd een. democratische regering
gevormd. Veertig procentx der bevolking stemde
communistisch, vooral omdat de Russen het land
grootdeels hadden bevrijd.

Bijna drie jaar lang heeft men in Moskou toe-
gelaten, dat in-Tsjechöslowakije de vrijheid werd

. geëerd. Inmiddels moest de communistische partij
alle sleutelposities trachten te bezetten. Zij heeft

den de Sudeteri Duitsers allerlei eisen en telkens
gaf de regering toe. Terwille van de politieke
vrede.

Ons verzet tegen het communisme moet prin-
cip^eel zijn. Wij mogen ons niet laten verleiden
tot een enkel compromis. Als- wij eenmaal toe-
geven is het hek van de dam, want h jmmu-
nisme zal nooit ophouden met het stemen van
eisen. Ais vandaag de boterprijs wordt verlaagd^
klaagt „de Waarheid" over de slechte toestand
voor dé boeren, die geen cent meer kunnen ver-
dienen. Wordt de prijs weer verhoogd, dan_zwijgt
het blad over de boeren en scheldt de regering .uit
voor al wat lelijk is, omdat de arbeider weer meer
moet betalen Voor zijn pakje roomboter. -

Wij moeten -het communisme van meet af aan
van de hand wijzen, dan heeft cjns verzet zeker
zin, want ook Tsjecho-Slowakije ware te redden '
geweest als de zestig procent niet communistische

'parlementsleden zich aaneen hadden gesloten! Als
Benesj accoord was gegaan met een regering zon- ~
der communisten, zou- het wellicht mogelijk zijn
geweest de rode infiltratie te verhinderen. Meer
dan ooit tevoren is thans het „waarschuwingssein
zichtbaar: Weest op Uw hoede.

LAND ZONDER QUISLING
,,Wat denk je, zou de Rus ook in Holland

komen ?" '
Deze en soortgelijke vra"gen worden dagelijks

gesteld in duizenden gesprekken.
Ook ons wordt het dikwijls gevraagd. Wij zul-

len de laatsten zijn om zorgeloos te w%zen, doch
"wij zijn er van overtuigd, dat Staliri zich 'nog wel
eeris terdege achter op het hoofd zal krabben at

ns ons landje te bezetten ajs ons volk van het
CLniimunisme niets moet hebben. Hij hoeft maar
een voorbeeld te nemen aan zijn vroegere bond-
genoot Hitler, die aan de Hollanders geen volg-
zame knechtjes heeft gehad. Nederland moet wor-
den, wat Polen was onder de Nazi's : het land
zonder Quisling !

Want dit staat vast: -als wij er voor willen
vechten en zelfde Rus via onze' C.P.N. en
E.V.C, binnenhalen, hebben wij zeer machtige
bondgenoten. —

' Als Nederland niet wil, wordt een Russische
slag in ónze richting als Hitler's invasie van Polen,
dat zich verzette: het wordtv een wereldoorlog.

En een wereldoorlog verliest Stalin, zo zeker
als twee maal twee vier ia l

Daarom zal hij Nederland nooit zien — als wij
hem maar niet uitnodigen. -

.Houdt hem en zijn vrienden ei* uit'!

Vrouwen in de Sovjet-unie
Niet in de keueen, maar naar de fabriek!

Een kilo suiker kost 3 gulden

r[N de dagelijkse strijd om het bestaan
is het dikwijls de vrouw, die in de
eerste linie staat. Het loon, dat

vader verdient moet door . haar zodanig worden
besteed, dat het gehele gezin er van profiteert.
Het is nog steeds geen uitgemaakte zaak welke
taak de zwaarste is, het geld verdienen of of^ de
juiste' wijze -uit te geven. Wij kennen de^hulsmoe-
ders, die elke week opnieuw wonderen verrichten,
door een ,zufnig beheer van haar huishoudgeld.
Ze wonen bij tienduizenden in ons land.

Echter niet alleen in Nederland bestaat^het
probleem van lonen en prijzen. Wij hebben ons
licht eens opgestoken over de Sovjet-Unie,. de
communistische „heilstaat" bij uitnemendheid. Cfe-
loven we „De Waarheid", dan moet iedere Rus-
sische huisvrouw* elke maand een handvol geld
overhouden en heeft bijna •iedereen een prachtig
spaarbankboekje.

Nu zijn er gelukkig meer communistisch.! bla-
den en een ervan, „De Vrije Katheder" heefl ons
kortgeleden ook het een en ander verteld over de
sociale toestanden in Rusland. - v

Het einde van 1947 heeft ons het opzienbaren-

Koffie per kilo ƒ 15—
Roomijs per 100 gram ƒ 4—
Wodka per halve liter ƒ 12.—
Crèpe dé chine per m. . ƒ 27.40
Herencostuum ƒ 90.— tot ƒ 300—
Dames- en herenschoenen
Gummi overschoenen
Katoenen dameskousen (p. paar)
Herensokken (per paar)
Doosje lucifers
Toiletzeep 100 gram
Liter petroleum
Pakje sigaretten (25 st.) ƒ 0.80 tot
Celluloid dameskam
Horloge ~
Gramofoon
5-Lamps radio-toestel
Fototoestel

52—

9—1.40
3.40
0.04
0.80
0.40
1.25
0.80

ƒ 180—
ƒ 180—
ƒ 120—
ƒ 220—

Als men dus i400 roebel verdient (ƒ 280.) en
terwijl de suiker drie gulden per kilo kost en de
melk ƒ 0.75 per liter, dan geloven wij, dat dé Rus-

Antwoord aan ae E. V. C.
^ i _ "

Over Prof Schermerhorn
en gulzige kinderen.

. • • ~

W IJ bezochten onlangs een vergade-
ring van de Eenheids-Vakcentrale
In Rotterdam.'De bijeenkomst werd

gehouden in .het raam van de actie „Strijd voor
het dagelijks brood". Een der sprekers op deze
avond was eenwekere Piet de Vroorae uit Ara-
sterdam. Over zijn redevoering hebben we. enkele
opmerkingen te rn^en, omdat* wij natuurlijk deze
Piet graag een handje helpen en op zijn fouten
willen wijzen.

Hi] besprak in zijn betoog onder meer de figuur
van Prof. Wi Schermerhorn, die hij smalend aan-
duidde als „ex-commissionair in roerende en on-
roerende goederen in Indonesië". Wij wijzen er
in dit verband even op, dat de Eenheids Vakcen-
trale en de communistische partij, die het samen
altijd nogal eens zijn, beide voorstanders zijn ge-
weest van deze handel in onroerende goederen.
Beide organisaties hebben zich' verzet tegen de
„reactionnairen", die Indië bij Nederland wilden
houden. Men moest onderhandelen met.. Soekarno
en zijn ministers. In dat geval moet er toch iemand,
als „commissionair" optreden, nietwaar 7 Het
komt ons voor, dat Piet de Vroome een beetje
smaalde op zijn eigen Indië-politlek. Dat is niet
verstandig, lijkt. ons. \n paar minuten later werd het onderwerp

„inflatie" behandeld.
„Wat Is inflatie ?" zo' vroeg Plet de Vroome

zich -af. „Kun Je het eten ? Kun je het drinken ?
Kun Je het aantrekken?" Onze spreker wees er
dus op, dat men beter voedsel en textiel kan be-
zitten dan inflatie meemaken. Wij willen echter
wel even vertellen wat inflatie betekent voor de
arbeidersmassa. Inflatie houdt in, dat het geld op
de markt in binnen- en buitenland zijn waarde
verliest Men kan er niets meer voor kopen, 'geen
eten, geen drinken en niets om aan te trekken.
Wij hebben zo het idee, dat je wel degelijk aan
den lij va ondervindt wat inflatie is. Nu kan Piet
de Vroome dit er de volgende keer wel bij ver-
tellen. Alleen zijn wij bang, dat hij het niet doet,
want de E.V.C. heeft niets tegen inflatie. De -E.
V.C is er juist op uit om dergelijke chaotische
toestanden te scheppen. Ho? meer chaos hoe beter.
Des te groter de kans voor Moskou om'een vinger
\a. de pap te krijgen. >

Dan heeft Piet de Vroome nog gesproken over
de nieuwe werkloosheidsverzekering, welke thans
in de maak is. Wij geven geen oordeel over dit'

.' wetsontwerp, doch signaleren bij de spreker voor
de E.V.C. een zonderlinge opvatting over het
verzekeringswezen.

„Het is niet billijk, dat de arbeiders zelf voor
deze verzekering moeten betalen", zo meende onze
Piet,

Nu wordt het ons een beetje duistet. Als iemand
zijn huis^ verzekert tegen brand dan moet hijzelf
dié verzekering betalen, dat ligt voor de hand.



Oosten stond, werd een. democratische regering
gevornid. Veertig procent^ der bevolking stemde
communistisch, vooral omdat de Russen het land
grootdeels hadden bevrijd.

Bijna drie Jaar lang heeft men in Moskou toe-
gelaten, dat in-Tsjechoslowakije de vrijheid werd

. geëerd. Inmiddels moest dé communistische partij
alle sleutelposities trachten'te bezettea. Zij heeft
zich van deze taak prima gekweten. Op vreed-
zame wijze heeft Rusland zodoende dit land kun-
nen veroveren. Als president Benesj zich had ver-
zet was hij opgeruimd en was de gang van zaken
zeker niet gewijzigd. *

Heeft het verzet tegen het communisme dan
geen zin mee/? Wijst het voorbeeld van Benesj
niet in die richting ? Neen, want deze staatsman
heeft een fout gemaakt, die honderdduizenden an-
deren in dé wereld ook maken.

President Benesj heeft verondersteld, dat hij
met de communisten moest samenwerken. Hfj wil-
de de politieke vredè-ïn zijn land bewaren en nam
daarom vele communisten op in-de regering. Daar-
mee heeft hij het Trojaanse paard binnengehaald.
President Benesj heeft gedacht, dat zijn commu-
nistische ministers op eerlijke wijze de landsbe-
langen zouden behartigen. Zij hebban dat niet
gedaan. Zij hebben er zorg voor gedragefl, dat
het communistisch apparaat werd verstevigd en
dat de leden van hun partij op belangrijke posten

, werden geplaatst. Zodoende, kon de staatsgreep
van enlcele weken geleden nooit mislukken.

Deze kapitale fout van Benesj kost het Tsjechi-
sche en Slowaakse volk opnieuw zijn vrijheid.
Benesj had beter kuanen weten. In 1938 heeft de
regering, van zijn land ook getracht met Duitsland
te schipperen. In de jaren die vooraf gingen stel-

Onrust in Oostenrijk
De Oostenrijkse regering verwacht zeer spoedig

een stortvloed van stakingen in haar land, welke
door de communisten op touw zullen worden ge-
zet. De minister van Binnenlandse Zaken heeft de
communisten in het openbaar gewaarschuwd, dat
een actie, zoals die in Tsjechoslowakije is gevoerd
niet als wettig zal worden beschouwd en de zo-
genaamde actie-comité's niet zullen worden erkend.

' Voor Oostenrijk is het gevaar zeer, groot, te-
meer omdat zich nog steeds Russische bezettings-

' troepen in dit land bevinden.

Onze Actie geeft ook maandelijks uit een

Anti Communistische
Documentatie

een verzameling van leerrijke knipsels en
'andere documentatie over alle kanten van
het communisme, de Sovjet-Unie -en haar
Vijfde kolonne.

GRATIS verkrijgbaar op aanvrage:
Postbus 508, Rotterdam,

siscrie Huisvrouw" eiKe maand een nana101 geia
overhouden en heeft bijna .-iedereen een prachtig •
spaarbankboekje.

Nu zijn er gelukkig meer communistische bla-
den en een ervan, „De Vrije Katheder" heefl ons
kortgeleden ook het een en ander verteld over de
sociale toestanden in Rusland. >

Het einde van 1947 heeft ons het opzienbaren-
de bericht gebracht, dat in de Sovjet-Unie een
geldsanering was doorgevoerd en dat het distri-
butiestelsel werd opgeheven. „Dé Waarheid" .
schreef hierover daverende artikelen. Andere bla-
den waren wat voorzichtiger: Het was niet een-
voudig om op de hoogte te komen met de ware
toestand en 'de vooruitzichten' van deze twee be-
langrijke maatregelen. Gelukkig komt „De vrije
'Katheder" ons te hulp. K. van het Reve is de
schrijver van het artikel waaraan wij het een en
ander ontlenen.»

Een'voorstel
1. Van het Reve stelt voor om de roebel te

nemen op 20 cent. Uitstekend, al is het natuurlijk
wel eer^ beetje dwaas om zomaar een bedrag van
twintig cent vopr te stellen, jt Kan dus ook an-
ders, l).v. dertig cent. Wie weet het eigenlijk, wat
de roebel waard is ? Maar wanneer Van het Reve
de roebel 20 cent waard acht, goed dan !

2. Nu de "lonen! Men-weet.: in de Sovjet-'
Unie is er van gelijkheid geen ^prake. j^nen
variëren enorm. Er is een kleine elite, die maan-
delijks grote bedragen incasseert en er i.s een zeer
grote groep geschoolde en ongeschoc arbeiders
en arbeidsters, wier loon verre en vrnr- blijft be-
neden dat van b.v. de Stachanov-aroeider, (dit
is iemand, die topprestaties weet te behalen en
een vastgesteld productiecijfér overtreft).

Een kanfoormeisje, aldus de Pravda, verdient '
1000 roeber per maand. Volgens d€ waarderaan-
duiding van Van het Reve is dit dus ƒ 200.—
per maand. Ook weet hij van een kantoormeljje,
dat 900 roebel, dus ƒ 180.— per maand verdient.
Het gemiddelde loon van textielarbeidsters rekent
hij op iZO/l—HOO roebel. De stachanovrarbeider
komt echter tot 3400 roebel. Dat is dus ƒ 680.—
per maand ! Een gemiddeld loon van 1200—1400
roebel, betekent dat een salaris beneden de 1200
— zie het kantoormeisje met 900 en 1000 roebel
— voorkomt.

Hoge prijzen
3. Van groter belang zijn natuurlijk de prijzen.

Welnu Van het Reve geeft de prijslijst van 16
December 1947 — • dus na de sanering —, zoals
het Ministerie van haridel die heeft vastgesteld.

Wij nemen deze prijslijst in het geheel op:
Roggebrood per kilo ƒ 0.60
Ie Kwaliteit witte 'brood per kilo ' 1.40
Macaroni per kilo "•••-ƒ 2.—
Tarwemeel per kilo ƒ 1.40
Suiker per kilo • ƒ 3.—
Roomboter per kilo ƒ 12.80
Margarine per kilo ƒ 6
Zout per kilo ƒ 0.32
Melk per liter ƒ 0.75
Eieren per stuk ƒ 0.30
Thee per ons f 3.20

Gramofoon
5-Lamps radio-toestel
Fototoestel

ƒ 180.-
ƒ 120-
ƒ 220.-

Als men dus 4400 roebel verdient (ƒ 280.) en
terwijkde suiker drie gulden per kilo kost en de
melk ƒ 0.75 per liter, dan geloven wij, dat dé Rus-
sische huisvrouw haar maandloon ook wel op kan.

De heer Van het Reve is wel zo Vriendelijk om
te sjchrijvén : „In vergelijking met bovengenoemde
lonen zijn de prijzen zeer hoog". Dat dachten wij
ook l

Maar de schrijver heeft twee opmerkingen toe-
gevoegd aan deze zinsnede:

'1. de huishuur is laag;

2. in .elk gezin werken twee of meer leden.
D»w.z. de vrouw werkt ook mee.

Wat. het eerste betreft: de huishuur mag dan
laag zijn, de arbeider krijgt^ zeker niet voor de
lage huur aan woonruimte wat hij in West-

, Europa bezit. De woningruimte in Moskou b.v.
Is wel-zeer beperkt. Het moest er nog maar bij
komen, dat men daar voor één kamer voor een
gezin ook nog hoge huren'moet betalen. .

En wat het tweede betreft: dat de huisvrouw
's morgens tegelijk met haar man de woning ver-
laat om in de fabriekte gaan werken achten wij
niet bepaald een oplossing voor het sociale vraag-
stuk. In Nederland heerst nog altijd de opvatting,
dat de huisvrouw in de keuken thuis hóórt en het
f haar dagtaak behoort de verzorging van het
gwfri," Onze kinderen moeten thuis worden op-
gevoed en niet in een door de 'staat ingerichte
„bewaarschool".

Voor onze vrouwen zal in een "communistische
staat alleen plaats zijn in dé fabriek of op een
kantoor. Het gezinsleven zal niet langer kunnen
voortbestaan. Ieder, die tot werken in staat is zal
worden ingeschakeld bij het productie-apparaat.

Als vader 's avonds meegewerkt thuis komt
vindt hij geen verwarmde huiskamer en staat
moeder hem niet met het avondeten op te wacfi-
ten. Immers, moeder moet zelf nog van haar werk
thuis komen. Onderweg .doet zij nog even eer/
paar inkopen. Een kilo wittebrood voor één gul-
den zestig, een pond margarine voor drie gulden

. en een liter melk voor vijf en zeventig, cent

verzekeringswezen.
„Het is niet billijk, dat de arbeiders zelf vopr

deze verzekering moeten betalen", zo meende onze
Piet,

Nu wordt het ons een beetje duister. Als iemand
zijn huis' verzekert,tegen brand dan moet hijzelf
dié verzekering betalen, dat ligt voor de hand.
Wie is er verder geïnteresseerd voor dat huis'?
Immers niemand. Als nu een werknemer zich wil
verzekeren tegen werkloosheid, is het dan onbil-
lijk, dat hij zelf als geïnteresseerde ook iets mee-
betaald ? Ons lijkt het. een mooie tegemoetkoming
van de staat, als zij haar burgers daarbij de hel-
pende hand biedt. Wij vinden het jammer, dat Piet
de Vroome het niet met ons eens is, want hij is
overigens wel een aardige kerel.

Nog wel vonden wij het spijtig, dat zijn kinde-
ren „margarine moeten vreten". Hty vertelde dit
openhartig op die vergadering. Het zal dus nodig
zijn, dat hij zijn jonge spruiten eens netjes leert
eten. Bij ons ligt de margarine nog niet zo dik
gesmeerd, dat we ervan „vreten" kunnen. Maat
wij zijn ook geen lid. van de E.V.C. Wij ver-
wachten zelfs, dat Piet de Vroome ons „reactio-
nair" zal noemen en misschien, misschien zelfs
wel „neo-fascistiscn".

Hulp voor Tsjechische Studenten
Direct na de staatsgreep ia Tsjechoslowakije

hebben de Nederlandse studenten besloten om hulp
te verlenen aan de Tsjechische studenten, die hun
vaderland hebben verlaten. Het ligt in 4e bedoe-
lig hen jn de gelegenheid te stellen om aan Ne-
derlandse universiteiten hun studie te voltooien.

Reeds werd besloten om voor dit doel in de
afgelopen week te collecteren in alle college-
zalen en univèrsiteits gebouwen van ons land,
terwijl plaatselijke studentengroepen verder eigen
acties voeren.
\e Nederlandse Studentenraad heeft een adres
gericht aan de regering, waarin hoogleraren, en
studenten der Nederlandse universiteiten en hoge-
scholen er met nadruk bij de regering op aandrin-
epg, dat zij op korten termijn maatregelen zal
nemen, om vluchtelingen-hoogleraren en. -studen-
ten, die uit hun werk en studie zijn verdreven, in
ons. land toe te laten en hun de voortzetting van
hun studie naaf mogelijkheid toe te staan.

Wilt U ons blad gratis ontvangen?
Wenst U meer dan één exe&plaar ter verdere verspreiding te ontvangen ?

Stuurt dan dit formuliertje op naar Postbus 808' te Rotterdam.

Naam: , ..wonende (straat)
»

te (plaatsnaam) ;.... zou het op grijs stellen regelmatig

............ (aantal) exemplaren van „Let op Uw saeck" te ontvangen.
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KRITIEK
y zjjn het ONEENS met het Kabinet-Beel

1. omdat wij ernstig bezwaar ertegen hebben dat dit kabinet
ten aanzien van de structuur fan Nederlandsch-Indië
buiten grondwet en wet om, met behulp van bepalingen
welke daarvoor niet geschreven zijn, tewerk is gegaan.
Hierbij werd de totalitaire weg gevolgd, welke wij ver-
foeien,

2. omdat in Nederlandsch-Indië de democratische regerings- \m niet zoveel mogelijk is hersteld, waardoor de macht

van den Luitenant-Gouverneur-Generaal niet is gebonden
aan het advies van de Raad van Indië en aan de overeen-
stemming met de Volksraad.
Het -daarvoor gemaakte Koninklijk Besluit (D 66) is ter-
zijde gelegd, waardoor de Indische Regering formeel nog
steeds zetelt in.. . . Brisbane (Australië). _^

3. omdat wij ernstig bezwaar hebben tegen- de opzettelijk
onvolledige en dus verkeerde voorlichting, welke aan
Nederland en aan het buitenland is gegeven over de toe-
stand in Nederlandsch-Indië. Tot op heden gaat dit Kabinet
daarmede voort, zodat het zogenaamde Witboek van de
Indische Regering slechts in zeer beperkte kring is ver-
spreid, terwijl publicatie daaruit niet is bevorderd, .ja
zelfs is tegengegaan.

4. omdat wij dit Kabinet, maar vooral den Luit.-Gouverneur~
Generaal, schuldig verklaren aan het feit, dat is nagelaten
de eerste plicht tegenover de inheemse bevolking te ver-
vullen, d,i. de bescherming van die bevolking tegen on-
recht en willekeur (art. 45 van de Indische Staatsregeling).
Het herstel van de rechtsstaat, waarvoor tallozen in vast
vertrouwen hun leven gaven, hier en overzee, heeft niet/
plaats gevonden. \. omdat wij dit Kabinet schuldig verklaren aan wanbeleid

in Nederlandsch-Indië dat tengevolge had de dood van
honderdduizenden, het verloren gaan van goederen waar-
om de gehele wereld roept, het scheppen van bittere
tegenstellingen bij de bevolkingsgroepen onderling en van
haat jegens Nederland. *

6. omdat wij dit Kabinet schuldig verklaren aan voortgezette
pogingen om het Koninkrijk uiteen te scheuren. Het
accoord van Linggadjati was daartoe de inleiding, het ont-
werpen der interimregering is het vervolg en thans zijn
er, naar moet worden aangenomen, weder nieuwe onder-
handelingen op komst met vertegenwoordigers der repu-
blieH Djokja, welke bij monde van Mr. van Kleffens op
15 Augustus 1947 in de Veiligheidsraad zijn gebrandmerkt^
als terroristen, profiteurs en baantjesjagers, als immorele
en tuchteloze elementen.

7. omdat, dit Kabinet bij de behandeling van de Indische
kwestie onze internationale positie buitengewoon' ernstig
heeft geschaad.



8. omdat het Indie-beleid een der voornaamste oorzaken is
van de bedroevende toestand, waarin het Koninkrijk zowel
financieel als economisch verkeert.
Deze situatie leidt mede tot een uiterst bedenkelijke toe-
stand van onze troepen in Nederlandsch-Indië.

9. omdat dit wanbeleid van voldongen leiten heelt geleid tot
het verzwakken van de positie van de Kroon en tot ont-
wrichting van de parlementaire democratie.

10. omdat onze mannen in Nederlahdsch-Indië, maar ook wij,
niet meer zeker weten waarvoor ons leger optreedt en
waarvoor onze soldaten vallen. Het is niet meer zeker, dat
zij sneuvelen voor ons Koninkrijk, integendeel, het wordt
hoe langer hoe duidelijker, dat dit geschiedt ten b%te van
de republiek.

PROGRAM
Wat WIJ Willen

, A. Handhaving der in de historie wortelende staatkundige
verbondenheid van Nederland en Nederlandsch-Indië.

.! B. Erkenning van reële Koninklijke Macht, vertegenwoor-
' digende het rechtsgezag van de alle Rijksdelen omvattende
1 souvereine Staat.

i f "1. Federatieve opbouw van Nederlandsch-Indië met de grootst
f l,... mogelijke autonomie der aldaar te vormen staten op
1 democratische grondslag.
| Vorming van een federatief vertegenwoordigend lichaam
^ van democratische structuur en van een centraal gezag der
i federatie, waardoor de eenheid van Nederlandsch-Indië
\t gehandhaafd en de belangen der deelstaten voor-
«. zover nodig worden gecoördineerd. ~
»i
i J D. Het waarborgen, door het rechtsgezag van het Koninkrijk,
X in al zijn delen van een behoorlijk bestuur, goede financiën

! een onafhankelijke justitie, een goede politie en de fun-
damentele rechten der staatsburgers.

Middelen Wij vragen klare ondubbelzinnige voorlichting,
zowel in het Koninkrijk als daarbuiten.

Wij willen toepassing van de wet overeenkomstig haar bedoe-
ling en strekking. -
Wij wensen te blijven binnen de grenzen van grondwet en wet.
Wij eisen trouw aan de parlementaire democratie.



TE BESTELLEN

PUBLICATIES VAN »E VOORLICHTINGSDIENST VAN HET
„NATIONAAL COMITÉ HANDHAVING RIJKSEENHEID"

SCHIJNWERPERS
op het Indische probleem en het funeste Indië-beleid

MAG OP GEEN ENKELE LEESTAFEL ONTBREKEN

CRISIS DER WAARACHTIGHEID
Dr. J. W. Meyer Ranneft contra Prol. Dr. H. Kraemer ƒ 0.50

NAAR DE SOVJET-REPUBLIEK INDONESIA
door Dr. W. K. H. Feuilletau de Bruyn ƒ 0,75

NAAR DEN FINANCIEELEN EN ECONOMISCHEN CHAOS
IN NEDERLAND door Dr. W. K. H. Feuilletau de Bruyn ƒ 0.60
HET INDIE-BELEH) door N. W. van Hartingsveldt, met

een voorwoord van Prof. Mr. P. S. Gerbrandy ƒ 0.75 /
en een aanhangsel, waarin de voornaamste staats- . •
stukken, Kamerhandelingen en couranten-artikelen.

SLAVERNIJ, door Ir. J. Frijling ƒ0.50
TROPISCH NEDERLAND IN ZAKFORMAAT, Serie van

10 deeltjes. Elk deeltje bevat een Verhandeling over
een Indisch cultuurproduct, resp. Rubber, Suiker,
Tabak, Cocos- en Palmolie, Thee, Koffie, Vezelstoffen
Kina, Specerijen, Voedingsgewassen.
De 10 deeltjes tezamen ƒ 5.—

„VRIJ", een documentatie over de toestanden na de
Japanse capitulatie, met ca. 150 foto's door J. A.
Stevens en B, Grevendamme ƒ 2.—

HERZIENING VAN DE POLITIEKE EN STAATSRECH-
TELIJKE STRUCTUUR VAN NEDERLAND EN ZIJN
GEBIED OVERZEE NA DE OORLOG

door Dr. W. K. H. Feuilletau de Bruyn ƒ250
INDIE'S TOEKOMST (gebonden), door Dr. Vf. K. H.

Feuilletau de Bruyn ƒ 3.90
„INDIE EN WIJ", door P.-N. Christen ƒ 0.50
INDISCHE PEPERTJES. WIST U DAT..., door insiders ƒ0.25
REDE VAN PROF. DR. C. GERRETSON NAAR AAN-
LEIDING VAN DE RADIOREDE VAN H.M. DE.
KONINGIN OP 3 FEBRUARI 1948 ƒ0.60
MELATI EN ROTAN, 64 gedichten van J. F. Kunst en 21

pentekeningen in kleur van J. Roberti, gedrukt op (
zwaar oud-Hollands ƒ12.50

VOORJ/gORLICHTING IN HET BUITENLAND

REPORT OF THE PARLIAMENTARY COMMISSION
DUTCH EAST-INDIES (rapport van Poll) ƒ 0.75
THE RISING'SOVIET STAR OVER INDONESIA, door

William F. de Bruyn ƒ 0.90

VOOR VERSPREIDING OP GROTE SCHAAL

KRITIEK EN PROGRAM (Wij zijn het oneens met Beel,
Wat WIJ Willen) : 10 stuks ƒ055

VREES IS EEN SLECHTE RAADGEEFSTER (analyse van
het funeste Indië-Beleid) -Radiorede van oud-minister
Ch. J. I. M. Welter 10 stuks ƒ 025

„DE VLAG GAAT NEER IN INDIE", affiches, formaat
36 X 55 en 55 X 80 cm ƒ 030

„EN WAT IS UW HOUDING?" (foto-folder over het
communisme in de „republiek" en de gevolgen,

-1.0 stuks ƒ0.50
5LUITZEGELS (Kroon met „Je maintiendrai") 100 stuks J 2.—

WACHT NIET MET UW STEUN. DE VERNIETIGENDE KRACHTEN
WACHTEN OOK NIET. — ER IS GEEN UUR TE VERLIEZEN,



^ Bedenkt dat het zal afhangen van
UW overtuiging:, UW \verltkracht
en UW financiële steun, of onze
actie gevoerd wordt met alle kracht
die nodig is om een eind te doen
maken aan de toestand van on-
vrijheid en ellende in Indië en
het voortbestaan van ons geliefd
Koninkrijk en derhalve de toe-
komst van Nederland en Indië
beide te verzekeren.

ZENDT ONS DAAROM
ONDERSTAAND FORMULIER ONVERWIJLD TOE

Aanmeldingsformulier en bestelbiljet

Naam . . . .

Straatnaam

Woonplaats
Aan de Voorlichtingsdienst van het „Nationaal Comité Hand-
having Rijkseenheid", Andries Bickerweg 5, Den Haag.

U gelieve voor verspreiding te zenden:

• Aan mijn adres ex. van de folder

en ex. van de (folder) (brochure)

• Aan ieder der op -het door mij hierbij gesloten biljet ver-

melde adressen voor mijn rekening ex. van de folder

• Aan een tal nader door U aan te wijzen adressen voor

mijn rekening l ex. van de brochure

'..... folders

ex. van Uw affiches formaat (36 x 55) — (55 x 80).

Het U hiervoor toekomende bedrag groot x +

X = ƒ * wordt heden op Uw girorekening
6866 overgeschreven.
• Voorts bericht ik U my beschikbaar te stellen voor propa-

gahdawerkzaamheden (adressenschrijver, typewerk, ver-
spreiding voorlichtingsmateriaal enz.).

Ik zal U (voortaan «regelmatig maandelijks) voor Uw zo nood-
zakelijke arbeid een bedrag van ƒ doen toekomen*.

Handtekening: *

* Gelieve bij overmaking van gelden als vrijwillige steun te
vermelden: „Voorlichtingsfonds".



HOE KUNT GIJ DE ACTIE VAN HET
NATIONALE COMITÉ HANDHAVING RUKSEENHEID
THANS STEUNEN? ,

1. Door in eigen kring steeds van Uw overtuiging te doen
blijken; Draagt daartoe oranje-groen en geeft zoveel moge-
lijk bekendheid aan doel en streven van het. Nationaal
Comité. Wekt ook anderen op pal te staan voor de hand-
having der Rijkseenheid.

2. Door Uw werkkracht ter beschikking te stellen van het
Plaatselijk Comité en zo dit ten Uwent nog niet gevestigd
is mede te werken aan de oprichting daarvan. Gij zoudt
hiermede kunnen heginnen door direct contact op te nemen
me^ gelijkgezinden en op korte termijn een plan uit te
werken wat er ten U went voor de actie Handhaving Rijk?

^ eenheid kan wórden gedaan. Zendt van al Uw plannen e.
acties a.u.b. bericht aan- het Centraal Bureau, Andries
Bickerweg 5, Den Haag. Na overleg: met hec Centraal Bureau
en zijn Voorlichtingsdienst kan er ten behoeve van .een ten
Uwent te organiseren Voorlichtingsavond voor een spreker

%n enkele Indië-films worden gezorgd.

3. Door de bij Uw Plaatselijk comité of de Voorlichtingsdienst
van het Centraal Bureau te verkrijgen affiches op te (doen)
hangen en circulaires te (doen) verspreiden.

4. Door het Plaatselijk, of het Nationaal Comité, haar draag-
kracht geldelijk te steunen.

VUL HIERTOE HET IN DEZE FOLDER AFGEDRUKTE
AANMELDINGSFORMULIER EN BESTELBILJET IN

Wacht niet met Uw medewerking en steun. De vernie-
tigende krachten wachten ook niet. Er staat een Konink-
rijk, er staat de toekomst van Nederland en Indië op
het spel. Er is geen uur te verliezen!

•\: VOORLICHTINGSDIENST VAN HET „NATIONAAL

COMITÉ HANDHAVING RIJKSEENHEID"
Andries Bickerweg 5, Den Haag, Telefoon 330295, Giro 6866



iST ARNHEM DER RIJKSPOLITIE
District DOETINCHEM /vNOL»

(Jy *COMMANDANT

DOETINCHEM, 12 Mei
Dr. Hubernoodtstraat no. 5
Telefoon K 40 Nr. 223

No.

Aan de Heer

Onderwerp

60./194B-doss. C^V.D.

Hoofd van de Centr.Veil.Dienst te 's-Grave

8.

3. M Al 1948

ïr®cmreur-Generaal,fgd.Dir.Tan ïolite Arnhea.

Verslag rergadering G®mité "Rijk»eenheid" te Hengel«(G.).

In antwoord op:

Bijlage(n) een.

c

Hierbij heb ik de eer Uheogedelgestrenge/üeèelgroot
achtbare te doen teekamen een rapport Tan een vergade-
ring te Hengel® (ö.) Tan met Comité M Hi^kseenheid",
naar de inhoud waarran ik ïï kortheidshalTe moge Terwij-
zen.

De in het rapport Termelde couranten on het strooi»
biljet zijn opgelegd in mijn archief.

De Districtscommandant,
Do Offieier der Sijkspol.le kl.

H.W.Offers.

C



VEST
^XöTE
GE02I

ïSi DER SIJKöïOLITIE
D03T1BTCHM

No.
POST

No,l05.

Happort betreffende vergadering Comité
"Bijkseenheid", gehouden te Hengelo (G-ld. )
op Zaterdag 24- -April 194-8.

Bijlagen; drie.
----- Naar aanleiding van een door mij op Zaterdag 24 April
194S bezochte Openbare Vergadering, georganiseerd door het
Flaa t ee 11 .Ik Comi t é..." BjUfeasenlieid i " te .He^elo( Gld. ) , heb ik;

t "jan "unl b er ï!ïïs"l'1We ï'deman^™^ c nTmeTsTelf~Ti:er Rijkspolitie
Ie klasse, tevens onbezoldigd rijksveldwachter , behorende tot
opgemelde G-roep en Post, na daartoe bekomen opdracht van de
Heer G-r oeps commandant der Rijkspolitie te 'Hengelo(Grld. ) ,
hierbij de eer beleefd het navolgende te rapporteren: ---- --. —
"Bedoelde vergadering werd aangekondigd door middel van 'een
annonce, geplaatst in het te Hengelo(Gld. ) en omstreken ver-
schijnende Nieuws- en Advertentieblad "de Becla^me" van Zater-
dag 24 April 1948, 17e Jaargang no.29, welk blad als bijlage,
met rood als no.l gemerkt, hierbij gaat. De redactie en admi-
inistratie van dit blad berust bij de Heer A.H.Arnold, wonen-
3 de te Hengelo( Gld. ) , Kerkstraat no.4, Uit de door mij ontvan-
gen inlichtingen bleek, dat bedoelde Heer Arnold de initia-
tiefnemer tot het houden van deze vergadering was geweest. Be-
doeld persoon belijdt, voor zover bekend de Gereformeerde
Godsdienst en is op politiek gebied sterk "rechts" georiën-
't4 O ff T* /^ __._••. W *«*W^«*^__ «•—«•—._*•**.•—. M M-«»^miUÉ »*_»—.«*.» — —«M ̂ »^M_^««_«_ _ — - ____ - -
U O C J. M # — —»^- .— .— ~l> — — — «_•_«. —.—-^r^H. w .__ V-.^wM.Kv^,^WVf^ W.*VHB^^Bin. • •* teM h* «t l I. l. «« MM

Bedoelde vergadering was zeer slecht bezocht, ondanks het
feit, dat de Heer Arnold voornoemd, ettelijke personen tot
bijwoning h^^^ujltëenodigdj. Er w^as slechts een achttal perso-

in è n" a a nw ezTg"; 5WêZer~~was™?e gêer^E.Looyen uit Brrflfil n- Wel-
licht was de geringe" opkomst te wijten aan het feit, dat door
en vooraanstaand lid van de C.H. Unie inlichtingen waren in-
ewonnen betreffende genoemde Heer Looyen. Deze inlichtingen
ar_eiL_nl. dermate slecht, dat men van de zijde van de C.H.
nie waarschijnlijk van het bezoeken van de vergadering

De Heer looyen, hield, gezien de reeds vermelde geringe op-
komst, geen rede, doch bepaalde zich tot het beantwoorden van
gestelde vragen, waarvan een matig gebruik werd gemaakt. Bij
het beantwoorden van de gestelde vragen liet de Heer Looyen
zich o. a. als volgt uit: ------------------------------------
Ie, de Ministers logeman en Jonkman zijn eigenlijk communis-
ten, hetgeen blijkt uit de door hen gevoerde politiek ten op-
zichte van Indiëjt -------------------------------------------
ê. de Begering is landverraderli jk; -------------------------
3e. de Partij van de Arbeid zal, indien het Communisme de
macht aan zich zal proberen te trekken, geheel met de commu-
nisten" medegaan" ; --------------------------------------------
4e. Minister-President Beel is een man, totaal ongeschikt om
deze functie te bekleden. ------------------------------------ ;
Verder werd het Regeringsbeleid ten opzichte van Indonesië
sterk door spreker becritiseerd. ---------------------------
Ten opzichte van bovengenoemde vier punten uitte spreker zich
nog als volgt: ---------------------------------------------- :

ad ĵ e. Op hetgeen de Regering thans doet, stond vroeger de
doodstraf, laar aanleiding hiervan ontzeg ik de Begering het
recht tegen ons ("Eijkseenheié") te zeggen, dat ons het zwij-:
gen^wel zal worden opgelegd. Ik durf de Regering landverra- i
derlijk te noemen, omreden dit eveneens in de brochure van



-blz. no. 2-

Prof. Gerritsen staat en deze dit straffeloos heeft kunnen
schr i jv en;
ad 4-ê . Voor 1940 was in een kleine plaats in ons land een
Burgemeestersplaats vacant. Hiervoor solliciteerde slechts
één persoon. Het Departement besloot, deze persoon eens in
den Haag te laten komen. Toen de sllicitant ±en Departemen-
te verscheen, z£«' men tot elkaar:"Neen, we kunnen die gemeen-
te toch niet met 20'n persoon opschepen, en men zond hem

weg. ————————————————————————————Spreker legde bij het uitspreken van laatstbedoelde woorden
zoveel mogelijk minachting in zijn stem en besloot Met de
woorden:"Bat was Beel".-
Verder trachtte spreker aan te tonen, dat de tegenwoordige
Regering Nederland ten gronde zal richten, doch daar hij
zich tot het beantwoorden van de vragen bepaalde werden de
bedoelingen van het Comité "Rijkseenheid" m.i, niet duide-
lijk uitgelegd, daarvoor tfaren de gestelde vragen niet scherp
genoeg gesteld. — •—
Volgens door mij ingewonnen inlichtingen is op initiatief
van meer-bedoelde Heer .Arnold te Hengelo(G-ld.) een Plaatse-
lijk Comité "Hijkseenheid" gevormd, hetwelk zou bestaan uit

ijde Heren Gr.Hidqink, 'D. 36, Voorzitter, H. B. Lu b b er s, Kerkstr.
no.17, Secretaris en A.H..Arnold, Kerkstraat no.4, Lid. Be
Heer Arnold wenst zich hierover echter niet uit te laten.
Zij nog vermeld, dat op de vergadering aanwezig was de Heer

" i J.L.Simon, wonende te Hengelo(&ld.), E.no.ü, welke als oud-
IndiscHman op verzoek van de Heer Looyen een en anaer loe-
lichtte, allea in de"geest van "Rijkseenheid". De Heer Simon
is op 31 December 1947 vanuit"Eekeren(België) te Hengelo
(G-ld.) komen wonen en is in pension op het zg. "Meenink",

Igeëxploiteerd door de Heer Drenth, welke in de bezetting
aangesloten was bij de N.S.B. De Heer Drenth exploiteerd
dit "Meenink" als pension, doch de Heer Simon is tot nu toe
de eaige pensiongast. Het is een pension voor zomer en'win-
"f" C T1 M «v tv* h_ w.-w«B** —..M,—̂ n* Mk m _ —».••_ «^_<_ «u* <M<—w «̂ _̂ tm*-—~m -M _—._._ ̂ ̂ __ «__ «*___ __ _______*__l» CX • ~™~"'"™'~~™™~1~~™™™ "~ ^ ——• ^— •• — ^ »«• _ . *—^m n n i in M m* in i «^ «mn ii • ii «̂ ^

Als bijlagen, gemerkt no.2 en no.3 met rooa, gaan hierbij
een strooi biljet, hetwelk als bijlage was gevoegd bij boven-
bedoeld exemplaar van de "Reclame", benevens een exemplaar
van dit blad van Zaterdag l Mei 1948, 17e Jaargang no.30,
bevattende een kort verslag van de vergadering.
Betreffende de in het strooibiljet vermelde punten: üitgeest,
.Amsterdam, Zuilen, spreekverbod G-erbaandy en het weigeren
van de B,V.L. door de Regering, heeft spreker aich niet noe-
menswaard uitgelaten. Wel deelde hij mede, voorzichtig te
willen zijn, daar de politie aanwezig wasï
Waarvan door mij, rapporteur, op afgelegde ambtseed, is op-
gemaakt dit rapport en overgegeven aan de Heer G-roepscomman-
dant der Rijkspolitie te Hengelo(Gld.)r

G-esloten te Hengelo(Gld.), 7 Mei 1948. .
De Wachtmr. Rijkspol. Ie klasse,

G-, J.H. Weideman.
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DORDRECHT, den
POSTBUS 35.
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9. M Ai 1948
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G E H E I M .
BIJLAGEN:

Verzoeke bij beantwoording da.ttun,Aattssrr

en nummer van dit schrijven aan te halen,
alsmede in het adres mijn postbusnummer
te eermeiden.

Aan de Heer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst
Javastraat 68

Ter beantwoording van Uw schrijven d.d.12 dezer,
Geheim,no.33743,heb ik de eer U het volgende te berichten:

Mr.Dr.Jacobus de RIDDER,geboren te Dordrecht,
5.2,1890,Assistent-Resident (te Batavia),wonende te Dor-
drecht, Beeakinderendijk 185,werd op 10.6.1940 in het be-
volkingsregister dezer gemeente ingewchr even, komende van
Rengat (w.O.I.).

Op 14.11*1940 werd hij afgeschreven naar .Brussel
en vervolgens weder ingeschreven op 12.7.1946 komende van
N ederlands-Oost-Indië.

In deze gemeente vervult genoemde persoon de func-
Jtie van secretaris der Af d. Dordrecht van het iiationaal
f Comité Handhaving Rijkseenheid.

'l'ot heden trad hij alhier niet op als spreker in
openbare vergaderingen*

/7 ̂
ssarls van Politie,

» U.Mei j ei-v



OEWMT ASKHH BI» JlLiiaPGWflI* ^ 2wlle,19 Mei 1%*,
2XOU&.

Mes jtt̂ lftt. O e h e i •/ P e r t e e n l i .1 k.

Aan de Beer Profmreur-^eneraal, fgd. Direeteur v*a Politie,
Bovenbeeketraat 21, te A r n h e Ja.

In afschrift aan het Hoofd van de Centrale Teiligheidedienat,
Jaraatraat 6A te 't*q r a v e n h a j i r e .

Qpd«rv«rpt 7«rgadering

2 Ï.M Al f948

Vaar aanleiding Tan ««n bij «ij iagakonm b»richt, h*b ik d« eer

h«t tolgead* aed* t* d«l«a.

Dend«rdaf 15 Mai I94«»wapd la ast gtbew «%*«•«» t* «wartalui»

•en twrgadoring g»houd«n, uitgaand* van bat $oniW *KaAdbATiag lijkt-

I «enh.id» .Ai» tpr*ker trâ  op Johaa ran g » l g a n *it Z»iat|n*d«r«
• ~* î / •̂ "— '

peraeaalla onbakan^/i'e ia*lcap*«it«it i* c*»eaikt foor 250 p«ra«amf

doeh «r waren «lacht» 25 personen aanweaig.
Spreker aprak rfwr h*t üvaagelle Iran Inkaa 14 de versea 26 en 29,

waarbij hij weet op dt bouwlieden^di* een fttndajnmt legden, doch niet
bij «aohte waren bet bouwwerk te wleindigen.ÖMe iMuwliedea noesde hij
de huidig* ̂ «gering, door wiena wanbeleid de vlag ia Indil werd neerge-
haald.

fan Rolsea hekelde de Ihdil politiek van dexe ̂ igeriag, iniontlerheid
het drijTen vaa de Parij ran de Arbeid, waar aan de Katholieke ?olk»par-
tij/terwille ma de eenheid of verbreking van de coalitie, die deze laat-

^* s

«te partij net de Parij Taa de Arbeid heeft aangegaan/ «t-̂ r medewerking

Terleent.Hij hoopte dat de«e coalitie na de rerkieiingen uiteen »o» val.

lea« omdat ia de K.?. f. ever de Indie* politiek der huidige **g«ring de

•eaiagea T«raöhillen,onder anderen dt geer Welter ea anderanjtü^jbij dt
rerkieiingen met een eigea lij»tf»ottdenj «î omëa]

Ook hekelde spreker de arondwetaherBiening,cHe door dt huidige rege-
ri^]yerl7r(>orge«t«ld.Hij jjpeetde.dat he^t Mik kapot sou gaaa,almede

de dynaatie nn ona^^jehuitó indien dtf5^3llti«k lou worden voort-
geaet.flij reraekerde «ijn gehoornat het Coalte* "Bandharing Rijkaeen-
heid * tot het bittert einde dt atrijd V Bet behoud van Indifisu voort*

t** '•ttttal verder beeritiaeerde «preker de hoadiag van het Miniatarie.dlel_—
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IcPichtingendienst»
G 'H O N I N G E N7

G E H E I M .

KORT VERSLAG VAN EEN OP MAANDAG &f JUNI \8 TE GRONINGEN GE-
HOUDEN OPENBARE VERGADERING VAN DE "E.J.g.J.G.'1 EN HET COMITÉ
HANDHAVING RIJKSEENHEID11 IN HET GONCERTHÜÏë BEVESTIGD POEIE-
STRAAT TE GRONINGEN.

Aanwezig waren ongeveer 50 Personen,"waarvan
ongeveer de helft vrouwen.fMilitairen inlïïïtform waren niet
aanwezig. De vergadering was aangekondigd in"de dagbladpers.
In de zaal was geen reclame of versiering aangebraohtjTJ

t Ten omstreeks 20.15 opende Jhr. Mr. 'm.Hem
Iwolter EEITH,"geb. te Vlaardingën (2.E.). 9 Maart 1889, van "
beroep vicë president der Arrondissement s Rechtbank te Gronin-
gen, wonende te Groningen Ossenmarkt 8, voorzitter van het ;
"Oomité Handhaving Bi.Iks-ee'nheid" af d. Groningen, de vergadering!
Hij sprak er zijn leedwezen over1 uit, dat de opkomst zo gering
was (de zaalcapaciteit was 200), maar weet dit aan het mooie :
zomer we er, "dat een ieder naar buiten lokte, ̂ öorzitt er memoreer-
de", dat men de algemeene klacht"hoorty dat men zo weinig weet
van"de eigenlijke omstandigheden in Indonesië. Het is daarom •
dienstig Ingelicht te worden door iemand die ^uist uit'Indonesië
is gekomen. Hij gaf daarop het woord aan de spreker van deze

•avfcnd n.l. Ir. STEUÏ, wonende te Batavia.i "
" " ~ S P r e k e r wilde verschil Maken tussen het " "

Indonesië van voor den oorlog, van in den oorlog en"'dat van na
den oorlog. Voor den"oorlog werdeö de personen die naar Iftdie
gingen uitzuigers genoemd. Men kan veel aanmerkingen maken op
het Indiê* van voor den oorlog maar een feit is het,"aldus
spreker, dat orde, rust en veiligKheid alom heersten."Er werd
zeer zeker veel geld verdiend, maar hier voor werd darïbok hard
gewerkt. Daarna kwam de Japanse inval. Alle Nederlanders werden
gearresteerd en achter prikkeldraad gezet. Spreker wees er op,
dat vooral de houding van dé Nederlandse vrouwen in gevangen-
schap zeer goed was geweest.

Door de Nederlanders werden in gevangenschap
plannen gemaakt, hoe"alles zou gebeuren* als de Jap onder de
voet gelopen zou zijn. Na de bevrijding ging alles echter anders,
dato men"zich had voorgesteld. Niemand mocht terug naar zijn oude
werkkring terwijl men. niet naar Java mocht. Aanvankelijk dacht
men, dat dit de schuld der Engelsen was. Later bleek het echter
dat~het beleid"der"Nederlandse regering öe reden was van het "
slappe optreden» Enkele bevolkingsgroepen «ebben gevraagd, öndea
Nederlandse heerschappij te blijven. Dit bewijst, dat vele Indo-
nesiërs het niet eens zi^n met de republiek. Spreker leverde fel-
le'kritiek op de Engelsen, die hadden toegelaten"»' dat Nederlanden
kinderen werden gekidnapt. In de grote steden van Indonesië
is"de veiligheid wel verbeterd. Daar buiten"is het echter nog
•lang^ niet veilig* Vernielingen" zijn nog aan de orde van de dag.

De levensomstandigheden in Indonesië zijn zeer
slecht. Vooral ook het huisvestingsprobleem is zeer nijpend. De
distributie geeft te weinig om van te leven en het merendeel
moet zwart worden bijgekocht. Sinds December 1946 is echter zeer
veel verbeterd.

- De Nederlanders in Indië hebben allee verloren
dat zij bezaten. Van de kant van de regering werd-geen Pogin*
gedaan de oorlogsslachtoffers schade loosjte stellen. S^reker^ad



-.*•- , - t l
de indruk, dat de Nederlandse regering teleurgesteld was'óver L
het feit,"dat zoveel üTëderlanders^in leven waren fcebleven. I
yolgBHS^spriteker" leef den ongeveer nog 15*000. Nederlanders in
gevangenschap op republikeins gebied. Hij noemde dit een Natio-
nale schande'". Ook"zouden ïSle meisjes en vrouwen van Neder land-
se~'afkomst in verplicht coücubinaat leven met ï.R/I.- mensen»
Genoemde meisjes eti vrouwen zouden daarom niet voor evacuatie
in aanmerking~<komen*~'SPrefeer propageerde sterkteen opmars"n.aar
het roovers en communisten-nest 3}jokja."Hi;5 vond het eigenaar-
dig,"dat hier een regering aan het bewind is t~ dat~het communis-
me in het binnenland bestrijdt terwijl het een republiek in
stand houdt, d4*~uitgesproken communistisch is,v"

J* Na de pauze beantwoordd» spreker vragen. Ten omstreeke
22 uur sloot de"voorzitter de vergadering* Alles had een orde-
lijk verloop. Incidenten vonden niet plaats. - - - - - - - - -

G E .0 H I N G E H, 15 Juü, 1948..l

'Z s "'•"-•• J

A$LL



POLITIE TE AMSTERDAM
Bureau HOOFDCOMMISSARIS

INLICHTINGENDIENST

Nr. I.D. 2

Uw brief:
*

Onderwerp: J. Beurne:

Amsterdam, "7 "*3hü.â "s'-- •*****" •-'*- --";«
xy^v^ . _

Bijlagen:

GEHEIM.
l op oovG'iver^eld schrijven d. d. 18 febru-

ari 1^48 waarb i j G i rillen tingen verzoekt or.nt.re it de
M o gelijke po l^ t i eKe activiteit va^ de te Aï'is^erdain
!s/o on g oh tl. ^e L^.ii teagnt- leaei-aal K.d . I .L. J . B^U..,̂ ...., die
al 3 SP roller optrad op een d. d. 25 •Jen.oeii j . l . te .Vinters-
7?ijk gehouden ve r ,;;afjeri a_? va::, het "Nationaal 'Jonité
H ai.' -havi a/; Ü ,j>: seearieid", -vordt U medegedeeld dat niet
i 3 Kunnen olijke-a dat oeze persoon in i ' .pterdam woon.—
ao 'vc i j is.
Verdere ;;e v e v e n o o m t r e n t oe:n ' ier aijri can ook n ie t oe—
k en;) -.ev.'orderi

Aan

Verzonnen aan: i i fd . 0. V.i-.

^000-10-47
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10 April 8

3S790.
G E H E I M ,

I. D. 2500/48.
April 1948.
Lt. Generaal J*Baumer.

Met verwijzing naar Uw in margine genoemd. schrijven moge ik IT
berichten, dat thans bekend Is geworden» dat de Lui tenant -Generaal
E.1I.I.L. J.EEIMLE, v/oonachtig is aan het adres Harmoniehof 28 hs, te
Uwent .

In verband net het vorenstaande cioge ik IJ verzoeken de in mijn
brief van 18 Februari 1948 No. 88240 gestelde vragen alsnog te willen
doen beantwoorden.

HET HOOFD 71£ DE;
VLILIÜItiiIDSDjEt:ïïB
Name ns de ze :*;.,

Aan de 'Heer Hoofdcommissaris
van Politie,
t*» \' -'S 'S £ H D A M . \.



31 l-, .©i

G ^ H n i r.»

Lt.Generaal J.Bem:icr,

Ik heb de eor g' or/i bericht t© veraoeken op s,ijn gehein schrijven

van 19 April 194G l-,o, 32790, handelenfle over de in hoofde uez.es ^e-

noerid© persoon.
• . JEIET HüOJI) V/.K D£ Cï^Bï/Oji,

VKiaCÏÏI ,IDSD|f:lïST
Haiaens d e ze t

J.(J. G

'd© Heer H
\-^i iolitie,
te A M S.l I E P A LI.



POLITIE TE AMSTERDAM
Bureau HOOFDCOMMISSARIS

INLICHTINGENDIENST

Nr. I.D. 250c . - f 4Ö.

Uw brief: 3279<X

Onderwerp : L t . ü-eneraal

Amsterdam, 15 Juni 1948.

Volgno.

JUHII948 i

e uraer

Bijlagen:

GEHEIM

Aan

In antwoord op l/v/ brieven d, d. 19 ^pril en 31 n.ei 1948
en in vervolg op ons schrijven Lo.250c-' 48 d.d. 3 April in
antwoord op uw schrijven d.d.10 februari 1948, onder Ko.88240
wordt U het volgende medegedeeld;

i!e personalia van Lt. Generaal J. Beumer luiden als volgt;

~>| Johannes
/ beroep

geboren te
Harmoniehof

Jacomina '

U t r e c h t , 25 Januari 1883,
26huis te Ams te rdam.

zonder

ouvret , geboren te Brammen, (G-ld .)
wonende

|Hij i s ' g e h u w d met
25 September 1691.
Hij bezit de „ ieüer lanöse nationaliteit en behoort volgens het
Bevolkingsregister dezer gemeente tot de peee rdu i t s Hervormde
gemeente, hoewel niet is gebleken, dat hij enige kerk bezoekt
Hij is gepensionneerc Luitenant-^erieraal van het Koninklijk
i-i ec er land s Inoisch Leger.
Hij werd op
komende van

30 ^epteraber 1944 in deze gemeente ingeschreven
•oorburg. Hoarvoor moet hij vershheidene ja ren

hebben gewoond in ;Avente er: de Achterhoek»
liüj zi jn komst in deze gemeente vestigde hij zich in het pen-
ision "Tesselschade" Stadionv/eg 61-63 en woont sinds 27 ^ugus-%;
f tus 1945 op eerstgenoemd adres,
Gedurende de oorlog deed hij zich kennen als een fel antï-B-

o-B-er enwas zeer gebeten op de bezet ter»
^e ontwikkeling in Indonesië was voor hem .-<p>- grote telear-
stelling, hetgeen in zi jn omgeving geen verandering baarde,
d a a r h ^ i j zovele jaren als militair in Indië had verbleven
en hi j de verhoudingen, die daar voor de oorlog bestonden als
heilzaam -roor ïi e d er land en IndonesiG achtte, ̂ eze teleurstel-
ling doed hem, hoewel hij voordien van enige politieke inte-
resse geen bli jk had gegeven, contact zoeken met het comité

"Rijkseenheid", -Je politiek die dit comité ten aanzien van
Indonesië voorstaat, onderschrijf t hij volledig.
Het is bekend dat hij enige malen voor dit comité in rwente
en in de Achterhoek als spreker is opgetreden, Hi j is in die

_ omgeving goed bekend eri de naam ieuraer moest daar d ienen als
| trekpleister voor de vergaderingen.
In A m s t e r d a m is nimmer vastgeste ld kunnen worden dat hij als
spreker of propagandist voor de ideen van het comité "Kijks-
eenheid" is opgetreden.
Zijn kennissenkring beperkt zich tot enkele prominente figu-
ren uit de oude Indische Spoorweg en jflanterswereld .
Hij is een ouderwetse militaire f iguur , die graag buldert en
de militaire dÊcipline als het hoogste beschouwt en deze ook
gaarne in hst burgerleven zag doorgevoerd.
In de administrat ie v ai hè"; Hoofdbureau van irolitie te Amster,
dam en in die van de P.E....,, aldaar komt hij niet voor.

Wr zond en aan? Hoofd O-V, D. Hen Haag. P. 2.
i

G-e zie n; '*
HE HÜÜPDCOMMSSAHIS VAH POLITIE, |

7 ï

namens deze: -Ha
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f —** HEERLEN, 2É
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W: G. £,} ' j '3,0^ÜK/184| "l

No.:

. BIJL.-.I-- r - ^iD Aan

BETR.:Openbare Bijeenkomst < het Hoofd van de Central*
Comité Handhaving Rijkseen- ' _ Javastraat 68
heid op Donderdag, 2U Juni 19U8. ' ~

• ^.,,-- 'x'^ • ..., • 's-G r a v e n h a
Verzoeke bij beantwoprding datum, letter

_ en nummer van dit schrijven aan te b-aten.

~ ' ,^\
x Door het Comité Handhaving Mjkseenheid,Afd,Heerlen werd op Donder-

^' dag, 2l^DiJun^L in de "zaal Schiffers, Saroleastraat IjB alhier een openbare
x'" bijeenkomst belegd,

"~ >••'" Aanwezig waren cirea 225jggr.Bonen, waaronder slechts'enige vrouwen,
, ' terwijl de zaal een capaciteit ha<L.van ,250 zitplaatsen.

/ ' " | i De bijeenkomst werd^jje 20.10uuj| geopend door Mr, Doppler uit Heer-
/' len, die deze*bijeenkomst een vergadering van Katholieken noemde en haar

/ daarom inleidde met de Christelijke groet 'welke dóór de aaznroiigon staan-
de beantwoord wejrd»Spreker vond het een grote eer' de^anwezigen 2ijne

/ l / M l Excellentie de Oud-Minister van Koloniën, ^elte_r eïl dfiftzelis te kunnen
f ^ voorstell€>n,Uit het feit, dat de opkomst zoT;alrijk was, concludeerde

spreker, dat men niet uitsluitend uit nieuwsgierigheid was gekomen, doch
in het vertrouwen, dat hier zou worden uitgesproken, hetgeen men verlang-
de te horen in het belang van de toekomst van het vaderland.Heerlen was
niet alleen het hart van de industrie, doch ook een Katholiek centrum.
De bevolking van het Zuiden is eeuwenlang Katholiek geweest en is dit nog,
waaruit volgt, dat deze Katholiciteit zich weerspiegelt in de politiek.
Wanneer vroeger werd gestemd op de K,V,P», dan volgde daaruit, dat de
K,V,P. de Katholieke verlangens bevredigde.Het programma van de K,Y,P,,
die zich aan het nieuwe, het na-oorlogse had aangepast, was goed,De prak-
tijk echter, had 'aangetoond^niet te d«ugen»Bij het samengaan met de P.v.d.

r A, was van een Katholieke politiek geen sprake meer «Volgens spreker wor-
(^ den wij socialistisch ger e geer d,Wanneer Indie'^ los van ïïedarland zou gera-

c ken, "betekent dit, dat Uederlaöd .onherroepelijk voor een failLisBement
staat^De sprekers zouden daarom duidelijk vertellen, Welke belangen er
voor ons op het spel staan,tBWij willenï aldus sprekert*een Nederlandse
politiek, doch geen dictatuur van een partij of groep van partijen, die
ons land naar de'bliksem helpen? Spreker kondigde hierop dhr.Zelis als.
"oüd-Indisohmah*, die Indié* uit 4e praktijk ke'nt, aan en deelde verder
mede, dat, nadat de'beide sprekers hun rede z,duden hebben gehouden, ge-
pauzeerd zou wórden, waarna gelegenheid bestond tot het schriftelijk stel-
len van vragen, *

Dhr»2elis begon zijn,' overigens we'inig belangrijke toespraak met
erop te wijzen1, ,dat degenen, die menen nu de handen in de schoot te kun-
nen leggen, wijl een grote Katholieke eenheid was bereikb,= niet weten,
welke belangen op het spel st"aan*Spreker verklaarde hier' a°ls* Nederlattler

"• * * -Be staan, *aïs "Katholiek en als strijder, aan' wie de belangen van het land
1 zeer ter harte, gaan en "die het communisme wil keren, hier en in Indi»,

Er was een groot misverstand onder de Katholieken gerezen inzake het pro-
bleem Ned,-Indie,'dat leidde tot dé grote vergissing, welke de a.s. grond-
wetsherziening ïs.De werfcëlijkjaeid, welke daardoor geschapen, wordt, be-

l'anWbordt niet aan onze bèla'ngen.De gróte massa, van ons ,yolk weet over
het Indische probleem hoegenaamd niet's^Het valt ^l betreuren, dat de
grootste partij van het land (bedoeld wrdt de K,T*,P, )* 'geen Indié'-kenners

-telt-



telt onder zijn afgevaardigden,De Iederlanders kenden de Indische bevolking en
hadden hun vertrouwen«Spreker ontkende, dat de actie Welter stemmenverlies voor
de Katholieke zijde betekende.Men kreeg de gelegenheid hierdoor om volgens zijn
geweten en toon Katholiek te kunnen stemmen»De oppositie in de boezem van de
K.V.P. noemde hij een gunstig teken.De beste kans voor het communisme in Indie
is een economische debacle.In Indié' bevindt zich reeds een goed Stalinistisch
georganiseerde kern.Het communisme in Indié* ondergraaft ons economisch herstel
en voert tot een debacle.De Indische schulden bedragen momenteel - 10 milliard*
Hierover werd, te lingadjati niet gesproken.Deze schuld kan niet gedelgd worden
zonder export.Nederland is de"grootste debiteur,Het tekort op de Nederlandse
handelabalöW is -ëft was een dollar -takor t .Met Indié' kunnen wij dit tekort delgem.
Voor de Nederlandse export alleen is dit, gezien haar aard* onmogelijk.
Een afscheiding van Indié' betekent verder een directe aantasting van onze voed-
selvoorziening en gebrek aan grondstoffen voor onze industrie.Spreker weidde '
breed uit over het belang van Indié* voor het Nederlandse volk in economisch op»
zicht en over hetgeen de Nederlanders in welbegrepen eigenbelang, doch ook in
het belang van de inheemse bevolking hadden verrioht»Dat alles was thans wegge-
vallen»De Moskouse agenten hadden thans drie jaar ongestoord kunnen werken, waar-
bij men er angstvallig voor had gewaakt het godsdienstig element op te schrik-
ken.Door infiltratie heeft het communisme in Indié' veel invloed gekregen«Dit
kon drie jaar ongestoord plaats vinden, terwijl andere instanties onze Regering(
aan de praat hielden.Onze Regering kende bepaalde Indische figuren niet.Soekar-
no heeft alle werkende kraohtèh te hulp geroepen.Deze collaborateur kan thans
de krachten, welke hij opriep;.niet.meer intomen.Hij zal o6k de hulp van Sta-
'lln inroepen, wannee* dat nodig zou zijn«De ondernemers zuilen hun millioenen
niet meer investeren zonder rechtszekerheidJEr zijn maarrtwee wegen:grote geld-
leningen aan de Regering of rechtstreekse beschikbaarstelling van gelden voor
de opbouw,Een en ander kan echter niet plaats hebben in het voorgestelde brozen
statenbestel. " «

Spreker kwam tot de conclusie, dat.de Regeringspolitiek het mogelijk heeft
gemaakt, dat het communisme zich in Indié' heeft kunnen vestigen en aan invloed
winnen.Daarom werden milliarden onttrokken aan onze wederopbouw.Het verlies van
Indié* zal mateloze ellende brengen aan de bevolking en catastrofale gevolgen heb-
ben voor het Nederlandse volksbestaari.Elke gulden van het loon is dan misschien
nog een kwartje waardjSprêker uitte critiek op J£ax van Poll, die op 17 October
19455 verklaarde, dat Soekarno nooit de representant van de'Iïtdische bevolking,
doch een collaborateur van de Jap was geweest.Yan Poll liad toen °°k gezegd:
Wankel niet.Sta sterk in Uw recht,Ook niet, als zich onder dé bondgenoten een
zekere aarzeling v.értoont?. Dat was flinke taal «Ui j .was echtea», even^als het par-
tijbestuur der i^V.P. in Lingadjati»Dat was verbijsterend.Spreker verklaarde,
dat het Comité niet voor zichzelf streed, doch behalve vooi* de zwakken steeds
zou strijden tegen chaos en onrecht.Het verliesnvan IndiS zou een economische
crisis iri Nederland veroorzaken, welke ha.ar weerga niet z,ou .vinden in. de erg-
ste crises van bat verleden.In verband hiermede somt Spreker de gevolgan voor
hot land op, o.m, de aantallen "werkleven van vóór de oorlog, welke dan nog zou-
den worden overtrof f en .Hij besloot zijn rede met een opwekking om bij de koran-
de verkiezingen te stemmen op dé ïijst'"Welter. e ' ' V

Hierna hield dhr,'iTelteji. een rede.Spröker vond het prettiger hier voor een
vergadering te spreken, dan voor de radio (hilariteit en applaus). Iets meer dan
twee jaar geleden waren er' hier ook Verkiesingen.Het "Nederlandse volk zocht
tóén "een rechtse meerderheid jget als resultaat 101 stemmen rechts en 39 links
(F.vvd,A en communiste n),De K,^.?,, is'altijd een'rec'htse partij geweest. Dr .Beel
vormde een kabinet, dat gefund'eerd was op de P»v.d,A« en de K»V.P .Hij beweerde,
dat dit de enig mog.elijk?combinatie TOS.Spieker verklaarde ̂ t^ nadruk, dat dhr.
Beel nimmer heeft geprobeerd, of een andere .combinatie mogelijk was»De strijd
tussen de Ohristelijke leer én de leer: van, .Marx. is al jaren gaande .De Katholie-
ken zijn gewaarschuwd door niemafri minder "dein 'dé Paus* in diens schitterende en-
oyclieken.ïïiéttemin sloot'def K.V.P» één verbond met de P»v,d,4», die eveneens
de leer van Marx aanhangt, al trekt ze deze niet zo ver door ais het communisme,
4j3ti-Rev«,Chr,Historisohen en Katholieken staan .immers op de brede basis van

» *• + :" - • • '«de»
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LITT.: , . N(vervolg).
No.: ,

BIJL.:

BETR.:

Verzoeke bij beantwoording datum, letter
en nummer van dit schrijven aan te halen.

de leer van Christus .Het samengaan met de P.v.d»&.tis dus oen fout ge-
•weest.De K.V.P. is niet de partij öjn de band te leggen tussen links en
rechts,Dit had noöït mogen gebeurenjdit betekent, dat zij zich stelt on-
der de uiterst-liïUfcervleugel van* de P»V,d»JUDe stemmers voor de K»V.P,
zijn hierdoor in hun vertrouwen teleurgesteld.In deze twee jaren heeft
deze Regering een financieel beleid gevoerd, dat kan wórden afgeleid uit
het jaarverslag van de ïïed.Bank, welke*verslag spreker het huishoudboekje
van het Nederlandse volk noemde.Dit huisheedboekje sloot met een tekort
van 2.5l|D millioen.Dit hebben we moeten betalen door lenen, door goud en
^jnerikaanse effecten te verkopen.Vobral dit laatste vond spreker droevig.
Daarbij was het "zeer de vraag, of het huidige ^ levens niveau is ou kunnen -wof-
den gehandhaafd.¥as het Marshall-plan niet uitgevoerd, dan*zouden we onze
invoeren moeten beperken, de rantsoenen zouden omlaag gaan en de werkloos-
heid zou schrikbarend toenemen.In Indie had Nederland het grootste en bes-
te leger-,'dat het ooit had bezeten, op de been.De Regering kwam tot de
conclusie, dat we niet tegelijkertijd een leger van 100,000 man konden on-
derhouden anehs'vaderland weer opbouw9n»Dit waren andere geluiden dan die,
welke de P»v.d.4'» in een verkiezingspamflet deed lioren.Èr waren nieuwe be-
lastingvoorstellen op komst, die 80 millioen zouden moeten opbrengen»Er
waren volgens'spreker echter nog andere op komst«Ben Rooms-Sode coalitie
was echter ook niet «goedkoop. Sinds 19il5"w°rdt'Indië geregeerd zonder begro-
ting.Honderden millioenen worden uitgegeven buiten het budget om«Aan de
vruchten kent men de booawdat is óók van toepassing op dé huidige Rege-
ring «Het aantal ambtenaren is uitgebreid met 3J$«ÖOO man.Öe ambtenaren be-

"slissen op het gebied van handel, industrie en"verkeer, wat hn hoe het
moet gebeuren.De ambtenaar weet vaft. de finesse van de handel niets af en
staat een goede ontwikkeling daarvan in* de weg.Efergena in ¥est-Europa
vindt men een dergelijk keurslijf, als waarin handel, industrie en verkeer
hier zijn geperst.In de Benelux hebben de Belgen laten weten, dat met ons
dwangsysteem economisch niet samen te werken i.s.iij zéggen:*Saraenwerken-
goedimaar dan moet je je aanpassen aan ons systeem.Spottend verklaarde
sprekeri*0nze Regering, beginselvast als zij is, heeft daarin toegestemd?
Het "Handelsblad* vroeg terecht, waarom dit niet met grote letters aan het
volk bekend werd gemaakt, wijl dit toch van zo(ontzaglijk groot belang voor
het Nederlandse volk was«Dit was de plicht'van de Regering, die ten aanzien

•hiervan eeii monumentale fout heëgt'geiBaakt.Söpiaiisi» en dwangsysteem zijn
echter ihhaerént aau elkaar*2orgt er daarom voor, dat het dwangsysteem
wordt af geschaft »De toestand in Jndié' is een chaos, een schancie»Er is ei-
genlijk niemand ftser, die daar regeer/fc,Sinds onze jongens na 2yi jaar uit
IndiS terug zijn, durft niemand eigéftjijk meer in het openbaar de Rege-
ringspólitiek te verdedigen.Het overleg met de Republiek bestaat in het in
ontvangst nemen van kaakslagen (applaus).Overal in Indië hebben penetra-
ties plaats met als gevolg ontwrichting en onrust.Dit culmineert in de

-aanslag-



aanslag op de expres BataTsda-Bandoeng, de benoeming van een gouverneur voor
Sumatra en het verdrag met Üloskou»B ovendien heeft 'generaal* Soedirman de
algemene mobilisatie gelast, aldus spreker»Van de Nederlands-Indische Unie
weet niemand wat hij zal zijn.

Thans wordt óns volk geroepen om een uitspraak te doen omtrent een
grondwetswijziging, waarvan de Regering zelf niet weet, wat daarvan het ge-
volg zal zijn.Imme'ers, het resultaat zal worden gevormd door de besprekingen
van het verleden en die, te "houden in de toekomst.De tactiek van deze Rege-
ring onder dwang van de P»v.d.A., was om tot elke prijs tot overeenstemming
te komen met de Republiek, z.g. omdat de indonesisohe bevolking voor haar
vrijheid heet te veohten.Als redelijk denkend Nederlander moet men vragen,
wie nu eigenlijk gelijk heeft, wij, die l-j| jaar hiervoor gewaarschuwd hebben,
of de Regering.*De nieuwe staat zal het resultaat zijn van het reeds gepleeg-
de en nog te plegen ox^erlég*, zögt de Regering .Het aanvaarden hiervan bete-
kent virtueel en in wez»n:afscheiding van het Koninkrijk.Dhr.v.d.Goes van
Haters wieft het masker af in een artikel in *Het Vrije Volk*:*Geen onzin*,
schreef hij,*wjj,wallen een Benelux-verhouding met Indie? Bit was tenminste
duidelijk.De politiek van de P.v.d.A»'is oprecht, ̂ die van de K»V.P«onoprecht,
want de Katholieke pers zwijgt erover.Spreker spoerde de kuiers aan, geen
blanco volmacht meer tte geven, doch te eisen, dat men precies wil weten, wat (
er gebeurt.Drie eeuwen geleden waren wij een grootmaeht«Moest ,dan deze gene-
ratie, aldus spreker, .die macht breken? Men schermt met de rede van de Konin-
gin van 7 December 19lj2.Die rede wordt verkeerd geinterptretéerd.In de Volks-
krant* schreef Romme, dat men in IndiS bang was voor spreker.Be waarheid was
echter, dat Romme zélf bang was voor spreker.Dat was weer eens een uitvinding
van^Roiane (applaus)«Spreker noemde dit geen"stijl voor een staatsman.Romme
sprak onwaarheid, rtoen hij zei, dat spreker tegen gelijkwaardigheid in Indië
was«Sr werd in deze verkiezingss-bi&gd veel gekletst.Er werd gezegd, dat spre-
ker slechts eritiek had voor de Regering en niets goeds daarvan vertelde.
Spreker noemt zijn bezwaren als_ni©t -fee weerleggen, wijl het Indische - het
alles overheersende probleem was .Wat dit land ontbrak^was vrijheid.Men moet
hst volk weer vrij laten om'te doen, wat het in het belang van het land meent
te móeten doen«Het is sprekers vas,te overtuiging, daè deze Regering we|; moet.
Daarvóór moet in de plaats komen een Regering^ op^brede basis, van bekwame
mannen,'gedragen door zo breed mogelijke lagen van het volk.Daarom is het het
beste de lijst van spreker te 3teunen»*Wij zijn*, aldus spreker, *als David.
Wij willen echter dé K.V.P. niet doodslaan, doch deze reus naar een betere
weg leiden.De K»V«P« houdt echter'alleen rekening met maohtsfactoren.'WanneBr
sprekers partij Ij. a j? zetels zou behalen en'met de A,R. wgmen 6 a 7 zetels^irii i,
dan zou de Grondwetswijziging niet doorgaaruDaarom was sprekers streven zo
belangrijk.De'K.V.P» kan het land weer grote diensten bewijzen, als ze terug-
keert van het verkeerde pad.Spreker wil niet aan^het volk onthouden, dat de
toekomst hard zal zijn.Wanneer er maar méér vrijheid voor het volk kwam,dan
kon men weer samen ppbouwen in een staat, waarin allen prettig konden samen-
werken.Hi^ besloot zijn rede'mét een aansporing, om te stemmen op zijn partij.

. Mr.Doppler, die de leiding van deze avond had,darikte beide sprekers.Na
de pauze beantwoordde de heer Welter een tiental binnengekomen schriftelijke
vragen,in hét verloop waarvan hij het volgende verklaarde: Wanneer zijn partij
het door hem geraamde kleine~aantal zetels in de kamer zou bezetten,zou dit
een bewijs zijn, dat honderdduizenden kiezers de régeringspolitlek afwezen.
De Kroon zou i^aar zeker rekening mee willen en m°eten houden bij de samenstel-
ling van de nieuwe regerIng*Sgreker noemde het een misverstand, dat het in den
Baag niét mogelijic was om een ambtenaar te spreken te kriLjgeh,z onder tevoren
aan diens secretaresse (al-of niet"geÈroomlïjndl) een sigaret te hebben geof-
freerd (frote hilariteit en algemeen appiftus)lbeze secretaressen noemde hij
overbodlg„Het rijke IfedêTla?n-d van voor de'oor log stond nu in de schuld bij Bel-
gië.Spreker werd hier lüiie geinteirumpeerd mei de uitroepï*Wa?irom komen ze hier
dan schoenen en benzine kopen*,waafop spreker antwoordde,dat de oorzaak hiervan
schuilde in het feit,dat men voor de Belgische francs vele guldens ontving,waar-
door de Ïïederlandse schoenen en benzine goedkoper waren dan de Belgische XaP-

plaus).



COMMISSARIAAT VAN POLITIE TE HEERLEN

HEERLEN, 26 Juni 19

UTT.:

No.: , , »
(vervolg;

BIJL.: "~

BETR.:

Verzoeke bij beantwoording datum, letter
en nummer van dit schrijven aan te halen.

plaufl)»
Hr.Doppler sloot hierop de vergadering met ©an korte toespraak,mar in

hij de aanwezigen nogmaals aanspoorde om op lijst 10 te steranmipfc + 2?.10
uur was de vergaderlng/roll» een ordelijk rerloop had,t«n eingëjj

De bezoekers van deze vergadering,waaronder slechts enkele vrouwan.be-
stonden,buiten enkele intellectuelen,in hoofdsaak uit werlgieKiende middenstan-
ders (zakenlieden en ambtenaren).

-™. l

I«D.Heerlen.'



CENTRALE* VEILIGHEIDSDIENST

NO. 39^58.
,een; een.

UÏfGEBOtKT •aat 68
5 Juli 194 8.

Typ.:

Uw schrijven No.

dd.

onderwerp: Openbare vergadering
"Comité Handhaving Rijkseenheid"
te Heerlen.

Ik heb de eer Uwe ixoellantie hiernevens ter kennisneming aan te
bieden een verslag van een op 24 Juni j.l» te Heerlen gehouden openba-
re vergadering van het "Comité Handhaving Ei j&seenheid*» t naar de in-
houd waarvan ter bekorting verwezen moge worden.

HIT HOOFD VAN Dl CEMSU11
VEILIGHEIDSDIENST t

Namens deze:

Zijne Excellentie de Min.President,
te
«s-G E A V E K H A G 1.

J.G.Crabbendam.
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sat cofcité iSttoaiMnriBc-KiJlaMNMdi«ia» oitt. Reeylaa werd
M «taai la <S» aael 0eltif Itare , öa*olau&traat 4S te

eea opM&«dp© M$#« gesast %eiaed»
AutwirsiÊ «ras^ft alroe, &B8 ^effsoaeti» waaro^&ar üieehta

vrouMiA, terwijl & £aid ®«« oapaoltelt had vt<t* 860 s&tplaateea*
J» MJ«*$ieï t ?w3*ö g&öB®»ö door Mr «DO? "F 12 S uit Kearlaa, dit

deaa hltattlcaHBt 00 n vargad**ui6 ven Kataollefaon aoaraöe en h«r 6- ;r*
on Inleidde aat <i« v*nrietelijk* fpr*mtf.WBlk« cnxar de eajviv&i£e& »tt\*t&*-

preJteeï vond h©t

* Uit b*t feit. d«t
. - t 4at ®^ö alt t uitelui

halo wis gtówsÊii* -̂ sSi la het v*rtyoimitt| fiat hiar sou worde»
- -'. wriwii^e t® Iw©a iö het "Nil^aag va»

a U ^^uyion im» at«t eH»®a het hart van d
o«lc «ti ïlrt^^ li«k €Nsatï*iw« !D« %»ev01lEla.6 w«n bet s

lang gstlHïli©lr p*"- »rjit «n ia Öit «Of*, tva^smt folgt, éat d»s«
XïoïUdt «ioh xi*< - *l«s«lt IA «i® paiftisk. vfatuiMir woog** ®e

K «V* ,, Ctjas Tol̂ l« de«pultt tot te
fövr®4" ,c* Het prc^p«»iüi T®» d« E.-/,P#» 41* &iöh

liet nft-èor11 v£ö© h«d a&ü|3ppfyEt. «ma gotci» l^> praktijk
it deutjen. Bij &f»t aai^egmtfi Hit 6© ?.V»Ö»A»

.
wij soolaHatieeï*. "-Jr-ecöwfi. waoiüar SMii i©® T«» ?!»d«rX«!$d aou ^

cl t, .ut MoéerlaM oi.tlierro«pelijk voor ©en ïViilliéee*
*;•- ,ors zouftaa 4«ta»oe dalö«ll|k wrtaU.«n9 ^elfce H

®r vo«r 01» o h«t up®l staan* **WlJ wll,l©a*»t GKvt' sparafcar.,
> «toeh u®®** dlotatuur ¥«ya «au partl4 of
ae l&Bfi aaav ^® t»llk«*fe helpan** &w®%®s>

£•!!• ai® ''ouA'XBalaoIbma* » «1« Zadlv '«l t

;i«t ö©Jirift©M|K a tellen
De htw 2*Ii*. V<»{;oo iaij«» ^rwlgtH

t© wljaföju, Cnt dageiiett» 5l« ESBI^H «« d» h«md«A Itt da
t© kwimeii la@pnt , Ijl ©«u grota lïatïsoli®te 0®tóieia w.&e Bereikt,

wtike B^lftiiC ®*s op het «pal atana* spr^er varkloarde ki^ï*
aAaif te «tattn^ ala at^oUtó: «*n al© stsri Jd®rÉ aan wie da ***
van h«t iaiid a«er tor hertö gaan te .4ic« h®t o<^munlsKie wil !:

rati» hiar aft la Xit&Ü* SS? wa« awo groot -jniavaretaad oMor öe Katao»
het prtMaam tiecl.-lïicU'j fiat leiCdo tot do p*
« &.o, ercuiflwpteher^.ltuil.f. is.

di'.arti->or g«t ahqpeA woröt, ^««uxtwoordt ai c t, a&n oa;;cf
De grot® ïs®eö» VIA ^tt® vcOJN; «M»i «¥«ï hét Znd'lneha proMaan
ana@& rtietü. l^t T It te ^tr^uren» ca t Sa p^ootst^ partij ven hei
lam! {^efloc.lö v*i'̂ ;, da K«?«F«) 0®«>n ïr:dl»^cfc^iors tolt oiifier ï.IJn
a^|0ivaarAi0ENtti* Dt tiadarlanitw kanten ie XttÉlaeha ^erolkiiie @n fïMl»
San ïiun voi'trotr^;',, ^preikor ontfeaMe, cU.t ü« t et Ie /elter Gt«a^*ii.-

da Kflthculik» ftlJAa t>«ttJG«M©» t'»a fere@g d* KalaBaaa^ " «
Cleane-' mijn gewöten ö« tóeh ÏSatikoUak t® toïjmfi stem <! *

In 4t IW»«B vam da X»Y»£» ÖOMSÖ^ hij @®n gunatie taL -,i.
Ca ^®st« tews toot- üat öfl^miöli^B la IM1* In ^a «öoöcmiseïtt da%».ola»
Iö Indlö %tvlMt re*dc ©**ü go«S ^tölltilelinca ^eoreaiiEeerdc
kern. Het mffi^imla^ 10 Irtól® oafiargraeft ama«wad.801i taaratal > «
vo«rt tot aan daltM^a* t* laölcohe aalmlêfta %airap^ i^ientöel pin««
10 nlUlavd. Slör0r®r «a^d t*» Ujoc^ftóJ&tl niot fM^akaa* D*«a' aefcmlA

nlot ftée^t '.^ï-aen xonaer axpprt, RaöcrlfJitl 1& de grootste ci&-
tekort op ÖÈ nata*lfiwt» haMalatelaM® it en w^s tam '-
tsat 2HAÜ kuiuwtt wij Sit tekort iai£atuvTobr de

c'lt, e« l̂̂  hwr aa$&*
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GEMEENTEPOLITIE
MAASTRICHT

No. B
D1CT. MU.

BIJL. 1 ,

ONDERWERP: vergadering Rationa
ANTWOORD OP SCHRIJVEN: _

iHr^tleenkeld

Kierbij heb ik de eer ü te
doen toekomen, ter kennisname, een '
afschrift *an het rapport mijner
administratie, K®, 392, betreffende
de e? 23 Juni 19̂ 8 In d« Stadsschouw-
burg alhier gehouden openbare verga-
dering van het Rationaal Comité
Handhaving Rijkiaenheid.

r
ssarla van Politie,

Aan het Hoofd van de G.V.D.
- 'S G R A V E N H A G E



A F » » l ï f l i l O H Ï Ï I S I S *
E3[W8W^

1) I l I S f .

VA3T HEÏ
B&IB-

« , WZJHBXKJïf» BöïJgHj agent reohereheïir van Politie t©
Maastricht( tekens onSBsoïdTpt KilKhreMwtchter, heeft te eer lüdelöestr
g@ het Bavolgeod© te rapporteren j »»-»*-»-»*«-*«*«-»---««•«»-*»«•*«*-•*»»•.•.

<*Qp Woenadagavoad.' 25 Juni J94Qj QsfstreeMs 20.15 war» heeft de afde-
ling Maastricht van het""i^i<fi©!iaaar"öö«ite Handhaving tijdeenheid een op©
bare vergadering gehouden in d® stadsschouwburg alhier* 'De vergadering,
wellc© bedoeld was als propagaisoa*avond voor de maaatmatade veark:<eMNg*ftf

er gelegenheid tot vri$ <l*ï>et» Aanwezig waren ongeveer 200 personen» bij
een &aal capaciteit van 800 aitplaat^en» Onder d® aan?«©sigen bevonden aie
«eer vele personen uit 4e gegoede at^nd es vele lede» &®r Katiiolietoa
Tolies Partij.* Leden vaa è-e öosöEJianijfffciaoiïe 'I?arti3 Hederlaad heeft rappoa>
teiiar niet in de «aal ioinaeö opmerken. Ia de foyer TOIS de Schouwburg werd
kosteloos het gebruikelijke pr©pagandai'-|sateriaal ia aeer royale raate ver
spreid en kon iedere uesoeker etm tiental brooiiures verkrijgen, set een
geaaiEéliik olaaal^e-ifihoud van o%eveer 400» Be vergadering werd 00*

i streöte 20.20 uur geopeaé ea wel door de Heer 4^fjj^i.JBfil'^i* voorzitter
vms de Afdeling Maastriolrfe van bet nationaal 0iiife iaSdfiaviag Ki jkseen»
hei u en wonesde te Maastricht, H©i jlexnof'Xaaa üo.lü. Het inleidende be*
toog van deae persoon ^a® aeer "tesrt en .iirersaoht 'tilJJ $* aanwealgei te luis

aa^-ïT de redevoering van d® heer J»X.li»|eliEt "geborea te Maastricht

ea woneaie t® Maastricht, 3v»rg, v#0^peastraat; Io«75» Zija tosagcrsyal
kost in het kort op het navolgende neer:*»-»*-»^--»-*—-*-»«*-»-»«»^»-«<«-»

*CN»aehte aaar^aigeru Ik wil 1) hedenavond eer. korte uiteenzetting

Seven over de lndie*I>olitiek van heden ten dage. £©als 0 «eet is op 7
i a«@. verfc 0üing van de nieuwe state© Seneraal in verband «et de '

de gronèwetswi^aigiag* .Dese g©b*«rteais houdt nmm verbaod «set ons
üesië, welic iancl ongeveer 5 ©euwe» aar* het ittoederl&nd verbonden ia, fooi
dit Iridoaosi'ë aijn wi^ de strijd aarj^egaan ea sullen f d j de«e stri^L
tot de mit©lïwleli|fce overwinning blijve» voerea, Doch, sdjn toehoorder»,
er is e€ïï groot «dl«verstand oatsstaais ten opsiehte van ons en de K»?»^
Beae K*?»?* viadt dat er voor &ne geen pl&ftta ^e©r is bij him, d<>ch ik
ben de «tning to^gedasm van nel. tei»«r daar ön.sse atrijd een sr«
strijd is en ssij gevoerd wordt aoor sfiatfa olie ken. "Win lödcmèeil
ai et veel mensen ieta, 4oab visite nee» ik baa aiet kitali^k* In dit



baad oe treur i Ie het d»a ook» dat de X„¥,p„ de grote IMii feenaera siet
oiïsier hua af'gevaaMi®ëri teilen* Verder v&iwijt »ea o as, dat wi^ conserva
tlef »ijn, 4at «tij vasthouden SSB hét ü«d© toloniale s^steeB, dpoh aan 4

wil Ik geen Boorde» verspil!*», want suite ia te gek: o» over te
ttet grootarte oiareeht, éat men oaa ia 4e achoeaen wil sefratve» i®
&oor amsMi actie &n «.«t het pite0»a van eea eigea lijjsrt los vais
katholieke» stesuaeR -ioea verloren ga A», üsaar Ik vraag U, geacht»

®e«s er wel k&tjaolie&e gtesaaeii verloren»? I©ea en ïiogssals
¥ervölensi i^eöprak de spare JOKT ho« de toestaat! aou ai. 5» al* Sèêerla
kwijt ®QU ai 40 ©n riep êaarbij wit: "Als. wij »aar osize Begeriug

ssiea «n haar ötvsntetiji^e politiek ten opaichte va» Iróosesii, das aaj, ie
e«ö öej^rls»»» dat net niet lang sseer ka» dtareo, of ons mooi® 2Mli is
voor cms verioreB.» lea isam liet ésyeli jte is de pers lese», 4at 4e oomn*»
nieten iavloeö, la ï»ïii hanü over haM toe neesst ®R moqht a«lte gebeurea

ondergaat ^edarlaiiö, een eöoaoKiisoi'.* deb&ole, ei© ^aar weerga i» de
niet vitótt Armoede «sal er da« kossös, »et sesi gèdeelteliifeB

tilleggiasg vaa 0.aae iöduatrie* Me» »sl w«®r arbcidei-s ïsiar de stenpeï*
lokalen »ie» gaöra, alle i'uaeate gevolg»» vaiï 4iea« Spretoer gaf vtr*
volgeris een f i naadel uvex'aiüiit van 4e toesfeaid i M ïmie voor Ie oorlog
«a sterkte «Ê^rbij op. 4at va» 4e 5 tóllard bele^.lBgea t 02? 4 t^tllii^rd va
Me<terlaadse oaderuead^eri warea ea door fiederlatöéeïs gestort» Sprefeer
vervolgflb met a© «aooréem '"lea verwijt ons wel ©*ï»s, dat rd j «itbM%.€fT®
Ki|n geweest is la&ië, aou^ ait ssi^ra allötBswl Ükte 'wo o reien, ïk weet Wel
ist er voor <is oorlog "s?»le «Allioeiiefö tsdast raaar Seêerland afvloeiée» en
ik geef töê.» «lat sulto «nel eeas te ve^l ia gesseeat, docii *«:;«.ï' -fesr wereld
was h-et uaataais en eeaeiaaving <4er Ïj^ieöB.®© bevolk'ng beter gewaarborgd,
aasier het liederlawise ^sttju-r. M®a siet bet nu, riep ^pareloar uit, narii er
vaa ot*@ ïaöi*ê wordt o»«ter is@g|j®ft@atop van d© Bepublielc» S«n repttblieic ei
aan ée li^baad^eg loopt va» MÓs,te0t3» Éea kaïs »wlks toet oeart?» s^araeaaeii
alt 4e paa geslotea over«e.nioo«i#fe wst ItosHm» en te eomevtatletiaohe gee»tt
41e ia het repiaöliiceiiise leger t veJ£bo»4@a en |e^4«.-orga»î ities heerc*»
Aan het feoofó van êit alles staat ee-« eoHaborateur en profitetsr, gei^««

, U«j$e persen fce^ft op d® sr,;;©to *d|«e g«soilaboöe^z4 net de J»
Heeft 2 üilio^R javanea dwangarbeid voor èe «lapMUfiers laten ver*

Hu siet ffiea hè» lopen in het gareel van Moako*Jtf waiït iïi feite,
toeiiocarders | 4e«l*ö» t^aXia fflonoüteel de lateene in IMajaesie uit* ïï

se Soe>sarï»ö i» een g&M&te&Leoa ejeos e a haalt eet geaeel «si^n hart de f ede
laMers» 20* slot aag apr«k»r «aar twee «o^eli jM^eden voor de opbotst» van
IMeöeaii, ofnel de ia&cmesisröB R©e;0ria§ ©^ote geldsomwii ter oeeohllÉdla
stellen of 4e j^rtionlieren fiwaneie»?! 015 te sta/^n «te bedyijfve?? ssieer op

e bre«0«« ea voegde er ai*a toe, dat hij de laatste ^ogeliafeeid de
aahtte* SjK-efesr besloot «et de tljeürëmie >d.troepi "2eé all«8 ïlw

onder het werk van tiet Ootó.t® Welt®r» imaïéoor U vö^arkoistj dat
ïadii voor de leerawe» ¥R»ydt geworpe» «sn ete»t op ? ^ïili a, s» op lijst 10
He « t » Tervolgess "terad als t«eede spreteer op de he«r ̂  j. jLiMff * ̂ fl^«?- « oud
lid vaa te Kaai. vaa laiii en oxit id,.a43ter» Zil» toes prïimF^wrc ia eet te
op iiet

«a .lieren» Ife ri^tö het enorm veel plesierig»- heAea^TOï^l hier
ia e©8 sasl te ^oges s^re-feea, d&8 voor de raèio| «K*at hier ten
weggeregel^ woréew» altJmna voorlopig aog niet i hilariteit ®a applaus in
de ssaal). asrwe ^soren s«lö*«Ei» geaeihte toehoorders, is ée laatste ver Kies
geweeat vaa 4e itaten oeraeraai en hefcbea wi4 vaaaf die tiM e©»
ge*ies va a de K* V» P* en te P» v* 4, A. was Hoo»s»Bo4e eoalitie
coalitie wil ik ïiedej^vondi eens onder 4e loupe nenen e» wel meer in het
bij KG ader liwa beleid van de afgelopen g Jiaren. % ie eerste plaats feebbe
wij ge ai eis hoe de K* v, p* eea aysenkirag naar liaks heeft geesakt ets <lit
nog altijd i)li|ft doea. Ik m®&&t iat bet nog even van belang is tertig te
gaan in heit vwrl^cien, m -r in wij zien, dat het altijd een strijd

fjhristeméo» «» Ofiawtaain»»- M**» •«»«*



6a la&iaeita cw*«a<^i«-»ti« i» van b** staragta»» an Ut marset
me ie va*ta.fia&N0a*4i«4 l» 4® h«3Jtg» BartelJ van d© Arbeta* Mat
Partij ajwrfct momenteel öe K«Y*P* aanan, toatgaan veer ei j oog
oabftittfraUJk Is» t«M*v ê««r 4« &raMbagiaa«ian *®ö ^«t€e
in feit* toch anramalgbMor sijfru ?®rvojLi«fMi weia<§« •?*«&«?
é© MMMtolltnc v&s a® ta*4i«a ragartag aa few»» 4a.~*bij t»* öe ««BC
si©, 4®t het protestana® 6««1 van H«öerlaïi<3 niet 4<tal uit

vtevriqg, ba*&aan M3 «bMlnttt toot aehtta, f i J, «s® n*©
e:f uit, moeten ervoor zoarg órag«B out &«*n a*>s® toeetanö ao sn«l

lijk ®«n alaöft «ordt gWBWdrt «n ijv«r»n 4at aeix kafein«t kotst, «w
all» poli tl «ke partij», ««t tait»o«ê©i!lrfc, va» d« euwmuaisttö, »i|i3i
opf«mt««m» Vervoleens besprak öe spreker S® financiële to«t8tanö vero
ons land «n somde ««»n aot'ital financiële ge^irventt ©p ii« verartrctkt m
ren door 00 leflörlandae Bank. Ü3 kwais^ duarbij tot «Ie ilotsoro» öat
on» land op h®% e«cnbllk ••& actoM htó van o»i«v®@r 4ê »illt»lf€f
wat&vwi 10 milliard schulö in Tmiomsaie* Ook 4ö t«g«ïa»aor4i§« b*la«-
£«ü bekelöe aprek^y ochaï-p en ¥«£««k«£&« S© ve^aöerin^ éat, na de
pas uitgakavten b@l«stiiag«m «««r alavnva fe^Xastiagwn ia. ê« n«Mdc war*».
Dit wist h-i^ uit e'Jeö Iri^ ©lichte bron. Pit allea, ao vervolf:cle epr«-
kar, is h® t rssultafeit vao UÖJQ I 5 art c, e Rcoëis-ïioöe coaliti® en
öaarbl| aan @«a spafwak, nwlka voorkwws in- bet tonaaXtlMk *0p
l«g«awt «iMiar Inlertja l® »®gti BD« vis worit du»» u^kaebl!*
ik versek&r U } da teaass-üoöfè coalitie ia ook liiet t;a«4|ip»f («pplaaaa
lecierwpn weet, t.^achte tcoiiooröers, dat «Sa buiöifee Inöi« ]>olitiok lt
vaati»löp«n» ook Ö« »g«ri«i «a«t cuUtt, RMV aiaMmfl ^«-*f% fee% t«
bekennen. M«n pr»öt «a confereert ma-'*, maai' tet op h«öen !• 4« toe-
atwrvd so verslechterd, oat «i J ar «xmatig rskenir^; noe <H®n«a te bo1
één, dat oma lüéla voor het g<o«?d«rlfsnd vsrloren ie* Ket1 lg v®o* *«n
land als W«4«rland böachaffiena te m&frt®n to^^ian lioa verèKg^eriwooïslig^
van vroftrnö* r--ofcendheö«n l,- o n a Jndiè öe lakens uitdelen «n t>«slia«*
hoe de toe komst i,.e statiin er t*lt Kal sci^m, % iet voor e<m land d «t
kan ï>og*n op a@n eeuwsnoisö* 'oeschaving «n «ni«e tenöeröa
den tot ö® machtl£«te etsten van ê@ M@r@l€ waj^ö g«v«k«8i
§af »p3r«k«r a*n evamsicht ov®r ««» g«l«i<la ««OBSffli» ia ©ia» lm®,
ro«rkt« iaarbljj «ayematlsGh opi^fatwwet*»^©!^® dootaaninii
«a handel"';, waarop ««R «teir tait a* WMl klonk "ÜIIS"» «M
hil»rlt«it enlrstont* B»B® Ê«*Mi» ©cemaiia kan osa® B»§iiïl|3| taeli ï»i
vaBthouöen, KO v*rvolga* apjr«kert want ïiet ïBooiste voörb%*»ld Kien w
aan i® jon ate bespapaktneeii r«*t ^«lil»» la b«t teüé** wm ** l^ütla»
Alêatiar luabfea» i« :a«li«a ir«*«lt^ on* veor ItSO 4® fcwï»S*l «ft dittribut
i» Me4arliuiA i^rotanda^la wri j »««* ntóüln ®?5 «i«t ffiijna tofJ*&è3NM»r* ^
O'ase ft»*»yinfl haaft mtav tol 3 iBa «i 3» «o«t»B 49*0 «n b*aft
é«ela tf»«ig-@§av@n« i'oor dit to©Ë®VÖ« bakent oria« Hegerln^ «@n
tale fe^tt, a«n fo«t êle ik nog nlmr.er ia El^i loeplaiin fce
Ik juich óan ook het initiötiaf van da el&isehe Rs^arine tö% ila
weet b&« laat iroet. Vervolgen» k«ar«f a p oker nesr t«3mi tot het do o
de ;-iftfcen,nÊ t e voer da inöi«r ^isi.d «n aeide: " ïx»e H ef; er int, iieeft 4a
laatste tijd esm aantal katiksla«,en mootsn Incasaeren en «0! ten ®©r
taf é« ; ederlanèac d«locatie warö in Djokjaicarta -s?t poken «n «toto
f,eala£«n, ten twaede» öoor da lapiblitk w^rti «r op SUMM^TA aen Oou-
v«%m««ur o«ao«Kd, tas éerö« tot veröra^ @@t Moskou en t«n vl^röö h
iao b l liseren van het Hep\i',)li«kelns« legttr ond«r : ev«l van C«n*raal
iSoaoir-an. a dcee kaakslag r? ;j sijr, «@IK sc^^anöe voor I-edcrland, zo
vervolg;« aprakar» «n tckanen bat ^«vö^rüc F«c«Mnieb»l,01t* v«rv
l; s sprak aprakar ia korat^Sa ; rorvdnetah^raieïünL en irarkte 4.«Hri44
dat mocht ö©«f> hergi^nitte, woré«R doGfË,evo«rè ors aaî |«3Qo»
Koninkrijk in tw«een sou breken. Poch aover i» h<at nag niet,
4a §pralBtr«jk» 4«M-a)tj«lfiiiic ta^ttafpaêeiraa» isöataa «rij «nar

mak«« vnor omi Comité. Eolöaöe wetgever «n da



•4*»

Ikiealxtien nog niet beslist hebben t is av voer ons nog niats
[en zullen «i5 onse strijd voortzetten» lïsbbaa Aa v®ï"k;i®»tïtf«m
g«sprok®a «n komt da wl^slgia-g «r doov dan l*gi;a& wi^ om» ®afbl5 aae»
en gaan we in ê& rouw, want dan pas mijaa toeh®oröer«, la 4a &rote
ramp veer ons laai aangebroken* ^an pas ssal ls«t ïl«derlaiïdge Volk »«!•
öansohoiïwen «at hst heeft Aaagarinht en h«t a&ici een 11 jv© ealv© oMaj
vinden. Daarna oesprak 4e spraker ö« r«d« van -are &a|©$t«it ö«r Kan:
gin.» in het jaar 1§42 te Laad en uits^aprolan* Das&e rede, se riep spn
Is:er hartatochtelijk uit, ït®n niet aeöoelé ai^n op li^uldering van om
Koninkrijk, want dit teb ik vm te Kort MdegegWikt in toridcn, doch *
vind h«t niet fair van d© K,v .1., dat Se@® r«de mtt en^e aliókse om
i;;@n gebruikt worét voor ivun propei^aud». D-@@© propaganda kan JB«MB l«a«a

hcst laatst ui%9-|5«?ven ^lii^sehrift van öe K.v.r. ar«arin Ö« laatst®

doch daarin sseröt beöoelü, «o merkt® sprekwr sarcastisch

ic*t *it viufitohvtft tewft d» ïuv,£. ««n
te «arxiËfttwB » Ctellarlte
wit hut iaifïiliaê *B« IMuutboè** «a ^©ïii 4*t ^e iaai'in g-

actie aleh oni»rli!% t»Ê«nspr»kezi» Daarin t »o riep aprö&ea? ui
h»t ittdi* beleid 6«r a®§«0piii« v^riadi^ö, ^aaï- ik viaA list irw-

schrikkelijk, öat Nederlang «o maar asi^n kGloni-sn c«èiefiftjt tïo®t. Soan,
iagelsitó» Franlapijlk» s@l^i« «B P«?tui;«l, iet osk iset lam tolo^Sa?
let si^n €waaï«nt öie zulks wöi-stas»» Spreè^r ro«pêi« oek «©.g «van h®

van i® h®@r S^htïpafl-ïörB aan vl.ak na é* o^vrijiijsg ^B a@«sie
saroastiseh11» l^« "b«k<and* lanéift@t«r*« ï «fc slot swa® spmtkek* tot Se

® K.^.P» asai i« leibat^ lt«p vsan S« P*v>i#A» @a ve^ïsi
het verschrikkelijk» 4at d« I?,v,ö*A» na 0v®r allt itólicliting®ii «m g«
tevens beschikt» van i« ftepartetnant@)i. Ota aan ö^s® toestand een «tui
t s mak@n, so ^«rvel^de eprei^r ^o«t«n wij allen .p-rop^anaa ma
de l ijtt «elter o» t* preboren e©ü Lvt ff ̂ ®Z »rfegl|i f lief «t sawg
!-i«t kumenöe ïsarl«»ent t* verkri^f aa^oft"' üWfWÉi in namecmerkinf
fle antt asveltttiorniairen, ö® lirondswetawi^aifint;, t® torpederen.
ker besloot met de «itroep wit«ftt 11 3 «t 10 lo.1 op a. s, 7 «Tul! «
Ma fr«iö@ vooraosffide ^re^lctoeurteii ««ai er aan tiental miraatem
waarbij door d© heer i/ui^ïiötüo **<mï @edeg@dn«ld. dat Se
Se s«l*fefih«iê had <! en tot het i*söi»ïi«a vm «cterifteii^jk®
de pirafte ble^it» 4at «m^«v0er »«n jMsvea
het i®!>öö« lia^êen verlateia» ^ü warden e«n tiental «chrlf t«ii Jk«
bl^ het beetuu*1 in&«die&6t è.if^Qèt©lt®;>." ^k ê«o-r d© hertn Weiter eji
2.* li e swrdea be»nlwooré#»--^^»«^--»-^~^-^
YRMS I J luidde al* vol^tl "*Ben.t U niet s»4» v»rwitnoov(l«lijk ^00» 1:
aanetsllen van IwiteiiMit GouverReïar c^ïieraal van lieok ia IMli ?.—
.Antwoord VSB d« he^r w«lt«rt "Ween» é«ëiraaü ben ik »o
e«n 3S8§eb®ren kiï^ 0mr«fi«» Ik toea g««n deel ss«er «itiR«uBöEt« «a»

II t l»iödes **1&® «taat de grosp W®lt@r oimr de

Antwoorfl van de heer We 1 1 er: "i-^t • omite o-r aicli a<-lvf» b<?-ft da rem
gesn atariöpiRt in^eïi<jm«arj , doch mijn persoonlijke Renlïi£, ia» tat
k»art<^ valetaaa wet kleine €5©rr«ctiea In h«t gr®n»geb

kolenlagan veo.rko»*®»»-**--̂ »»»»*»--»-»*--*-'»* -̂»--»*---*-
ïlï lötdêei "Hée «taat de gvoey Vtltar teganevar Ie

brief, «aattn «©irdt epfe»@peö sp ée K«v«
vaa de hetr Waltavi "Ik vii*i deae «raag Ka«r

t dat gieo «elf» &»et miites^«®
let eew^tan inm ied«r« et^ng«r«chtli:d® moet M

h«t H J het



dat. l̂ ê afeart» niet b«»*t a-o», wordan?.-*-*—-——»„„„,̂ «.̂ —..
Ant*oorfi vaa i® baar. S«ll« ïuidöeï Ja ®ulk» atosd vast,. i»ée in
mat ö* t® Verwaohtan reactie vaa de Veiligheidsraad, iaölen
toch bt«tt sou («or4aïit»-»"»*--»-«-»*-*-*-»--»-«*-*'---->«-«*-1»"
YHAAö 5 Xuidda: wla @r'^ê4ïr*i^ö mat a^*eti&8i
als het seüerlamlse itgtr toe:, i^okj/.^karta sou
Antwoord Vöïi de heer $®Xls lulda*: fileeïi, @r sou «tel veel kabaal

maar @r «ou etlata gefesuafS stjn» €1% ia n»g i»
t«'v«3?»ta«m gegevea floer de Amerifeaaii»« wafeait8»S«^r tal%ar Foot

*U» laatite wi^u lmi«4«! "Als ü h«t twr bit ••Kgwk JMSba» «cm tl ömi m
gen oprukken aaaar ö^ok^akar-la en aiaaa» ei®
Antwoord v^a Se he®r 2»li* IMMt! **Ik vlaö fit».© vraag
Saar Ik ge f m gïiBtraal ben» öocb ik vind wei, dat «?1J maest^n
t«a» {rappofteu» rs»rkt hierbij ©p, êat

J1 antwooaeê' «af 0p de laiittto vraag,} ,»«^*-»*-*-»-«-«--»»«*»-««
Da ver^aöfsriri,;,, »©rf Öo0r öe eje»rg0noö«stï« Toorssltt» Kot ©«n
aan titiö® apr»lc*r*, amttroeks 23»ÖO uur ge«lo
Ei j haé e«n oré«li^k v«trloop «a fladen «r atioh

Öe®r ml3» rapporteur» persoonlijk op afgfölegét ambtaaed is
et dit rapport» geslottn ®n getekend t® Maastricht op 24

1948.
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Telefoon 8342-K 8380
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Bijl. 1. G

Typ. L;V.

Betreft:
toe zending rapport.

EDE, 29 Juni 1948.
Verzoek*, bij de beantwoording van dit ichrïjven, No. «n

datum aan tb halen,

Vcfgno.

ACD|

'Hierbij heb ik de eer UHoogEdelGestrenge
te doen toekomen het rapport No. 58/'48 mijner
administratie j naar de inhoud v.'aarvan ik U
moge verwijzen»

CommissariS van Politie,

de Heer; Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst
Javastr&at ï«"o,6&

te
it & v i.» i. il ^ (j .ji»_».1 s



GEMEENTE POLITIE
EDE.

Mo.
GEHEIM,

Verslag va» de op Zaterdag 12 Juni
19i|.8 gehouden Provineiale Landdag
in de "Sderkuil" te Ede, uitgaande
van het Comité Handhaving Rijks-

R A P P O R T .

C

Naar aanleiding van een in de namiddag van Zaterdag
12 Juni I9lf8 gehouden Provinciale Landdag in de "Bderkuil"
te Ede, uitgaande van het Comité Handhaving Rijkseenheid,
heeft ondergetekende de eer UEdelGe strenge het navolgende
te rapporteren:

Zitplaatsen 214.00.
Aanwezige personen : 500.

-j Voorzitter; E. Looiden, ̂ wonende te Emelo.
Sprekars j
Ds. van Dijk, Ned. Hervormd Predikant uit Putten ( ia

plaats van Ds.,?. Zandt) onderwerp t "Ty-
rannie in Indie * w

Pr. ff. K. H. Peuilletau de Bruin, kolonel b. d. en oud
lid van de Volksraad, onderwerp: "Oor-
zaak en gevolgen van de breuk met Indië",

G . A . _den He r t og : , Ned. Hervormd Predikant te Amster-
dam, onderwerp: "Indie op de tweesprong. p

M«J» ...Leendertge uit Roosendaal, .onderwerp: nlen rege-
ring ter verantwoording geroepen."

Professor Mr« P. S. Gerbrandy, onderworp: "Toekomstbe-

|

— * Da.

Medewerking werd verleend door de Chr. ̂ anfare muziek-
vereniging uit Wolfheae (in plaats van het Chr. Ta»boer -
en Pijpercorps uit Veenondaal).

Opgemerkt zij, dat in de- 1e advertenties in de plaatse-
lijke bladen en op de aangebrachte raambiljetten van deze te
houden landdag, ook als spreker . was aangekondigd Ds. P. Zandt
en dat medewerking zou worden verleend door het Chr. Tamboer •
en Pijpercorps uit Veenendaal.

Ds, P. 2andt is als spreker vervangen door Ds. van Dijik
uit Putten.

Het Chr. Tamboer - en Pijperoorps uit Veenendaal is
vervangen, door de Chr. Fanfare muziekvereniging uit Wolfheze.

In de Edese Courant van Zaterdag 12 Juni 19î 8 stonden
hierover de navolgende advertenties:

De spreekbeurt van
DS. p. ZANDT
op de masaabetoging van Handhaving Hijkseenheid
in de "Ederkuil" op 12 Juni a.s. zal

N I B T D O O R G A A N
wegens muzikale medewerking.

-HST BESTUUR DER
KIESVERENIGING VAN DE S.G.P.
te E D E *

Aan de Heerj
Commissaris van Politie,
te

S D S .



blad 2.

'de S. G. P. leden
dat Korps

d . en.l3ijT.ggk.

COMITÉ HANDHAVING RIJKSEEMHEID
BELANGRIJKE MEDEDELING

op de massabetoging van Handhaving
Rijkseenheid in de "Ederkull" op 12
Juni a* s. aal in plaats van Ds. P. ZAWDT
spreken

Da. VAN DIJK
uit Putten, bekend spreker in de kring van
onze 3,G,P, vrienden, __ _______

Reeds ,in zijn openingswoord zelde de Voorzitter, dat
het Comité Rijkseenheid van Ds. P. Zandt bericht had ont-
vangen, dat hij zich door de verkiezing 3 drukt e te ver-
moeid gevoelde om een spreekbeurt te vervullen en had hij
geadviseerd om Ds. van Dijk te vragen om het woord te
voeren,

Ds. van Dijk, zeide in de aanvang van zijn rede, dat
Ds. P. iüandt wegens over-vermoeidheld niet had kunnen
komen, doch zijn niet-komen, niet -moest worden beschouwd
wegens de muzikale medewerking.

Volgens verkregen inlichtingen staat echter vast,
dat een of meer Staatkundig Gereformeerden uit Ede een
bezoek hebben gebracht aan DS. Zandt en hun afkeuring
over de muzikale medewerking te kennen hebben gegeven.
Of na dat onderhoud, het Bestuur van de s, G. P. uit Ede,
met - of zonder voorkennis van Ds. Zandt - bedoelde ad-
vertentie heeft doen plaatsen, is rapporteur niet be-
kend.
P Aangenomen kan worden, dat op deze landdag uit de
! gemeente Sde geen Staatkundig Gereformeerden zijn ge-

eest.
Dat in plaats van het aanvankelijk aangekondigde

Chr. Tamboer - en Pijpercorps uit Veenendaal, de Chr,
Ffcnfare muziekvereniging uit Wolfheze medewerking heeft
verleend,̂  s het volgende over bekend geworden,

Toen door de advertentie bekend werd, dat Ds. Zandt
-wegens de muzikale medewerking - niet zou komen, hebben
0£E$C ook geweigerd hun medewerking te verlenen.

De C.H. leden van dat Korps hebben toen het stand-
punt ingenomen hun roedewerking te moeten weigeren, omdat
de C.H. kamerleden voor wijziging van de Grondwet hebben
gestemd*

Het aantal leden ;dat toen van het Tamboer - en Pij-
percorps overbleef was te klein om behoorlijk uit te ko-
men en is de Chr. Fanfare uit Wolfhese aangezocht ge-
worden,

Te li}..50 uur, heette de Voorzitter de aanwezigen
welkom er aan toevoegende, dat de pprekers een groter
gehoor waard waren. Over de advertentie betreffende Ds*
Zandt en de muzikale medewerking zeide hij nog: "Dat is
een kleinzielige leugenoampagne van enkele duisterlingen
In Sden*

Ds. van Dijk sprak over cte vrede van Munster. Tach-
tig Jaar streden onze voorvaderen tegen de Spaanse ko-
ning omdat ai j vrij wilden zijn in het uitoefenen van de
zuivere religie en zij de vrije vaart op Indie wilden
behouden. Spreker zeide: "Wij hebben nog een taak in In- i
die ons door God opgelegd, doch het eens zo fiere, "Daar '
werd wat groots verricht̂  zou men thans moeten vervangen
door "Daar wordt wat snoods verricht". Wat onze voorvade-
ren in jaren wisten op te bouwen, ging in enkele uren
verloren,

•
[jp



blad

Spreker zeide;,.öat ia niet de schuld van de Rooms-Rode Re-
gering maar het voorbeeld,door blanken aan inlanders gege-
ven, is de grote oorzaak. Het losbandige leven van velen,
de Amerikaanse films, onze opgeschilderde vrouwen en het
algemene verval van zeden deden de inlanders het grootste
kwaad. Er rust geen zegen meer op ons werlc^besloot Da .van
Dijk zijn toespraak, omdat wij {Jods wetten Hebben verlaten
en van het heilspoor zijn afgeweken.

Dr. W.K.H» Peuilletau de Bruin was de 2e spreker en
zette oorzaak en gevolgen uiteen van de breuk met Indie.

De oorzaak hiervan zag hij als een gevolg van de
klassenstrijd en klassenhaat, daar de Partij van de Arbeid
haar oude socialistische beginselen niet kan vergeten en
deze ook in toepasgfrng wil brengen op de toestanden ia In-
die. De inlander wordt in Indiè echter niet uitgezogen door
de Hollanders, maar door zijn eigen hoofden en als de Wes-
terling uit het land zou verdwijnen keerden de toestanden
in de Max Havelaar beschreven in al hun hardheid terug. Als
Indië voor Nederland verloren gaat zouden de gevolgen zijn
enorme stijging van de werkloosheid en̂ eker het belegsel
- en een flink stuk feoter van onze boterham verdwijnen. De
leden van de Partij van de Arbeid zouden dit het ergste
voelen.

Daarna sprak JDs. G.A* den Hertog. Spreker ving zijn
rede aan met te zeggen, aai; niyin Tief de voor het Indische
volk voor niemand onderdeed, doch niet geheel begrijpen
kon hij de eigenaardige liefde voor datzelfde volk van vele
Nederlanders op dit ogenblik. Een liefde die gedoogt, , dat
duizenden in de kampen omkwamen en nog omkomen, duizenden
aan de hongerdood bloot stelt en die de inlander wil stel-
len onder de knoet van Soekarno en Hafeta. Spreker zeide
te moeten komen tot een beslist Ja en een beslist Neen. Het
Eeuwige gesol, dat bovendien nog ettelijke raillioenen kost,
is uit de boze.

' Als vierde spreker sprak M.J.Leenderta. Deze spreker
zelde, dat de R.K.Volkspartij eiT'dê PaFllJ ?an de Arbeid
het Rljksverband volledig verscheurden, onze rechten in de
overzeese gebiedsdelen niet erkenden, doch die rechten ia
de modder trapten. Met twee divisies z.ou Generaal Spoor ia
5 weken tijds rust en orde hebben kunnen herstellen. Dank
zij de Nederlandse lamlendigheid zijn wij thans een speel-
bal van de internationale politiek. Met de republiek zal
echter nimmer een bevredigend accoord gesloten kunnen wor-
den, zodat op naar D jokja het enigste is, Indie en Neder-
land kunnen zich samen opheffen uit de toestand waarin de
oorlog beiden bracht. Het gaat om de toekomst van ons land
en volk en om dé bestaansmogelijkheid van de geslachten
die na ons komen.

Als laatste spreker sprak Frof. Mr, p.3. Qerbrandy-
Ons volk meent,zo zeide spreker, dat onze soldaten

in mdie zijn om vrijheid te brengen. 2ij worden daar eeh-
ter opgesloten achter demaroatielijnen. Het hoofddoel van
een staat moet zijn het vormen van een schild boven het le-
ven van zijn onderdanen. De 70 millioen mensen in Indie
missen echter dat schild, omdat wij een regering hebben ge-
kregen, die de betekenis van het souvereine gezag niet meer
begreep. Het is evenwel nog niet te laat. Sr is nog een le-
ger in Indie, een ambtenarencorps en medici en als zij aft
schild weer boven hun hoofd krijgen, is er nog niets ver-
loren. De verkiezingen zijn a,s, en gij kunt U niet onttrek-
ken aan de enorme verantwoordelijkheid, die op U a%st.w



Blad k»

Te l?»?^ uur sloot de Voorzitter do bijeenkomst.
Door de geringe opkomst, is van het aanvankelijke plan

om na afloop van de bijeenkomst een gezame£Lijke tocht naar
de markt te houden, afgezien,

/" Aan de bezoekers werden kosteloos gegeven*
| \n blaadje v.d. Voorlichtingsdienst v.h. Comité Hand-
\f hetVing Rijkseenheid, voorstellende foto's van communistisch*

J/ yanlanders, die op Russisch bevel, de verschroeide aarde po-
ll Xlitiefc in Indie toepassen.
ƒ1 Een blaadje: "Het nut van kleine nationale Partijen",

door Dr. W. Feuilletau de Bruin.
Een blaadje; ttlndié verloren rampspoed geboren", even-

eens door Dr. W. Feuilletau de Bruin,
Het laatste nieuws uit Indie van 7 Juni 1914.8,
Na het verlaten van de "Ederkuil" werden de bezoekers,

door leden van de Afdeling Ede van de Partij van de Arbeid,
pamfletten aangeboden met als titel: Hij kwam, niet l.

Dit gestencilde pamflet was gemaakt naar aanleiding
van de reeds vermelde advertentie, dat Ds. Zandt niet kwam
spreken, wegens de te verlenen muzikale medewerking. De
houd van het pamflet beoogde aan te tonen, dat hiermede
was bewezen, dat de Rijkseenheid ook geen eenheid was.

Alles had een rustig verloop en flfi oorasate, dat het
aantal besoekers ver beneden de verwachting is gebleven,
komt doordat er geen Staatkundig Gereformeerden uit de ge-
meente Ede waren en dat er diejft middag vllegdemonstraties
waren op Soesterberg ..waar vele personen uit deze omgeving
heen zijn geweest»tt

Waarvan door mij op afgelegde ambtseed is opgemaakt
en getekend dit rapport.

Ede, 2lj. Juni 1^8.
De Brigadier-rechercheur van Politie,

-J

Gezien: De Commissaris van Politie,
"1



GEMEENTEPOLITIE
_B U S STTÏ M.

?

ONDERWERP:Verslag van de op Donderdag,
24 Juni 1948,des .avonds te 8-uur in de j- -
tuinzaal van "Concordia"aan de G-raaf- , * :• 3 n* ̂ ?
Wichmanlaan 44 te BUSSÜM gehouden open- . u,~ f f
bare vergadering van het Comité Bussum-
flaarden "Handhaving Ei jkseenheid17̂ -"̂ -- . OPGELEGD

ZAALCAPACITEIT: 15Q personen;Aanwezig
3ie avond ruim 100 personen(hoofdzakelijk
7.7.D.-ers)

SPREKER?Dr.Willem .Karel .Hendrik FEUILLE- l *
PEAU DB BRUIJN,geboren te Palembang,11 f
Juli 1886,wonende te 's-Gravenhage.

ONDERWERP van die avond:"De betekenis van
l e Grondwet sh er z i ening".

C.
R A P P O R T

Na bekomen opdracht,woonde ik,Johannes Martinus HOES,Hoofd-
agent van Gemeentepolitie op Donderdag,24 Juni 1948 de in margine
dezes genoemd vergadering bij en heb ik de eer U hieromtrent als
volgt te rapporteren:
|̂ "De vergadering "werd geopend door de Voorzitter- Mr.Dr.I.J. J.
'CARON,Koningslaan 30 te BUSSUM-van voornoemd comité,die mededeelde
dat deze vergadering was belegd om het standpunt van de Rijkseen-
heid met betrekking tot de grondwetsherziening uit een te zetten.

De voorzitter veegde hieraan toe,dat de spreker van deze
avond,ofschoon zelf lijstaanvoerder van de Onafhankelijke Nationa-
le Groep,zich bereid had verklaard uitsluitend voor Rijkseenheid
te spreken.

Daarna kreeg Feuilleteau de Bruijn het woord en begon er mede
op te wijzen in wat voor chaos wij thans leven,hier en in Indië.

Volgens spr.is de P.v.d.Arbeid daaraan de grootste schuldige
en wijt hij dit aan de klassehaat,welke door die partij wordt ge-
voed.Spr.was tot deze mening gekomen,toen hij hierover een gesprek
had gehad met Pieter 't Hoen.

/ Spr.wees er vervolgens op,dat Djokja met zijn communisme ei-
v gen georganiseerde soldaten heeft;wanneer ons leger terugtrekt-

waar Soedirman op aandringt-zal de Sowjet Republiek Indonesia ont-
staan.Wanneer dit ingeslopen communisme vrij ba^n heeft gekregen,
zijn wij onze relaties met het buitenland kwijt en is Indië voor
ons verloren,tenzi j aan de republiek Indonesia een einde wordt ge-
maakt.

Spr. glöpte vervolgens de venwording van ons parlementaire
stelsel en memoreerde het destijds door Gerbrandy,Welter en spr.
bij de Tweede Kamer ingediende verzoek om het kabinet naar de Ho-
ge Raad te doen verwijzen,aan welk verzoek tot nu toe geen gevolg
was gegeven.Spr.wees er op,dat de Indische Nederlanders van hun
rechten zijn beroofd,hetgeen spr.een misdaad noemt.Spr.bracht da^r-
na naar voren dat de toestand in Indië zo niet kon doorgaan.Het
kabinet Beel dient zo spoedig mogelijk te verdwijnen.Dat de oppo-
sitie zo weinig heeft gedaan gekregen en niet zo'n toon aanslaat
als Ohurchill,komt volgens spr.,dat alle partijen buiten Indië
nog vele andere belangen{streek-landbouwbelangen enz)hebben en het
tafellaken met de regering daarom niet durven doorsnijden.

Spr. drong er op aan,dat de regering alle relaties met Djokja
verbreekt en hij wekte vervolgens de toehoorders op alleen hun
stem uit te brengen op een partij,welke tegen de nieuwe grondwets-
wijziging is.

LAN DE HEER COMMISSARIS VAN
GEMEENTEPOLITIE
A L H I E R . Paorna



Daarna werd er gelegenheid gegeven om te pauzeren.
Na deze pauze werden er aan de spreker nog enige vragen ge-

steld,die deze zo goed mogelijk trachtte te beantwoordden zonder
zi£ieigen partijbelangen na^r voren te brengen.

Te omstreeks 22.45 uur was deze vergadering afgelopen.Zij had
een rustig verloop."

Waarvan door mij is op gemaakt, dit r app ort. Ge s lot en te Bussuin.
26 Juni 1948.

rapporteur,

J.M.Hoes).

Aangeboden aan de Heer Hoofd van de Centrale. Veil igh.eid.s-'
dienst te 's G-raveiüiage . ...... • ' • " " . ' .

Bussum, l Juli 1948.
ns cdiass&Bis VAM

C

.IV Berkel).



fMMISSARIAAT VAN POLITIE TE HEERLEJ

HEERLEN, 6 Juli

LITT.:G.

No.: 179 A8»

]ÏETR. openbare bijeenkomst
Comité Handhaving Rijkseenheid
op Maandag, 5 Juli

A

Volgno.

„
Verzoeke bij beantwoording datum, letter
en nummer van difc schrijven aan te halen.

Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst

t Javastraat 68

* 's -G r a v e n h a g e.
" ' •- • v

Door het Comité Handhaving Rijkseenheid, &fd.SeierJen, werd op Maan-
dag, 5 Juli. 19&3 ia de zaal Sehiffers, Saroleastraat ijfi alhier, een open-
bare TJïj^mEomsT; belegd, t

.Aanwezig waren 3U personen, waaronder 7 T°uwe&, terwijl de zaal
een capaciteit had van 250 zitplaatsen.

t Als sprekers traden oplir«Doppler uit Heerlen en de ge pens ionneer de
majporjluiler, eveneens uit deze gemeente.

De bijeenkomst werd te - 20.15 uur geopend door Mr.Doppler vnd.,
die bego» met zieh te verontschuldigen, dat hij op verzoek wederom de
leidiag van deze avond op zich had genomen.Diè zou tot de verkeerde con-
clusie kunnen lelden, dat hij uit'de héle geschiedenis rond het Indische
probleem politiek* munt,wil slaan.Ofschoon spreker voor 100̂  achter dhr.
felter stond, wees hij~eeïï dergelijke* conclusie 'met geweld van de hand.
Gezien de loop der gebeurtenissen inzake Indiè* voelde hi'j hét als eea
burgerplicht datgene té bevorderen. Wat in het belang van het Nederland-
se geaaftébest Is.Spreker had':vift één geluidsauto van de K.Y.P. deze avond
verjbomen; dat men bij déze verkiezingen geen i&fo eömnnunistiëche stemmsa
wi Ide.Yolgens spreker ging hett daar bij deze verkiezingen niet om, dat
z ou vaft-jsif • wo rden bereikt .Hét ging" öif een groot staatsbelang i n. l. of
het grote óverzese rijk behouden blijft"of verloren zal gain.Spreker pro-
testeerde nadrukkelijk als katholiek tegen, wa't hij noemde, de terreur»
Waftt het was nu zover gekomen, dat, wutnaéer men anders wilde" stemmen dan
op de K*ViP.,jöen gesaboteerd werd.I» dé katholieke pers werden stukken
geweigerd, terwijl 'dhr. Wel ter bij rhet 'uitspreken van een rede voor de
radio gekijaderd werd.ï£em werd thans, evenals vijfi jaar geleden, gehinderd
bij het vervullen van een gewetensplicht .Hij ïeiddé vervolg^hs de spreker
van deae avond in. ' , . ! r

^ De heer Muller beg&n wet eraan te herihnerén, dat de inzet van de
komead« verkiézïnföB, Tlé niéuwe grondwétëwijzigiag was .Déze Was echter
aeer verward.De•< énige cbaólüsie was deze i De ïféd'. -Indische Unie wtrdt een
-souvereiae staat*Dit ging, volget» spreker, boven de bekétüé Koninklijke
rede iiit.Men'diende"<iaartëg0n stellihg te nemen, want het ging er voor
NederJaHd dim te zi^jn of niet té' zrljn;Spreker wijdde véyvolgena uit over
de gebeurtenissen kort vóór ea na de Japa&sè oapitulatie.Soekarno en
Sjahrir werden aaar' Bangkok geroepen en ep*7»8'«ï9^5 werd de Republiek
Indojaesi* uitgeroépénr terwijl öérst op 21,8.191̂ 5 bekend werd, dat JapaJa
had, gieoftpituleerd.lB.pls.atst vanüèaerlahdse kEramen Engelse- troepen in I&-
diè\De jfederlft^ders bleven ia de ka^én zitïea, vanüloók adviseerde öa
mat Soekarno ndst te ondérhaïLdelen.Dè «-égeriög Scherraerhörn trad echter
«eer? Slag op .Ook Prof .Logemann verklaarde niet ssét dé leiders van de
Republiek te zulléB: os.derhandeïe&, hètgéen^ kort -daarop toch geschiedde.
I» Ifidl* otrtstoad de zigi ^St«dr--Jbei^êgii^éHêt lot vaa iMiè' werd i» handen



gelegd van de leiders van deze beweging.Het programma van de K.V.P. inzake -*
het'Indiëbeleid was in'19U6 zeer'vaag.Men stemde toen desalniettemin op de
K.V.P. om te voorkomen, dat de P.v.d.A. de grootste partij zou worden.Na de
verkiezingen had men S^ maand nodig om te delibereren en een kabinet te vor-
mèn.Hierna bleek, dat de K.V.P, zeer veel water in d© wijn had gedaan,De
K,V,P, had weliswaar de verkiezingen gewonnen, maar het kabinet verloren.
Het rapport vafi ét Poll kon toen niet meer ter sprake komen, omdat der mensen
van d© P.v.d^fiL, op de voor Indië belangrijk© posten kwamen.Na ojjderhandelingeen
met Soek&rno en Sjahrir kwam Lingadjati voor de dag.Dit "kromt» verdrag" hield,
volgens spreker, niets anders in, dan de constatering, dat beide partijen het
niet eens zijn,Het gevolg was, dat de Republiek in feite de jure door $eder-
land erkend was, waardoor wij 'zo zwak stonden in de Veiligheidsraad.Bij de
behandeling in de Kamer bleek, dat het kader der C.P.N,, zeer tot< ons nadeel,
voor de Republiek was.Van de overeengekomen uitlevering van de Nederlands© ge-
vangenen te de Republiek kwam vrijwel niets terecht.Toen alles vastliep kwam
tenslotte de politionele actie,De stopzetting hiervsti voor Djoaja noemde spre-
ker een ernstige strategisch» en politieke blunder .Hierop volgde»»de Renville-
bijeenkomsten, waarbij de Nederlanders de belediging moesten slikken, dat de
Republikeinen niet onder Nederlandse vlag wilden vergaderen.D© politie!: van
d» K.V.P,. was er op gericht om de naam te verwerven van progressief te 2ijn
en in een goed blaadjet te'komen bij de arbeiders.Hierdoor werd het "je Main-
tiendrai" een aanfluiting, wijl de Nederlandse Leeuw de tanden werden uitge-,
trokke.ia.Als deze politiek zal gelukken, zal, volgens spreker, Nederland belaft
den op het niveau van b.v. de Balkan landen,
/ Enige maanden geleden .zat dhr.Lieftinok in zak en as, omdat de dollars
/op waren.De toestand is nu tijdelijk verbeterd, door de inwerkingtreding van
/het, plan Marshall.Het tekort op de begroting bedraagt 2 a 3 milliard.D© Rege-
/ ring denkt er niet aan om de in verband hiermede nodig geworden bezuinigingen
/ door te voeren.In. dit verband wees spreker op het handhaven van een groot aan-

tal ambtenaren en op de kosten van bét pleger, die l milliard per jaar zouden
bedragen.D© müdenst&nd en, de boeren, die ons laid groot tobben gemaakt, kwij-

\n weg.D© middenstand, welke d© ruggegraat is van ons volk, wordt gereglemsn-
rd op een wijze, zoals nergens elders ter wereld«Bij de Wederopbouw moesten

3U instanties gepasseerd werden» vandaar, dat Noord-Limburg nog in puin ligt.
Enerzijds een overmatig ambtenarendom en anderzijds^wanbeleid van de Regering
zijn d© kenmerken van de huidige toe stand,D© natèonalisatie is, aldus spreker,,
een vrucht van het socialisme, waaraan dwang inhaerent, is.De particuliere au-
tobus-maatschappijen moesten verdwijen voor de L.T,M,, welke weer bij d© Spoor-

was ingelijfd ,De ̂ bez^itajfff^ ^ ̂  ̂ g fafM?j?.(j|.^i^p*"*v*r een andere f ^eraffiiaaer-

t-

*Z^*#>,'j<

^ _
van_oQAleotivigmeiSs middenstand wordtdoor^de^Ëegeriag smaatrege len

ten onder gebracht en z*ltdan straks ambtsfeaartje kuaaen spelen.De corruptie/
moet verdwijnen, waarbij aan de top zal moeten twor.de.a begoanen.De nieuwbouw
2al moeten worden gestimuleerd door he,t wegnemen van de belemmeringen van de
"Wederopbouw, terwijl spreker tenslotte Concludeerde, dat de Indie-politiek Ieid4
d» tot het verlies van Indie.Door de terugkeer van Lieftinck in deze Regering
viadt de geldverspilling voortgang «Hier wer,d na het gebeurde in Tsjecho-Slowa-
kije geprotesteerd en werden C.P.I»-we.thouders weggejaagd, terwijl men in Indié'
de communisten rustig hun gang laat gaan.Dit is een i&eonsekwentie.De rode lijn
aaar Moskou „is in ladié' zeer goed merkbaar,Soekarno studeerde in Nederland en
Moskou en werd eens na een communistische opstand naar Boven-Digoei verbannen.
Er zijn ondert de republikeins© leiders Stalinisten en Trotzkisten.Wanneer na
ket inhalen van onze drJLekièur en het blazen van; de laatste taptoe Indié' door
onze troepeïï zal zijtt verlaten, s&l dit in de kortst mogelijk© tijd een Sovjet-
^ePubliek zijia.D,© Heer Beel, hoe kundig hij op een bepaald gebied ook is, is
een deskundig© oin, de Indische kwestie ^Spreke r noemde het een schandaal, dat na

drie jaar nog steeds Chinezen, Indo-Europeanen en K.N,I,L.-(EHil.-) mannen in
handen der Republikeinen zijn, waarbij de jonge vrouwen w/jrden misbruikt.Dit
is een groot schandaal.M©n. moet de eis stallenjeerst de gevangenen vrij, dan pas
onderhandelen» . . •

De K.T.P, gaf alle sleutelposities uit handen om maar samen te kunnen gaan
met de P,v.dfc|ypbeidJ,Ook 4© verwaarlozing van de zorg voor de burgerslachtoffers
na de oorlog is een verzaking van de Katholiek© grondbeginselen.De Nederlands-



COMMISSARIAAT VAN POLITIE TE HEERLEN

HEERLEN, 6 Juli 19 lj.8.

LITT.:
No.: (vervolg).

BIJL.:

BETR.:

Verzoeke bij beantwoording datum, letter
en nummer van dit schrijven aan te halen.

Indonesische Umie als souvereine staat noemde spreker ih tegenspraak met
de Kojï.rede.De bedoeling van. de partij We Iter is om duidelijk ta maken,
dat men geen partij-dietatuur wenst (applaus) en oja de rood-zi»sirte coali-
tie te breken.De fatale jneeréerheid in de Kamer moet beëindigd worden.
Het vertrouwen van vele Katholieken in de K.Y.P» is geschokt, De winst van
de kleine partijen gaat ten koste van de grote .Hij spoorde de aanwezigen
aan om daarom op de kleine partijen te stemmen, Indien men dan toch katho-
liek wilt stemmen* l» n 'men 'bij dhr, Welter terecht, Spreker eindigde met
een pathetische oproep, om, zo man het vaderland weer bewoonbaar wilde
maken, op d© wij2e,zoals men dit zich tijdens de Duitse bezetting had ge-
dacht, te stemmen op lijst 10.

Van de geboden gelegenheid tot het schriftelijk stellen van vragea
werd door niemand gebruik gemaakt.

Dhr.Doppler, die de spreker dankte, sloot de vergadering na te hebbo»
gewezen op de grot 9 materiele belangen, welks er, met de Indische kniest ie,
voor ons land op het spel staan en de aanwezigen nogmaals te hebben aange-
spoord te stemmen op lijst 10.

Te - 21.15 uur w&s deze zeer slecht bezochte vergadering, welke een
ordelijk verloop had, ten einde.

O /s. I, D .Heer l en.
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Verslag van de op Maandag 5 Juli Iĝ ĝ te _20 uur in Soc
Veendam gehouden vergadering"Van hètl Nat ionaal Comité ;

Yeenlust te
,ot Tiahdhaying Rijk-s-

C

eenheid.

Sprekers: H.G. Winkelman,
Ir. F.K.M. Steup,
A.A.Ch. Bakker, wonende te Groningen.

Zaalcapaciteit: ± 300 personen.
Aanwezig : ± 45 personen.

De vergadering werd geopend door ADRIAAN KOMRAAD NOORDUYN, geboren 17
Juli 1886 te Leiden, wonende Ubbo Wilkensstraat te Veendam. Noorduyn heet-
te de aanwezigen welkom en gaf daarna het woord aan Generaal Winkelmap.
Generaal Winkelman bracht in zijn toespraak critiek UIT op de regering Bee3
en deelde o.a. mede dat de ingediende aanklacht tegen een aantal Kamerleder]
in verband met hun ha"delingen ten aanzien van de Indische kwestie, in de
doofpot is gestopt. Spreker hoopte dat een nieuwe regering leden zal tellet
die deze aanklacht weer zullen ophalen. Daarna zette spreker uiteen wat de
betekenis is van de grondwetsherziening. Wij zullen, aldus spreker, indien
de scheuring van ons Koninkrijk tot stand komt, terugf-vallen tot een onbe-
nullig prutsstaatje en het welvaartspeil zal op rampzalige wijze dalen.
Ook voor Indii zal deze afloop een ramp betekenen. Spreker, die daarna nog
enige tijd stilstond bij het standpunt van de C.H.U. en V.V.D,, wekte aan
het einde van zijn toespraak de aanwezigen op, te stemmen op die partijen
die tegen de grondwetsherziening zijn met de woorden:" Geeft Uw laatste in-
spanning opdat we op 7 Juli ons Koninkrijk redden!"

De tweede spreker was 1.3% ff.K.M. Steup̂ . Als oud-Indisch ambtenaar gaf
deze een uiteenzetting vaja de ontwikkeling van de inlandse bevolking en be-
lichtte uitvoerig de vooroorlogse situatie, zoals die onder Nederlands be-
stuur tot stand kwam. Na de oorlog, aldus spreker, is een absoluut verkeer-
de tactiek gevolgd. Heden ten dage zuchten nog 15000 Nederlanders in de
kampen; leven Nederlandse blanke vrouwen gedwongen in concubinaat met in-
landers en T.R.I. soldaten. Een regering die hiertegen geen maatregelen
neemt toont zich laf.Vervolgens gaf spfker nog een uiteenzetting omtrQêt de
armoede die ontstaan zal als Indië "los van Nederland" komt.

Na een korte pauze werd gesproken door A.A.Ch. Bakker. Deze zette uiteei
wat het verlies van Indie betekent in economisch opzicht. Vervolgens stond
spreker stil bij het Communistisch gevaar in Nederland. De volgelingen van
Stalin, aldus spreker, hebben een tweeledig resultaat, als Indië geschei-
den wordt van Nederland; immers waar zal het Communisme een vruchtbaarder
voedingsbodem vinden dan in Nederland als de arbeider overgeleverd is aan
de filosofie van de wanhoop? Spreker hekelde daarna het beleid van de P. v,
d. A. ten aanzien van het IndiEEfeë-beleid en wekte de aanwezigen op, op
Woensdag 7 Juli 194̂  te stemmen op een der partijen die de grondwetswijzi-
ging verwerpen.

Daarna werden door de aanwezigen nog enige vragen gesteld welke beant-
woord werden door Generaal Winkelman.

Omstreeks 23.30 uur werd de vergadering door Noorduyn gesloten.
Een en ander had een zeer rustig verloop.



Bij het onderhoud dat ik heden met Goossen haĵ  verzocht hij mij
aan den Heer CRABBEHDA! mede te de'elen, datynet rapport waarover

&
geschreven werd door B in schrijven ïï c[BHOJ, ̂  ^têü^Su^ ̂ in tie

beait was van Justitie afd Politie.
Doordat uit het vergaderingsverslag niet was gebleken dat het

handelde over een vreemdeling was de inhoud van genoemde brief
niet doorgegeven aan de Rijks ̂ reemdelingen Dienst.
Goossen verèocht in het vervolg er 'bij te willen vermelden wan-
neer het vreemdelingen of sMtenloosen betreft.

20.4.



UITTREKSEL

Voor
M 5 XT COMITÉ H'^DHAVÜG RIJKSEÜNHólID...~».r Naam

n • • i • PD 5302 XT H. PROKBSTINGOngmeel in £!~...̂ r.!? Naam

Volgnr. Ag.nr. 60.4.?? A^ van het stu]j NotiM* .C

Afz Datum 18-3-49...

C

Notitie C.

Betreft PROKBSTING

Naar aanleièing van de arrestatie van PROEBSTING
vernam ik het volgende:

Deze zaak wordt uitgezocht door de P.G, te Amsterdam met enige
rijksrechercheurs. Hierbij zijn enkele feiten naar voren gekomen over
de organisatie waarbij fBCÏÏBSfTOGr betrokken is. Hij werkt voor Prof.
Coöps, die op zijn beurt weer werkt met RIJKSEENHEID, welke organisatie
öe zaken financiert. P, is de schrijver van pamfletten over een natio-
nale communistische partij, (waarvan er enige in handen zijn van de CVD).
VAN THI2L zou deze zaak gebruiken om Mr, SIKKEL te hinderen. Daar het
mogelijk zBnrui t zou komen, dat ook de CVD hier iets van a£ wist, heb
ik aan GOOSSEN verteld, dat wij doorSOMER aan PROEBSTING gekomen waren,
aa eerst bij de PRA in Hilversum te hebben gevraagd of zij er in ge-
interesseerd waren om P, te arresteren.
Verder bleek, dat P. in contact stond met VERLOOP, die op zijn beurt
weer contact had met Sjef de GKOOT.

18-3-49.

Sch ACD 4C 3-5-49
Uitgetrokken door Afid./Sectie Datum

C. S.
Op aanwijzing van

5030 - '48



Mr. G.L.W. Fock.

Ho. 22691. Persoonlijk.

Bijlage; -1.

A CD/
1 s-G-raverihage, l A.i]JHa4aaa-±LQ9

7

c
Amice,

Hierbij vindt gij een uitknipsel uit de Nieuwe post
van 30 Juli j.l. Is iets bekend van het daarin medegedeelde
of berust het geheel op de levendige verbeelding van Rodrigues
Lopes ? Gaarne enig ooinmentaar.

Met beste groeten,

Aan de Hoogedelges t renge Heer Mr. L. Binthoven,
Javastraat 68,
' s-G-ravenhage,



AAN: H.B. 8 Augustus IS49.
VAK: B.VI.

Kaar aanleiding van de notitie van K.A. van 3-8-1949 no.7,
betreffende een artikel in de Hieuw e Post van >0 Juli 1949, rnoge ik
U mededelen, dat van een "staatsgreep" of "ongewone activiteit" op ;
politiek gebied dezerzijds niets bekend is.

Dat in kringen van Nationaal Reveil, Rijkseenheid e.d. de regerings;
politiek, vooral inzake Indonesië, niet onverdeeld gunstig beoordeeld [
wordt, mag bekend worden verondersteld. :

In verband hiermede is het zeer wel mogelijk, dat in sociëteitenJ
gefrenquenteerd door aanhangers dier groeperingen, "borreltafel"-
politiek bedreven wordt, waarvan enkele uitingen aan L.A.R.L.
ter ore gekomen, die hiervan -op de bij hem gebruikelijke wijze-
voor zijn blad gebruik heeft gemaakt.



Hot.KA No*7.

Notitie voor El en HEB.

Naar aanleiding van bijgaand courantenartikel
uit de "Hieuw* Post* van 30 Juli j*l*t omtvlag H CfD
het verzoek vaa Mr.fock hem te willen berichten of
omtrent de mededelingen, ia dit artikel vervat, bij
de CVD iets feefeesfi is, dan wel et de inhoud van dit
artikel gebeel berust op fantasie van Bodriguea Lopea<

Gaarne 20 spoedig mogelijk Uw

KA,



__
titie van" B IX.

C

In de kringen welke als resel samenkomen in
de Wieuwe of Li tera i re Sociëteit (de Wi t t e ) ? b l i j k t men zeer
sterk gekant te z i j n tegen de huidige regenngs-DOlitiek.

Zegsman van re ]a tan t ,een Hoofd-of f ic ie r van het Nederlandse
leger van voor 19^0,zegt dat daa r veel gekletst wordt ean de
kof / f i e t a fe l .
Hi7 verklaarde zelf niet van dat geklets te houden en als
regelseen "oarti jtj.e b i l j a r t sr>eelt of schermt.
Ook h i j liet zich echter t i jdens een gesnrek wat relatant
met hem had on 10-^-49,in zeer snerke bewoordingen,
afkeurend uit over de Regering in haa r geheel,zonder een of
andere Finister induvidueel te noemen.
Hij noemde het een grote fout van de Koningin om van Fook en
Schermerhorn,resr!.in Indig en in Nederland met de regering
te belas ten.Verder: a
"Het is onbegri jpel i jk d a t onze Indisig mensen nog voor deze
Regering willen vechten : ja ,hoe is het zelfs mogelijk da t
onze soldaten dit nog willen doen.De Regering Iaat zich in
de zak sch i j t en .Ze is absoluut onbekwaam",

r\t was relatant nog niet mogelijk om nadere gegevens te •
't verkrijgen,ook niet d e geringste,over het eventueel maken

\'j,r"\n Plannen voor een of andere actie.
M/" %3*'n ^'"^ werd- r el3tant ter lezing een tweetal gestencilde^
' ^ brochures overhandigd,welke als titel hebben:

l'ereïdcomnuni sme" . Correspondentie-adres Fachtiging 4?P

ODva'llend is een stempelafdruk op elke brochure met in een-
rechthoek de woord en :"Abonnè. ACTIE ".
Verder werd overhandigd een gedrukte brochure van Juni 1949,

*/. u i t g a a n d e ven het Na t ionaa l Comité Handhaving Ri jkseenheid ,
s - Koningin T^mmakade 187 te T sO-ra venhage.

b\. 'sOravenhage, 11 Augustus 1949.



13.8-1949.

Ingevolge U.w opdracht d.d. 12 Augustus 1949» moge ik

U hierbij een rapport doen toekomen, betreffende het in

De Nieuwe Post d.d. 30-7-'49 verschenen artikel.

Van de door U aan mij overhandigde stukken betreffen-

/• i*-***',.-, de "Het Wereld Communisme" zijn fotocopieën in mijn be-

. ;.VX fÏ3* , zit, de originele stukken deed ik U hedenmorgen wederom
• ' ' ' : r

toekomen.

( Betreffende machtiging 433 te 's-Gravenhage kan ik U

mededelen, dat deze is afgegeven aan het reclamebureau

"Arotto", Prinsestraat 132 te 's-Gravenhage.

Dit reclamebureau is echter nergens bekend.
\p het adres Prinsestraat 132 is woonachtig: J.Kunnen,

bij onze administratie onbekend. Naar hem zal een nader

onderzoek worden ingesteld.

Daar voorlopig niet is gebleken, dat de wekelijkse

uitgave "Het Wereldcommunisme" in enig verband staat net

/ het Comité Rijkseenheid, is hierop door mij in bijgaand

rapport geen aandacht gevestigd.



Naar aanleiding van het gestelde in het artikel "Wie

denkt er in Den Haag aan een staatsgreep?", voorkomend in

De Nieuwe Post van Zaterdag J>® Juli 1949, 4e jaargang No.

30, kan het volgende worden medegedeeld.

Het artikel, dat over het algemeen in zeer vage termen

is gesteld, noemt slechts enkele concrete punten, waaruit

een verhoogde activiteit op politiek gebied zou kunnen

worden geconcludeerd.

Omtrent deze punten, zoals de activiteit in Haagse bui-

tenwijken, Wassenaar en de omgeving van de Scheveningse

bossen, het telefoneren en afleggen van verklaringen, het

ambiëren van de portefeuille van Financiën, door slechts

één "sollicitant" en het ontvangen van ernstige rapporten

door Washington en Londen kan thans nog moeilijk beoordeeld

worden in hoeverre hierin een kern van waarheid schuilt.

Wel kan vjorden opgemerkt, dat voorzover bekend, radio

lïoskou de laatste maanden geen speciale berichten hierover

heeft omgeroepen.

In verband met de inhoud van dit artikel kan echter de

aandacht worden gevestigd op de verhoogde activiteit van

het comité Rljkseenheid naar aanleiding van de door de

Regering gevolgde Indonesie-politiek.

Deze verhoogde activiteit moge blijken uit een op 20

Augustus a.s. door het Nationaal Comité Handhaving Rijks-

eenheid belegde openbare bijeenkomst in de Dierentuin te

I s-Gravenhage, waar men kan "getuigen van zijn deelneming

"met het tragisch lot van Indië en ons Koninkrijk en van

"zijn afkeer van het na-oorlogse Indië-beleid", terwijl

een delegatie van het Comité Handhaving Rijkseenheid op

II Augustus 1949 op eigen verzoek door H.T.I.de Koningin in

audiëntie werd ontvangen.
Dat



- 2 -

Dat men in de kringen van Rijkseenheid in ernstige mate

verontrust is door de thans gevolgde Regeringspolitiek, mag

bekend worden verondersteld; er zijn echter tot heden geen

tekenen waargenomen, die er op zouden wijzen, dat in die

kringen aan een staatsgreep vjordt gedacht.

13-8-«49.

c



r Hierbij de mij toegezonden stukken retour. Sr "blijkt een
misverstand ontstaan te zijn.

In eerste instantie zou ik inderdaad de brief van Mr.Fock
beantwoorden n.a.v. de van B en KB binnenkomende commentaren.
Daar de berichten van B vrij lang uitbleven heb ik bij HB ong.
een week geleden gerappelleerd, waarop deze mij zei,- in overleg
met H GVD - de Heer Pook mondeling reeds een en ander medegedeeld
te hebben. Daarop heb ik met HB afgesproken, dat nu ook de
schriftelijke bevestiging door hem ter tekening aan HCVD zou wor-
den voorgelegd, omdat ik uiteraard niet weet in hoeverre de/thans
opgestelde nota, het mondeling onderhoud slechts bevestigt dan
wel in hoeverre deze nota nog aanvullende gegevens bevat, welke
in het bijzonder belicht dienen te worden. Een en ander geldt
temeer nu af d .KB geen commentaar geleverd heeft op het bericht.

Afhandeling dan ook gaarne door H B. Hiervoor bijgevoegd
het shjcrijven van Mr.Fock, voorzien van. ACD-nummer + het origi-
nele krantenknipsel ter terugzending.

KA, 19-8-49.



22 Aoguatu* 9
^HfÊFWfP

B,
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Artikel "De Hietwe Po»t«

XM* aanlaidil* T» uw bri«f rem l êljUiiil*» IM»9
no,22ó?l per«ooDli3kf waarbij govoefd wa» e«n knly»el
«it ^De Hieraia Poit" v«n 30 Imi J*I», heb ik d* eer. . .- , t»§
W Hoogedel*e*trenge het volfende mede te delent

Het la vit* termen c**t*lde ertUcel in
teïniplreerd door ét Terhoefde «vtivltelt , .
Comltd *^^MtA9jviac 11JV ie»iine1 il ** > IM*» cibXekea vit

_^_jgfc^ Ï7 -*, ^^ JL ^^K .«•_ ' ... • «k T •' * A-- .'̂ ^.aiif'- . ' n20

do

cMit mijn h»t Codttf ut de da«rizwd« sym-
P«thiMtr«nd«n in «stuf* miÉt» ütüÉmu^ door d*
th«tit e«yo^d« ^dUtiék Ttn de B»§«rlBf * » 1« echter

enk»le «BwlJ»li«t d«t E» «n£«* p«fia« aal doen
| de «»tie T*I de le«*le »eg «f t e wieken.

P* getteevide «ytiptocieft der m«tiTlt*lt re» het Coml-
_

ejrtikel te «ehrl^ren, »«*rlm fet|t «aader te pre-
de legeaheJd ntwÉ «a üiM te nekken en

. _
\ -" "

Het bij l* sehrliven tocg e«e«den laranteetailpeel doe
Mc ü hlerfci j wedar töekcmen.

Een «mnplMf Tan een enlxacs door het Conltd "Heal
herixif BiflrseeidieH* y»y»pr»id p^nflet cellere 17 hier*
bij teven* MB t« tref f «n.

Htt HOOH» TAS I» DIKÏST,

«tr.He«r

. 4
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DENKT ER IN DEN HAAT
EEN STAATSGREEP?

ONGEWONE ACTIVITEIT IN PERIODE

VAN ONZEKERE VACANTIE
In bepaalde kringen in den

Haag broeit iets.
Tegelijk met de Engelse

conservatieve oppositie, die
oe kop opsteekt, en met de er-
kenning van ons Indische fias-
co, zinnen de uiterst rechts gt-
oriënteerden in Nederland op
ten middel om de plaats van
de huidige regering in te
ntmcn.

De moeilijkheid is, tial zy.
die deïe plannen ontwei-pwi.
•/M\g enigszins bevinden in
de positie van den jager, die
U« teer nog mo*t schiet*».

T(wh ztfn" er i-èéds ïmbi-
it*use kringen, die z*ef emitig
bezig zijn om alvast onderling
de huid te verdelen. In voor-
malige afdelingen vun Rijks-
<-enheid, Nationaal Réveil e.d.
zijn vele personen met elkan-
der in contact gebleven, die
vroeger en nu nog altijd de
hoogste plaatsen in den lande
ambiëren.

Bekende Londensr figuren
staan vooraan in dcxc wed-
strijd. Maar ook anderen wor-
den gepolst, aangezocht. Er
wordt ernstig gedebatteerd
over de positie van, verschil-
lende toekomstige ministers.
In de discussie mengen zich
stemmen, die wij nog kennen
van Radio-Oranje, gezichten
uit de Mei-dagen en namen
uit de rapporten dei Parle-
mentaire Enquête-Commissie.

Arme Enquête-Commissie!
Zü zou geen lang leven

meer hebben, als deze heren
werkelijk weer aan de
kwamen.

In staat om te regeren?
Men kan tegenwoordig de

vacantie-tyd nauwelijks een
rusttijd noemen, want het i»
nooit meer zeker, dat er niet
een of andere politieke bom
over dit land of enig andei
land kan barsten.

Het zou mij niet verwonde-
ren, wanneer wij uit onze „on-
zekere rusttijd" opgeschrikt
zouden worden door een groep
heren, Xie zich plotseling ge-
roepen zouden achten om ons
land opnieuw te gaan regeren.

Oud-ministers, dominees en
hoge officieren, — bijna allen
hebben gedefileerd voor de
Parlementaire Enquête Com-
missie en zijn er bekaaid af-
gekomen — willen de tanende
sterren der P.v.d.A. en der
K.V.P, gaan vervangen.

Er zijn oöR Katholieken on-
der hen.

De kleine controverses tus-
sen Welter, Gerbraudy en an-
dere heren van de voormalige
stichting „Rijkseenheld" zijn
sedert lang weer bijgelegd.

In de stille, voorname bui-
tenwijken van den Haag lopen
bekende figuren met dikke
acte-tassen; huig in, huis uit.
Er gaat geen middag, geen
avond voorbij, ronder dat er
in Wassenaar of In He ^
Jlng van de Schevéolngse

Er worden telefoontjes- ge-
wisseld en verklaringen afge-
legd. Het is nog geen samen-
zwering in optima forma. Maar
het begint er, sedert de laatste
weken, ernstig op te lijken.

De uiterst-rechtsen in den
lünde voelen zich in staat om
opnieuw tp gaan regeren!

Wie neemt „Financiën?"
Er zijn sollicitanten vuoi

dlle ministriële vacatures.
Natuurlijk voor Buitenland-

se Zaken, Binnenlandse Za-
ken en Economische Zaken. -

Er U minder ambitie voor
Justitie, voor Algemene Za-
ken en voor Overzeese Ge-
biedsdelen.

Er is, voor zover ik weet,
maar één sollicitant voor „Fi-
nanciën". En geen wonder.
Het zal een kei van een vent
moeten rijn, die de chaos, die
Piet Liefünck achter zich zal
laten, zal weten aan te pakken
en voor het hopeloze einde zal
weten te behoeden.

De diplomatieke vertegen-
woordigingen in ons land be-
sinnen zich, zo verneem ik
uit goede bron, voor dit in-
teressante spel te interesseren.

Washington en Londen onl-
viingen/er ernstige rapporten

over en Moskou is. als «Itüd,
met haar berichtgeving zelfs
wat voorbarig fewewt

Het wordt m.i. tijd, dat bet*
Nederlandse volk zelf er iets
van begint te merken.

Het ligt niet op mijn weg
om verrassingen te ver-
knoeien.

Maar voor één ding acht ik..
de tijd wel rijp. Ik zou het
Nederlandse volk willen toe-
schreeuwen: „Kijk uit!" — In
tijden van chaos zijn het zel-
den de beste elementen, die
trachten in troebel water te
vissen. >,

Van het troebel-water-vis-
sen der Londense en aanver-
wante heren hebben wij in de
afgelopen vier .jjytr tenslotte
toch wel iets ktuinen kren.

H«t is tijd voor het Neder-
landse volk om uit te kijken.

Het Parlement doet niets;
ons huidig Parlement doet
nooit iets. Maar omdat de Ka-
mers zitten te slapen, is het
niet nodig, dat het volk zelf
ook blijft snurken terwijl er
een wezenlijk politiek gevaar
dreigt.

„KJjkt uit". Nederlanders!
Nog lang niet van de zijde
van de communisten, met
welke men u afleidt, maar van
de zijde van de oude, doorge-
winterde intriganten dreigt
het gevaar.

We hebben waarachtig geen
Gerbrandy's meer nodig aan
het roer.

L.A.R,



Volk van Nederland
Volk van JJederiand/faen oaflthppAMJ&e

Men legt een sluier'over de feiten, die voor Uw t^ekomstnalles b^i
zijn. 'Gij staat in werkelijkheid voor een even ernstige tffd'als £i|f
op de tiende Mei .1940 aanbrak. ' * ,' '7"v >>

1 "Wü voelen het als^ó^fe^ plich l̂y'V.ópr het
' ' ' • * - * v 'forum VariU en vaö on&ét'gesc0fiMitus onze"

stem te verheffen, 'opdat men 'Wejte, dat
evenals In' de zomer Xr|ir i|4ft althans een
aantal maimen en-yjfouwen- niet aeöoo.M
gaan met <ie ver timing ;vaé de |leméèjïa-

' tische reèhten van ''8ït ypltt en tnet feet
breken .Van Uit Koninkrijk. De rampen van
de „Roermon'd" en de „Franeker" hebben
diepe indruk op U gemaakt! Pe namen van

1 onze Manne"n,'die dag in, dag uit, week in,
week uit, vallen en gegroeid zijn tot een
sombere lijst, die-aanklaagt, dienen een everi
diepe indruk op U te maken. Blijvend moet
onze vlag halfstok gehesen worden. Temeer,
omdat de vralag rijst: „waarvoor zijn ze
gevallen?"
De vlag van dit Koninkrijk, waarvoor de
Mannen hun leven gaven, gaat neer. Dat is
het voor een ieder zichtbare resultaat van
de politiek van Schermerhorn, Van Royen
en Van Maarseveen. -

Allen lieden, die.jüets van Indië wisten; voor een deel lieden, die Indië-los-
van-HoUand in hun progranï'hadden staan. *
Nog is dit niet alles! Onze Mannen en Vrouwen inUrtdië, onze Planters
en onze'Plantersvrouwen, onze Ambte|iarenj|^ten met de dood bedreigd..
Zij wofden bedreigd door een Republiek waarvan de leiding gezworen
heeft, niet te zullen rusten, -voor de laatsie Nederlander over .de kling is
gejaagd. Een leiding, waarvan de Procureur-Generaal in Indonesië, Mr.
Felderhoff heeft gezegd: dat hij'-meent; dat sommigen van hen eerdervin
de gevangenis dan op een ministerszetel -thuishoren.
Niet om onze doodsvijanden aan de macht te helpen, zijn de mannen van
Doorman, Spoor, Weyer en Van Langen neer^etuimeld,;•;-' , 1 : ," 4*
Wat zou mea.zeggen, .als men <opzettéiijkvjên wel overdacht de* beide zo



jïdst genoemde vliegtuigen ten onder hal laten £aan? Welnu, zulte gebeart

WAARVO©,

'

Het bloed van de Matrozen en Soldaten
kome over het hoofd van hen, die onze Sol-
daten derwaarts stuurden. Er is van onze
Mannen en van JMH liefde voor het Vader.
land gruwelijk misbruik gemaakt. >
Terwijl Indië in een chaos verkeert en men
diep medelijden moet hebben met hen, die
zullen lijden onder de. gevolgen van de
progressieve politiek, gaat Nederland .ds
armoede tegemoet. Waj .zijn bereidt niets,
meer!
Dm .dit =naakte feit voor U te verbergen,
.vertreedt iaën de Democratie. De ' Volks-
vartegenw^acrdiging worcöt aaa ,de kaal gezet
door haar MOOT volümgea feiten 4e «püaïdsm.
De Groridwet gesdteiuta, de wetten TCIV
krachtl Wjj hebben geen middelen, o»i .ons
hiertegen te ikeren. Boêh bet gesiMedt, wat
nnj sinds Jaar en dag nebben -tfooEspeld.,
wanneer in Indië een bloedbad ontstaaSt,

wanneer de terneur heerst, wanneer hier armoede aai&reekt en wij fei«D-.
cieel ten einde zijn, ja, dan Kal het Nederlandse TFwlk de ^en open

HET INDIE'-BÉLFID
' B R E E K T VEEL

STRAKS ALLE;

Eer ket zover is, stellen w^j Tast, dat wJJ van mille MinfsteEE .die tart dït
sdiandfilijk bedrijf medewerking hebben verleend, dezelfde reiensch^p
zullen vragen als van hen, die^in -de iezettingsjaoeaa am «tryd met taan «ed.
zich .aan de zijde van de vijand steldfiitu
Laten zij, die nog ons Volk misleiden, deze stem van Kijks- <en fioninge-
getrouwen vrezen, die in Kracht zal groeien! ,

Namens het Plaatselijk Comité: HANDHATTOG R!.TKSEEÜJïïEIÖ,

Getiiig *iai> Uvr deelneming met het tragisch
iot van Indië en ons Koninkrijk en van Uw-
afkeer van het na-oorlogse Indië-beleid door
deelname am 4e grote «pwibare Mleenkonral
op ZO Augustus ,SL*. JB rde uDlereotaiji dn »EJI
Haag, aanvang £ uur.
Sprekers: Prol. "Gerbrandy, -de 'heer Weïter,
•de 'Generaal la.d. Winbelman, de Lt.^Admirasl
b.i Helïrich en het C.-H, Eerste Kamerlid
de beer Reyere.
JCaarten 4 ^A25 vanaf de 16e Augustas in
de Dierentuin, of door aanvrage per giro
of •postwissel ibtJ Centraal Bnreau

liet Centraal Bureau van he.t jvauotiaa) tjjjiute tuunllwiviiK JtjjkseeHlieid is #e.veeti<d
te »,(iravenhase, Koningin Emmakade 187, Giro 6866. Telefoon 330391. Steunt de acü«
«Ue <Sl comité in KbrneB* «k toitettlanfl «neKtt NO« 33 NIEÏ AÜE6
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Verbinding: No.12

Doss.118/26

Onderwerp: Comi-né Handhaving Rijkseenheid

16 Augustus 194
17 AUÖ.1949

Hierbij .worden toegezonden twee pamlletoen van het
Comité Handhaving Rijkseenheid, welke te 's-Gravenhage

,, .worden verspreid, (einde)

C



c.

l F EST
aan hei Nederlandse volh



EDERT JAREN is aan de Natie de uitvoering voorge-
spiegeld van de Koninklijke/December-Boodschap 1942,
die de hervorming van het Koninkrijk als geheel en

van de Europese en Overzeese gebiedsdelen als zijn delen,
in uitzicht stelde.
Door deze hervorming zou aan de nationale aspiraties der
Indische volkeren volkomen genoegdoening gegeven worden
en Nederland nochtans zijn historische roeping kunnen
blijven vervullen: het verzekeren van vrede en recht in
Indonesië en de opvoeding van de volken ginds tot
democratisch zelfbestuur.
Ook doordat de Koninklijke rede uitdrukkelijk in uitzicht
stelde een samenwerking tussen Nederland en Indië binnen
de rijkseenheid, was dit program in overeenstemming met de
toenmalige grondwet. Doch én Grondwet én program werden
deerlijk geschonden door het Accoord van Linggadjati.
Door wijziging van de Grondwet werd gepoogd deze met het
Accoord in overeenstemming te brengen; het Koninkrijk zou
worden omgezet in een Unie, die reëel -en Koninklijk zou zijn
en souverein op het gebied van haar bevoegdheid.
Doch reeds had de Regering, buiten voorkennis der Staten-
Generaal, bij het Renville-accöprd aan de te stichten Indische
Federatie de volkomen onafhankelijkheid toegezegd en bij de
Koninklijke verklaring van Februari 1948 beloofd, dat deze
Federatie zich zal uitstrekken „over de gehele uitgestrekt-
heid van het eilandenrijk". Door deze belofte is aan Ambon,
Menado en Nieuw-Guinea en andere delen van Indonesië het
blijven in het Koninkrijk niet meer verzekerd.
Kan het verwondering wekken, dat de Regering geen weer-
stand heeft kunnen bieden aan de Veiligheidsraad en daar-
toe geprest ,?met de meeste nadruk" heeft moeten verklaren
de Nederlandse souvereiniteit „wezenlijk, volledig en onvoor-
waardelijk" te zullen overdragen?
Echter schrijft art. 209 van de gewijzigde Grondwet, op grond
van het te Linggadjati overeengekomene, bindend voor dat
de Unie zal voldoen aan zekere door hare organen te waar-
borgen voorwaarden, die een beperking van de souvereiniteit
der lid-staten meebrengen.



Aldus „zal zij de rechtszekerheid, de fundamentele mensen-
rechten en vrijheden en deugdelijk bestuur waarborgen". Maar
reeds heeft de Regering Dr. van Royen te Batavia doen ver-
klaren, dat zij niet-„staat op enige macht van dé Unie om in te
grijpen in de binnenlandse aangelegenheden van de deelge-
noten", waardoor dit waarborgen geheel denkbeeldig wordt.

De Kroon en het Kijk zullen tengevolge van deze gang van
zaken nog op veel noodlottiger wijze worden gebroken, dan
uit de wijziging van de Grondwet in 1948 voortvloeit. Laat gij
dit Kabinet zijn gang gaan, dan verdwijnt ook de Unie, zoals
de Grondwet die wil, in rook.

Ondertussen gaat de Regering voort over de voorwaarden
van de ontbinding van het Rijk te onderhandelen met Soekarno

/" en Hatta, met wie zij zelve alle overeenkomst onmogelijk heeft
verklaard. Zij gaat voort, terwijl zij aan de Staten-Generaal
de duizenden te Djokja buitgemaakte stukken verheimelijkt,
die bewijzen, dat de sluipmoordenaars onzer zonen en onzer
getrouwe Indische vrienden in dienst en onder bevel staan
van de Republiek. Zij gaat voort, onverschillig voor de zware
krenking der volksconscientie, die deze politiek verfoeit.
Een internationale commissie oefent in Indonesië in feite
thans het hoogste gezag uit en onder druk van die commissie
moeten de machthebbers der Republiek, die wij op grond
van hun misdaden, gewapenderhand uit hun macht hadden
ontzet, weer in Djokja worden hersteld.

Deze nationale vernedering is het resultaat van de politiek
der Regering en terecht mag ons volk zich afvragen of dit
resultaat rechtvaardigt de offers aan personen en goederen

( gebracht en nog te brengen.
V__-,> ,-

De voor de gang van zaken verantwoordelijke partijen laten
de Regering begaan. Het volk wordt in slaap gewiegd.
Maar wij, onze plicht getrouw, verheffen tegen dit bedrijf
voor het Forum der Geschiedenis nogmaals ons plechtig
protest.



Natie ontwaak! Zie wat geschiedt*
Uw Regering bukt voor de gunst van de Internationale
machten. Maar dit gaat ten koste van het recht en de toe-
komst, het geluk en de welvaart vart U en van de volkeren
van Indonesië.

P. S. GERBRANDY
M. L. F. BAJETTO
J. COQPS
Mevr. ï. VAN DIJK—HENDRIKS
H. J. EWOUDT VERMEULEN
W. K. H. FEÜILLËTAÜ DE BRÜYN
J. TH. FüRSTNEK

•C. GERRETSON
J. A. VAN HAMEL
C. E. L. HELFRICH
J. H. HEMMEES Sr.
A. C. JOSEPHUS JITTA

1 H. A. LUNSHOF
J. W. MEYER R'ANNEFT'
W. A. PANNENBORG
H. J. VAN PUTTEN
L. J. QUANT
Mej. J. E. VAN RAVËSTEYN
J. REYERS
Mevr. Ë. S. B. VAN DE ROEMER—

VAREKAMÊ
A. TH. C. 5CHÏEBËRGEN
J. SCHOUTEN
L. V. M. VERMEULEN
CH. J, I. M. WELT ER
J. A. DE WlLDE
H. G. WINKELMAN
P. ZANDT
j. L. A. ZWAfiTS

'8-QröVeöhagëi Juni 1949,

Bétüigingërt van instemming eii financiële steun aan de actie hl Binnen- eö buitéh-
land worden gaarne ingewacht aan het bureau van het Nationaal Comité Handhaving
Rijkseenheid, Koningin Emmakade 187, 's-Gravenhage, Telefoon 330291. Giro 6866.



MINISTERIE VAR OORLOG
HOOFDKWARTIER VA1Ï DE
aSNEEALS STAF
SECTIE G 2 B.

Nr.V-̂ '325/49 Geheim.

s-Gravenhage, 23 Augustus 1949»

Geheiim

Teneinde de Minister van Oorlog volledig te

kunnen inlichten, verzoeke ik U mij zo spoedig mo-

gelijk te willen doen toekomen een verslag van de

op Zaterdag 20 Augustus j.l. gehouden vergadering

t'
ommité Handhaving Rijkseenheid, in de

Dierentuin alhier.

(Dit ter bevestiging van een reeds telefonisch

tot de Heer Grabbendam gericht verzoek).

typ: G']. Het Hoofd Sectie G 2 B,
De Luitenant-Kolonel,

(M.P.Kokje)

AAÏÏ :
Hoofd C.V.D.
Javastraat 68,
's-G R A V S N H A G E.
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E5 Augustus 9

B.68402 v \\uvw~-—•— xxxx

twee
VIII. TZ.3. GS*%3&

Vergadering Kationaal
Comité Handhaving
Rijkseenheid

Met verwijzing naar uw geheim schrijven van E3 Augustus j,l,,
no#Y-23E5/4$ h@b ik fie eer XJ hierbij aan te bieden twee exesiplaren
vac het verslag der op Saterdag 20 Augustus j.l. alhier door het
1-ïationaal Comité Handhaving BÏjkseenheid*' gehouden openbare protest-
vergadering»

HEf HOOFD V^K Dl DHN3T
deze,

Aan de Heer Hoofd Seotie G B b (nieuw),
Hoofdkwartier van de General©
Prinses* Juiianakazerne,
te
*3-G R A Y E . M H A G I *



G E HE I M.

Verbinding: ïïo.12 24 Augustus 1949.

Doss.118/27
Onderwerp: Protestvergadering van het Wat.Comité Handhaving fiijkseenhedLd .
Datum ontvangst bericht: 20 Augustus 1949
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

Volgno.

24AIB.KM9

C

Op 20 Augustus 1949 werd door het Nationaal Comité
Handhaving tfijkseenheid een openbare protestvergadering
gehouden in de grote zaal van de Dierentuin te 's-Gravai-

c.

,
Aanwezig in total plm. 7000 personen (zaal en tuin) . •
Zaalcapaciteit plm. 1800 personen. In de tuin waren

ongeveer l?000 personen aanwezig, die door midael van load-
speakers <ïe sprekers konden beluisteren. v66r de aanvang
werden buiten de zaal insignes van het H. C. H. K. te kopp
aangeboden. Langs de toegang tot het gebouw (zijde Benoor-
denhoutseweg) stonden aan weerszijden van de oprijlaan witte
met zwart omrande houten borden, vermeldende naam, rang en
woonplaats van militairen, die in Indonesië zijn gesneuveld .

Vó&r de ingang van het gebouw stond een groot wit
kruis opgesteld, geflankeerd door 6 omfloerste zuilen voor-
zien van de Nederlandse kroon en -leeuw-r De zaal was met rood
wit en blauw versierd, terwijl tegen de pilaren van het bal-
con witte borden waren aangebracht, waarop een kroon stond
afgebeeld. Op een doek, aangebracht op het podium stond de
spreuk: "Volk van Nederland waar Uvi vlag wappert, heersen
recht en veiligheid."

Het was opvallend, dat het overgrote deel der bezoelse rs
mensen waren boven de 40 jaar. Velen hiervan waren Indische
Nederlanders.

Op het podium stonden 18 stoelen gereserveerd.
Te 14. lt> uur betrad Prof .Mr . P . S . SEHBH ANDI als voorzit-

ter van de vergadering het podium. Hij werd met; luid applaus
ontvangen. De stoelen op het podium werden bezet onder anderi
a,oor:
1. Oud-rMinister van KoloniënCh . J. I .M. WELTER,
2* Admiraal b, d.
3. Generaal b. d.
4. Dr.W.K.H.FBÜIHETAÏÏ JDE' BRüTET,
!?. Professor Dr.C.GM1 'j?S_0_N,
6. De Heer MSTBH RAMFFT,
7. Me .1. VAN HAVENS 3WAAI.

Te 14.20 uur opende de voorzitter Prof.G-BRBRAHDY de
vergadering, in zijn inleiding begroette hij alxe aanwezi-
gen en in het bijzonder de aanwezige militairen, di e de op-
stand in Indonesië aan de lijve haduen ondervonden (luid
applaus).

Hij gaf te kennen, dat de nood van onze 80 miliioen
landgenoten^ontzettend groot is. De regering, zo zeide hij,
wil dje.nood niet zien. Bij het laatst gehouden kamerdebat

"' ^ ' --'..^
-heeft-
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hee±t Minister VAN MAARSEVEilSN de oppositie met onverant-
woordelijke liehtvaardigheid "beantwoord.

Prof .G3RBRANDY beschuldigde de Republikeinen van moord,
rooi' en ontvoering en hij achtte het een groot schandaal,
dat de Nederlandse regering met die Republikeinen aanpapt;.
en aan de andere kant jongens naar Indonesté' stuurt om daar
aigeslacht te worden. Hij vond het betreurenswaardig, dat
het hooïd van de Republikeinse delegatie voor de a.s. Ronde
Tafel Conferentie, die gecollaboreerd heei't met de vijand
en door de Japanners is gedecoreerd voor daden tegen Neder-
land begaan thans in de Ridderzaal wordt toegelaten en dat
dit gebouw voor de tweede maal wordt verontreinigd. De eers-É
maal werd dit gebouw tijdens de Duitse bezetting door SEYS
IHTQUART. ontheiligd. ®it is niet de schuld van Engeland,
Amerika ox de Verenigde Naties, maar volgens sprefeer de
schuld van de Nederlandse Regering, Spreker wil de geest
van ons volk beïnvloeden. Wanneer dit geschied zou zijn,
dan zou de regering moeten wijken. Hij ziet de toekomst
van Nederland zeer donker in, maar als wij de zaak verlie-
zen, dan wil hij met ere verliezen (luid applaus). Volgens
spreker worden de Nederlandse belangen voor spotprijzen
van de hand gedaan.

Spreker ein^digde zijn inleiding met de woorden: "Wij
houden ons aan de Grondwet. G-een beleid in handen vso. SOS -
KARNO en HAITA. Vrijheid van alle volken in Indonesiaë.""
"Snde despereert niet."

Prol.G-ERBRAHDY ga± daarna direct het woord aan oud-
Minister WSLTBR, die sprak over het onderwerp: "De vlag".
Spreker was dankbaar, lat duizenden naar de vergadering
waren gekomen en .dat tienduizenden nog achter hem staan.
Minister VAK MAAHS'BVEEN, die meermalen de woorden bezigde,

__/ het dat het overgrote deel van/Nederlandse volk achter hem
staat, zou uit deze vergaaering lering kunnen trekise n.
Spreker waarschuwde alle aanwezigen, dat het gevaarlijk is
om openlijk te kiezen voor het N.C.H.R., want zo zei hij:
"U wordt door de Regering voor extremist aangezien."

Hij raadde de agenten van de C.T.D. aan om de vergade-
ring zo nauwkeurig mogelijk te verslaan.

Hij vond, dat de aanhangers van het N.C.H.R., die
zichzelf nationalisten weten, door de Regering evenzeer
als extremisten worden beschouwd als de communisten. De
Heer WÏÏLÏER stelde de vraag: "Waarom aijn wij extremisten?"
Alleen omdat wij handhaving van de Grondwet voorstaan.
Spreker zei, dat hij Nationalist is en dat hij ar trots op
is dit te zijn. Hij eiste eerbiediging van ons Nationalis-
me door andere landen (luid applaus).

Hierna verzocht hij enige ogenblijken eerbiedige stil-
te voor de in Indonesië gevallen militairen.

Spreker betoogde, dat onze vlag in Indonesië1 besmeurd
wordt en uitte de vrees, dat onze vlag in Indonesië' voor
goed neergehaald zal worden. Ook is volgens aijn mening de
Grondwet niet meer veilig. Hij sprak zijn axkeuring uit ovej
het thans gevoerde regeringsbeleid en zag gaarne, dat er
met de leiders der Republiek niet wordt onderhandeld.

De Heer WBLTER eindigde met een krachtig protest tegen
het beleid van de Nederlandse Regering en wekte op om de
vlag te bewaren als het Nationale symbool voor Nederland,
Nederlands —Lnd±ë en Oura9aa (luid applaus).

Hierna werd het woord gevoerd door Generaal b.d.
H.G.WINKELMAN over het onderwerp: "Aan wie de schuld".

-spreker-
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Spreker hoopte, dat onze Kroon geen bordpapieren Kroon zal
worden. Hij was het eens met de vorige sprekers en zei, dat
de thans gevoerde Indif-politiek Nederland naar de afgrond
aal helpen. Hij beschuldigde de Nederlandse Hegering van
verkeerde voorlidting, zowel in binnen- als in buitenland.
Hij hoopte, dat de Nederlandse fiegering er niet toe over
zou gaan teesten te organiseren met de leden van de Repu-
blikeinse delegatie, terwijl door toedoen van deze heren
duizenden van onze jongens, planters en goedwillende Indo*-
nesiörs worden vermoord. Spreker vond het een onverantwoor-
delijke daad van de Nederlandse Regering, dat SOÏÏKARNO weer
op zijn troon is geiset. Hij wekte de aanwezigen op om de
ideeën van het N.C.HéR. te verspreiden (luid applaus)é

Hierna werd het woord gevoerd door Admiraal b.d.
G.'S.L.HELFRICH over het onderwerp: "Recht door 2een.

Leze begon met de opmerking, dat bij het uitbreken van
de oorlog, 10 Mei 1940, geheel Indonesië achter Nederland
stond. Indonesië bleef, behoudens een kleine kliek collabo-
rerende Indonesiërs, trouw aan Nederland. De Indonesiërs
hebben 5 1/2 jaar de tijd gehad zich van Nederland al" te
keren, maar bij de capitulatie van Japan stonden zij ndg
steeds achter Nederland. Be Indonesiërs hebben in samenwer-
ïing met Nederlanders de vijand weerstaan. Verder betoogde
hij, dat de NederlandseAMarine in IndiS was ingezet om hè t
mogelijk te maken, dat Australië zijn beste soldaten naar
Australië terug kon halen, toen dit in 1940 nodig was.

Spreker was van mening, dat Nederland zijn plicht
heeft gedaan tegenover zijn bondgenoten. Hij had Er op ge-
rekend, dat de bondgenoten van Nederland na de capitulatie
hun plicht tegenover Nederland zouden nakomen. Na de eapi-
tulatie werden de fouten gemaakt. T jarda VAN STARKENBORGH
STACHOÏÏWER werd ondergeschikt aan d e Ame r ikaan s é" Mar ine-~
leiding. Het is de wil van de Amerikanen, d at wij een arm
bedelend volk worden, maar laten zij dat dan eerlijk z
riep hij uit. (luid applaus).

De Nederlandse Regering heeft hiertegen niet genoeg
geprotesteerd, is te laks en t e slap geweest. Indertijd had
spreker 4 brieven aan de Nederlandse Regering gezonden. Deze
waren onbeantwoord gebleven, zelfs een bewijs van ontvangst
bleef achterwege. De regering is er door deskundigen op ge-
nezen, dat het roer om moest, maar de koers bleef onveran»-
derii De Heer HELFRICH gaf te kennen, dat naar zijn mening
er maar één oplossing was n.l. dat het Nederlandse Volk
zich in één partij, "De Nationale Partij" verenigt en dat
op deze wijze verandering in de koers wordt gebracht. De
leuze van deze partij zal moeten aijn "Je Maintiendrai"»

Hierna werd het woord gevoerd door de Heer MEIER RA-
JSTBRPT. lid van de Raad van State.

Spreker deelde mede, dat hij achter GERBRANDY en zijn
beweging staat. Hij is er van overtuigd, dat Indonesiö
thans een staatkundige vorm moet krijgen, maar dat de thans
gevolgde koers gewijzigd dient te worden. Hij was een van
de mannen, die in 1946 SGHERMERHORN, VAN MOOK en LOGEMAND
had aangeklaagd voor het plegen van verraad. Met de zweep
waren de deelstaten gedwongen onder de Republiek te komen.
De mening van CHUROHILL was gevraagd over India, Birma en
Indonesië. Deze had laconiek geantwoord, dat er in die lan-
den door sluipmoord enz. maar weinig meer mensen waren ge-
vallen dan in de laatste wereldoorlog.

Spreker deelde mede, dat de Republiek de overeenkom-
sten en de beloften niet houdt. 2elfs bij de aanvang van de
Ronde Tafel Conferentie wordt er in Indonesië1 harder ge-

-voehten-
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vochten dan, ooit. De republiek infiltreert waar zij kaï ,
alleen om deae conferentie te bespoedigen. Zelrs in ange-
land ziet men thans in, dat Nederland na de capitulatie
onrecüsraardig is behandeld. De News Gronyekle schreef on-
langs, dat de politiek van Engeland in Indië niet eervol
is geweest. Ook Amerika en vooral Christelijk Amerika is
terug gekomen op zijn politiek over Indonesië'. Dit zijn wel
enige lichtpunten, maar één van de voornaamste dingen is ,
dat er nog vele Nederlandsgezinde Indonesiërs aijn. Spreker
beschuldigde de Commissie van &oede ïiensten, dat zij een
verkeerde voursteliing van z aucen geeit aan de veiligheids-
raad. Hij protesteerde iel tegen de politiek van de Neder-
landse regering en eindigde zijn rede met de woordat: "G-ij
behoort geen succes om vol te houden, het is waard om voor
de goede zaaK: te sterven."

Hierna sprak Prol'. Dr. C * G-ERRITSEN over het onderwerp:
11 Onvo orwaardeli jk ".

Spreker vond het niet aangenaam, dat de Ridderzaal,
die op een roemrijke historie kan bogen, voor het slotbe-
drijl" van de indiè'-politiek is opengesteld. Het is nodig,

^- dat wij ons schamen voor de regering, die de natie zo diep
( ' heeft vernederd. Hij deelde mede, dat de G.H. haar vertrou-

wen in de regering voor het; grootste deel heeft ppgezegd.
De C.H. is hierdour in tweeën gevallen. In de ïweede Kamer
hebben 5 van de 9 kamerleden der C.H. tegen het regerings-
beleid gestemd en in de Eerste Kamer alle C.H.-kamerlajlen.
Wanneer de conclusie van de Ronde laf e l Conferentie 'jjC;,
stemming wordt gebracht, zal voor de uitvoering daarvan,
tenminste tweederde van het aantal kamerleden v66r moe: ten
stemmen. Wanneer 34 leden tegenstemmen, heeft de Ronde Ta-
fel Conferentie geen kans van slagen. Shans zi jn er al 30
leden, die tegenstemmen, volgens spreker is de pers in
haar moreel sterk gedaald en heeft de "Nieuwe Rotterdamse
Courant" het beleid over Indiè" verdonkeremaande

Spreker heeft geen vertrouwen in de Republikeinse lei-
ders.

Als laatstespreker voerde het woord Dr.W.K.H.PEUIIiLE-
TAU DE BRUYN over het onderwerp: "Hands on van New Guinea"

De regeringen DRÏÏES en SOÏÏBRMBHHOEN hebben de domheid
, en onbeschaamdheid begaan Nederland naar de afgrond ge-
V_ bracht te hebben. In Indonesië wordt momenteel dezelfde po-

litiek door Amerika gevoerd als in Ohina. Spreker had tele-
fonisch bericht gekregen, dat het vertrek van de vertegen-
woordigers van de deelstaten in Indonesië wordt tegenge-
houden. Dit zijn de deelstaten, die bij Nederland willen
blijven. Chriütelijic Amerika zal dit aan de wereld behend
maken, volgens de V AU' ROYEN~ROEM-overeenkomst moeten wij
de Indonesiërs vriendschappelijk tegeboettreden. Hoe kun-
nen wij van deze mensen vriendschap verwachten. Spreker
noemde dit vriendschappelijk contact met de Kepublikeinen
verraad aan de Indische Nederlanders, (luid applaus).

De gehele vergadering verliep ordelijk. Er hewrste
een buitengewoon enthousiaste stemming.

De voorzitte^Prof.Mr.P.S.GEüBRANDT stelde de vergade-
ring voüi' een telt'gram van diepe aanhankelijkheid aan
H.M,de Jioning te zenden en tevens een telegram te zenden
aan 2ijne Excellentie de Minister-President, waarin de
diepe bezorgdheid van de vergadering wordt uitgesproken
over het beleid van de Regering ins&kQ de indonesis che
questie. De voorstellen werden met luit* instemming begroet

ïe omstreeks 18.00 uur werd de vergadering, na het
__/ &Q £ zingen van/twee eerste coupletten van het Wilhelmus door

'de voorzitter gesloten, (einde)
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V3RBOND VAN V3TIJESCHAFP3LIJKE ONnBRZpE.K5SS

De uitgave "Sociale aspecten van de recrutering der
Studenten" van dit Verbond heeft o.m. de aandacht ge-
trokken van "Het Vrije Volk" (dd 16 Augustus) en van
"De Waarheid" (dd 27 Augustus). Genoemde kranten wijden
aan dit onderwerp een vrij uitvoerig artikel. Serat-
genoemd blad geeft een zakelijk uittreksel; "De Waarheid"
daarentegen voorziet het van commentaar, culminerende
ia de conclusie, dat waneeer de arbeidersklasse C4J, 1f°
van de bevolking) slechts 1?ó van het" totaal aan studenten
levert, het begrip democratie in Nederland slechts een
holle frase ia.

ir,NATIONAAL GOI^ETé . "HANDHAVING- .HIJKSIgNHEID"

I
je zo kort voor de opening der Konde Tafel Conferentie

^^ ge&ouden bijeenkomst van dit Comité te Den Haag heeft
ook zijn weerslag gevonden in de plaatselijke pers. Het
"Dtreohts Nieuwsblad" van 22 Aug. schrijft over een
waardige en indrukwekkende betoging. "Het Vrije Volk"
van 2"5 Aug. sprak daarentegen van "extremisten van rechts".

'H 01{2g MILITAIJ-BN p_VSg2EE_ (V.0_.j4.Q.)

De afdeling Utrecht :v3n deze organisatie belegde op
30 Augustus een ledeqtftïgadering. Op politiek gebied

•kwam hiei niets na ar;-'1»

Vari- oVerige tey ïake dienende organisaties, groeperingen
of act,iös valt djézé raatttd niets te vermelden-

: ' ' %S11

\.%
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Verbinding/ Ho. 12
Dosa.118.1-1
Onderwerp: Oprichting werkcomité Handhaving Rijkseenheic
Datum ontvangst bericht:
Betrouwbaarheid berichtgever:
Waardering bericht: f

Tevens bericht gezonden aan: /Q
Medewerkende instanties:
Ondernomen actia:

Vc'

13'SEP. 1<J

ACD/

„/-beleid

/

ƒ Op Woensdag, 7 September 1949 te 20.00 uur. werd door
het"*l?laatselijk Comité Handhaving Rijkseenheid/een >IQgTffi.JIfLCU,
vergadjrj,|j,g gehouden in één der zalen van HARE IS OH's HA t el,
épuTÖTr̂ at 16,/te ' s-GravenhageTJ

£j)e bedoeling dezer vergadering was te komen tot een
plaatselijk werkcomité, waartoe medewerkers waren opgeroe-
pen» _.

Zaalcapaciteit 50 personen!
Ongeveer 40 personen (mannen en vrouwen) waren aanwe-

zig. De bedoeling, aldus de voorzitter van het plaatselijk
O.H.R.{^personalia onbekend^ ia om door het verspreiden van
reclamemateriaal meer actie te voeren tegen het Indiëj/waar-
toe men een werkcomité wil vormen van ongeveer l!?0 personen.
De heer SÜROBEORST JJpersonalia onbekend^] zal hiervan de lei-
ding hebben. Deze gaf vervolgens een korte uiteenzetting
over de werkwijze van het werkcomité. Het is volgens spre-
ker niet alleen de bedoeling om raambiljett.ejp. te plaatsen,
maar tegelijkertijd^fropaganda te voeren ̂ SiPmeer medewer-
kers te krijgen. ̂ M^è

HiernaAKreejp^de^gepensipjmeerd oud Indisch __
\] jfchanneal SOHMIDT.Lgeboren te Vlieland 22
ri 1879, wonende Suriname'gTrafit ,^8_te ' s-Gr̂ venhage]]
woorj||) die£jiaar M"j1"lllëT^èten,Diedenmidda^waiI aangezocl
een spreekbeurt op deze Vergadering te vervullen.

Spreker hekelde in felle bewoordingen het Indiö-beleid,
waardoor in strijd met de grondwet wordt^ of dreigt te wor-
den gehandeld. Door de huidige regering wordt met de kroon
gesmeten als met een papieren ornament. Hij ziet nog één
mogelijkheid om scheuring van het Rijksgebied te voorkomen.
Deze ligt volgens spreker in het voeren van e en daadwerke-
lijke actie. Hiermede kan bereikt worden, dat sommige kamer-
leden van zienswijze veranderen. In dit verband wees spre-
ker op de veranderde zienswijze vaneen aantal O.H.-kamer-
leden na de grondwetwijziging.

Uit welingelichte kringen had spreker vernomen, dat
thans 50 kamerleden tegen het huidige Indiê-beleid zijn.
Er zijn dus nog slechts 4 stemmen nodig_om te voorkomen,
dat de vereiste meerderheid in de Kamer^over desbetreffen-
de zakerpwordt verkregen. ^^

Verder wasTspreker gebleken, dat het^de militairen
vetboden is de vergaderingen van Rijkseenheid bij te wonen.
Ook aan de pers is het niet mogelijk om propaganda voor de
actie van Rijkseenheid te maken, aangezien^de papiertoe-

-wijzing-
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wijzing zou worden verminderd.
Spreker noemde tenslotte het betreden van de Ridderzaal door
sommige Indische "grootheden" een nog groter schande^dan
het betreden van dit gebouw destijds door SIS IJS INQÏÏART. In
laatstbedoeld geval was het de macht van de bezetter, doch
nu doen wij het zelf,£aldus spreker}

Hierna werd joor<r-̂ >
êjQ Igjarial STOUTHAMER/geboren te 's-Gravenhage 4 Qcto-

ber 19Ï8, woneriHe Van Loostraat 91 te ' s-&ravenhag£) een
film vertoond van de j.l. gehouden bijeenkomst van Hijkseen-
heid inde Dierentuin te 's-Gravenhage.
i Na een korte toespraak van de heer HEMJSRS, landelijk
"^secretaris van̂ R.'S. ̂(personalia onbekendJ~öTërhet vroegere
koloniale baleid van Nederland^ werd de vergadering geslo-
ten. O

ân de aanwezigen werd een aantal raambiljetten uitge-

stemminglin de]vergadering was levendig^ (einde)
lf



Aan 16 September 1949

Bijlage: een strooibiljet

Bijgaand wordt toegezonden een exemplaar van een dezer dagen door huis-
/te Amsterdam aan-huisbezorging/verspreide circulaire van het Nationaal Comité tot

Handhaving der Rijkseenheid. - Einde.



Aan de vooravond l
Het Nationaal Comité tot Handhaving der Rijkseenheid is een van de weinige orga-
nisaties in het Nederlandse politieke leven die geen enkel van haar woorden de laatste
vier jaren uitgesproken, behoeft in te trekken. Datgene, waarvoor het Comité ge-
waarschuwd heeft en waarom het Comité gehoond is en bespot door lieden die het
meenden beter te weten, is in vervulling gegaan.
Terwijl vroegere brekers van het Koninkrijk bezig zijn zich terug te trekken op
hoogleraarszetels, maakt ons huidig landsbestuur zich op om zonder meer toe te
geven, aan alle eisen die worden gesteld, of zoals de heer van Rooyen het uitdrukt:
de onvoorwaardelijke souvereiniteit over Indië uit handen te geven.
Dit betekent, dat wij bezig zijn 70 millioen mannen en vrouwen van onderscheidene
rassen, kleuren en gezindtheden over te leveren aan een bestuur, dat door de heer
Van Kleffens in de Veiligheidsraad openlijk is gebrandmerkt met woorden, welke
wij hier niet zullen herhalen.

'Het Nationaal Comité tot Handhaving der Rijkseenheid protesteert niet alleen hier
tegen. Het wijst er op, dat het vorige jaar dit Nederlandse volk naar de stembus is
geroepen om een grondwetswijziging goed te keuren, die naderhand door de Minis-
ters en de Kamerleden is bezworen.
Van die grondwetswijziging was het Comité geen voorstander; het staat echter op
de rechtvaardige, democratische eis dat thans aan deze grondwet de hand zal worden
gehouden.
Het Comité schaart zich om de Troon der Oranjes teneinde deze te bewaren voor
de aanslagen die daarop thans worden gepleegd.
Het Comité eist van 'n regering dat zij naar waarheid het volk inlicht over wat zich
achter de schermen afspeelt, want de publieke zaak dient publiek behandeld: dat
zij ophoudt te spreken met lieden, die op onze jongens,,bloed van ons bloed, schieten.
Het acht ons leger niet geroepen de revolutie in het rijk te bevorderen.
Het Comité stelt zich op het standpunt dat de Grondwet moet worden uitgevoerd,
zelfs als zou ons dit in botsing brengen met internationale krachten. Een natie, die
zich slap en ellendig toont, verdient een slecht lot. Alleen door fier en manlijk „neen"
te zeggen en op geen enkele wijze aan dit schandelijk bedrijf mede te werken, kun-
nen wij althans onze eer redden'.
Veel is verspeeld. Veel is onherstelbaar. Niet nodig is het onwaardige schouwspel
van rondtrekkende en feestvierende conferentieleden, terwijl onze soldaten creperen,
en ons land aan de vooravond van een catastrophe staat die ontelbare Indonesiërs,
Indo-Europeanen en Nederlanders het leven zal kosten. Moord en ander bloedver;-
gieten rijst, door onze schuld, aan de kim. Wij waarschuwen daartegen met klem, en
onze waarschuwingen zijn reeds vaker uitgekomen.
Een volk, dat de gerechtigheid met voeten treedt, en dat zijn kinderen in de steek
laat, is geen blijvend bestaan beschoren. Het verlies van Indië, nogwel aan onverant-
woordelijken, brengt Op den duur verlies van de nationale onafhankelijkheid met
zich mede. Dit mag niet verder gaan.
Slechts één democratisch middel blijft over( dat is te protesteren en luide uit te
roepen, dat „de Javaan mishandeld wordt", het Nederlandse volk belogen, en ons Rijk
tot een speelbal van de groote mogendheden is gemaakt.

Neemt deel aan de grote bijeenkomst van het Nationaal Comité Handhaving
Rijkseenheid in de APOLLO-HAL te Amsterdam, Zaterdag: 17 SEPT,
a.s., twee uur.
Sprekers: Prof. Mr. P. S. Gerbrandy; Ch. J. I. M. Welter; Generaal b.d.
H. G. Winkelman; Admiraal b.d. C. E. L. Helfrich; Kolonel b.d. Dr. W. K.
H. Feuilletau de Bruyn.

Kaartverkoop: Amsterdam: Fa. Haverman, Ferd. Holstraat 65; Fa. Rijndorp, Nassaukade 121; Fa.
Bottenburg, Prinsengracht 493; Overtoom 80; Hootdweg 32; Alkmaar: Boekhandel Terburg Koor-
straat 1; Haarlem: Lisonne en Lindeman, Bartel Jcurisstraat 3; Hilversum: Agentschap Trouw,
Schoutenstraat 13; Zaandam: Ebeli; Burcht 7a,; voors per giro 6866, t.n.v. „Rijkseenheid", Koningin
Emmakade 187, Den Haag en voor de aanvang aan de zaal. Zie voor verkoop in andere plaatsen
de advertenties en aanplakbiljetten.

V O O R Z I E T U V O O R A L 1IJDIG V A N K A A R T E N !
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Besloten vergadering
v ati net Comité* Hand-
having Bijkseenheld

lic heb d« ®3T uwe Ixoellentie hiernevens aan t» bieden «en
geheim rapport over een op 7 September j.I. t® fs-Gravenhag« door
het "Comité Handhaving Bijkaeenh0idn gehouden besloten vergadering.

Ter bekorting moge naar de inhoud daarvan verwezen worden.

HET HOGE) \m DK

S.E,de Einiater President,
S.?.d® Minister van Binnenlandse Zaken,
2.?.de teinister van Buitenlandse «efcen, Iir.l.lintnoven.
Z.?.de Einister van Overzeese
t«
•s-G R A ¥ S N H A G 1.



Verbinding No.28 S B H B I M •*

No. VB. 1.376/49
ONDERWERP:
"Toezending folder
Comité Handhaving
Rijkseenheid",-

16 SEP, 1949

15 September 1949

Ik heb de eer U te berichten, dat op Zaterdag, 10 Septem-
ber 1949» te omstreeks 20,30 uur, op de openbare weg, het
Waaigat, alhier, een 30 tal verspreid op de grond liggende
folders van het Nationaal Comité tot Handhaving der
Rijkseenheid werd aangetroffen, welke folder oproept tot
deelneming aan een bijeenkomst in de Apollo-hal te Amster-

,. . dam op Zaterdag, 17.9.1949» te 14.00 uur.-
De plaats waar deze folders werden aangetroffen, is

gelegen in de onmiddellijke nabijheid van het zgn.R.O.G.*
gebouw, waarin het plaatselijke Garnizoen is gelegerd,
alsmede het kantoor van de Dienst der Genie is gevestigd.

Overigens is komen vast te staan dat de folder op
Woensdag, 14 September 1949» huis aan huis werd verspreid
in de "betere" buurten der stad.-

Een van deze folders gelieve U ter kennisneming hier-
bij aan te treffen,- E i n d e , -

AAIT

de Heer HOOFD VAN DE
BIHNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST

Javastraat Ko»68

te

's- G r a v e n h a g e .-
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Openbare vergadering vac
het "Comité HaMhaving

Ik heb de eer uwe Excellentie hiernevens aan te bieden een
verslag van een op 17 September J, l* te Amsterdam door het
Handhaving !?i Jkaeenheid" gehouden openbare vergadering.

Ter bekorting moge oaar de inhoud daarvan verwezen worden.

Hlï BDOXD ¥AH BK DI1K3Ï
Namens deze,
Het Plv*Hoofd,

AAI» l
Z.ljd« Minister President,
S.K.de Minister vaa 3inaeóla£tdse Zaken ,
Z*I.de Minister T«O Buitefllajadae Zaïcen,
Z.I.de Minister van overzeese Gebiedsdelen,
te
?jj«q..H A T B K g. A O I.

Mr,ür,J.Ha»enberg.
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Onderwerp;

Verslag openbare bijeenkomst R. E. -

CHSHEIM.

f

i ' t i .

Verslag van de Q^&ia^^xe^^eenkoms^ van het Nationaal
Oom4t£__tpt Handhaving der Rijkseenheid, gehouden op Zater-

•| M dag, T7"̂ ep̂ emB"e1T"ï9̂ 9',"' 1re- 44--«ur, in de Apollohal, te
'"' / Amsterdam.

Deze bijeenkomst was aangekondigd in verschillende dag-
bladen en door het verspreiden van pamfletten. Toegangs-
prijs ƒ 0.2J

Voor het gebouw brandden grote flambou^en, terwijl in de
voorruimte een soldatengrafkruis was geplaatst, waaromheen
op zwarte achtergrond borden hingen met de namen van
militairen, die in Indonesië zijn gesneuveld. In de zaal
waren spandoeken aangebracht van de Nationale driekleur,
zomede gulden Rijkskronen. Achter het podium waren vlaggen
met de ïTederlandse driekleur, zomede oranje-groene vlag-
gen geplaatst.

De bijeenkomst werd bijgewoond door 1500 ..
Onder de bezoekers werden een 50 tal militairen, gekleed
in uniform, zomede een_jg>Q tal ^̂ .Qn£s_î ĵDpgeme.rkt
Zaal-capaciteit TOOÔ zTT tplaat s en . Op hèt~ podium wer3
plaatsgenomen door 11 personen, waaronder de 5 sprekers.

De leiding berustte bij Pro f .Mr. GERBRAKDY.

Sprekers waren;
1 Prof. Mr. GERBRAMDY, Pieter S, geboren te Wvmbritsera-

~ deel, 11-7-'86.
\(\2 WELTER, Charles Joseph Ignace Maria, geboren te 's-Hage
^ 6-4- '00.

y 1 3 G-eneraal WlIJKELIiAN H. G .
/— 14 Admiraal HELFRICH G. E, L.

Kolonel gEÜILLEJEAtr de BRÜlE, geboren te Palembang,
11 -7- «86.

Te 14 uur werd deze bijeenkomst geopend door Prof, Mr.
fferbrandy. Deze spreker, die met luid en langdurig applaus
werd begroet, betoogde dat het protest van het Comité*
tot Handhaving der Rijkseenheid, tegen de politiek der
Regering, inzake Indonesië', waardig en fel moet zijn. Hij
zette uiteen hoe de oude Grondwet is geschonden, waartegen
Rijkseenheid steeds heeft gewaarschuwd. Het tegenwoordige
kabinet is thans bezig om de nieuwe Grondwet ook terzijde
te stellen, door de overdracht van de souvereiniteit aan een
niet voltooide staatsorganisatie. Spreker was er van over-
tuigd dat de Republiek stuurt i# de richting van dictatuur
en tyrannie. Als vorsten worden de Republikeinen hier ont-
vangen. De vertegenwoordigers vanxAmbon en Makassar moeten
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maar zien hoe zij zich redden. Uit het "boekje "Waarom de
politieke onderhandelingen tussen de Indonesische Republiek
en de Regering mislukten*1, citeerde spreker dat de Regering
wist dat zij met communisten te doen had. Spreker klaagde
onze Regering aan, die onze zonen naar Java en Sumatra heeft
gezonden ter handhaving van orde, rust en veiligheid en dat,
terwijl onze jongens worden "beslopen en vermoord door de
benden van de Republikeinen, door onze Regering rustig wordt
geconfereerd met de Republikeinen.
v/ij hebben,als volk van Nederland,allen schuld dat wij te
weinig hebben meegeleefd en het gesol met de Grondwet over
ons hoofd hebben laten gaan. ïhans zijn v; i j zover dat Japan
de oorlog heeft verloren, doch Soekarno heeft hem gewonnen.
De volkeren van Indonesië hebben geen recht. De man die
recht heeft is Soekarno. Onze Regering siddert voor hem.
wat kunnen wij nu nog doen ? Wet en recht herstellen. Het
Nederlandse volk heeft het recht om te zeggen dat zij deze
Regering niet wil. Niet alles kan meer terecht komen, doch
er kan nog een levensbodam tot stand worden gebracht onder
een andere Regering die recht doet.

Men heeft ons het etiket vany^Extremisten van rechtsjj opge-
drukt, aldus de tweede s pr e ke r7~ o u a ..... BiiTTtffTê P* ̂ Ë̂lT̂ ma a r zijn

' 'wij het niet geweest, die in 20 jaar tl j'd vanTrTdï'e" een
moderne, vooruitstrevende staat hebben gemaakt ? Ondanks dit
etiket, zijn de bezoekers van deze vergadering in goed ge-
zelschap. Wijzend naar de bestuurstafel zei spreker: "Daar,
onder de extremisten van rechts, zitten drie dragers van
het G-root-kruis van de Nederlandse Leeuw. Nederland kan trots
op hen zijn. De dragers van deze hoge onderscheiding zijn:
Prof.GERBRMDY, Generaal V/IMKELkAH en Admiraal HELHIICH.
Langd ur ig app lau s .
Op verzoek van de spreker herdacht de vergadering staande
enkele ogenblikken de militairen, die in Indonesië zijn ge-
sneuveld. .
Men heeft ons, aldus spreker, verweten dat wij ook geen op-
lossing weten inzake de kwestie ïTederland-Indonesië. De op-
lossing is, herstel van recht en wet. Spreker betwistte
de vertegenwoordigers toer ronde'taïel̂ conf erentie het recht
zich vertegenwoordigers te noemen van gebieden, waar geen
verkiezingen zijn gehouden. De volkeren hebben zich daar niet
kunnen uitspreken. En wat doet onze Regering ? Zij geeft
70 millioen mensen. over aan personen, die beweren de verte-
genwoordigers van dat volk te zijn.
Spreker becritiseerde de Amerikanen_en EngeJLsen die, naar
zijn mening, nu vier jaar~ïïezig zijn' xe zorgën~*dat Nederland
uit India" verdwijnt. Het parool van deze landen is: '•Jullie
er uit, wij er in". Laten de Amerikanen en Engelsen bedenken
dat wij, Hollanders, niet helemaal gek geworden zijn.
Spreker besloot met te zeggen dat het Koninkrijk nog niet
verloren is. Wat bij de rondetaf el-conferentie wordt samen-
gesteld en besloten, moet bij de wet bekrachtigd worden, met
2/3 meerderheid, -.—— — — ~

De derde spreker Generaal ïïINKELMAN herinnerde aan degenen
die in Indonesië gesneuveld zijn en vroeg zich af .-waartoe?
En waartoe zijn zovelen van het Indonesische volk zelf ge-
dood ? En de volkeren, die vroeger in Indonesië aan onze
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zijde stonden, keren zich thans van ons af. En waarom?
Omdat zij ons, gezien het Regeringsbeleid, niet meer ver-
trouwen.
Wij staan thans op het punt Indonesië' en de volkeren daar,
aan de genade en ongenade van Soekarno over te geven. Ver-
geten wordt wat er geschreven staat in het Handvest der
Verenigde Volken, artikel 73. De Kroon is gebroken. De drie-
kleur wordt vervangen door het wit-rood.
Spreker had geen verwachting van de Ronde tafel-conferentie.
Deze conferentie noemde hij "bij verspreking: "̂ fidjê -1 af el-
conferentie". Dit veroorzaakte in de zaal nog al enige
hilariteit. Spreker betoogde dat onze Regering had gezegd
dat schieten en praten niet kan samengaan. Ondanks dat de
order *Staakt het vuren',' door de Republikeinen niet wordt
nagekomen, is tochde K.Ï.C, geopend. Indien deze conferen-
tie wel tot een overeenkomst zal komen dan vrees ik dat dit
niet tot ons voordeel zal zijn. Komt het tot een overeen-
komst dan is het alleen omdat Nederland in alles toegeeft.
Een mislukking van de H.T.ü. zou geenszins de slechtste
oplossing zijn. Ik weet, dan krijgen wij een moeilijke tijd.
Maar als wij dan de goede mannen op de rechte plaats heb-
ben, kan een oplossing worden gevonden.(Langdurig applaus).
Wij mogen niet zwijgen, wij mogen niet medeplichtig zijn,
aan het onrecht der volkeren in Indonesië". Wat wij kunnen
doen, dat moeten wij doen. Wij zijn het verplicht aan de
eer van ons land /en aan de nagedachtenis van onze geval-
lenen.
Luide toejuichingen vielen spreker ten deel. De vergadering
stond op als één man en zong twee coupletten van het
Wilhelmus, waarna een driewerf hoera op de Koningin werd
uitgebracht.

Hierna werd 15 minuten pauze gegeven.
Na de pauze werd het woord gegeven aan Admiraal HELffRIQH.
Voor- en na zijn rede v/erd deze spreker een grootse ovatie
gebracht.
Ik ga met U terug, aldus deze spreker, naar 10 Mei 1940.
De aanval der Duitsers op Nederland.Daarna de capitulatie
en de bezetting van Nederland. Indië was op zichzelf aange-
wezen. En wat gebeurde er in Indië ? Wilde Indië, toen het
moederland onderging, zich ontdoen van die gehate Koloniale
overheersing ? Integendeel. Dat deel van het Koninkrijk
heeft meegevochten, heeft meegeleden, ook in de oorlog te-
gen Japan. Was er in de oorlog tegen Japan aarzeling, was
er vertwijfeling ? G-een sprake van. v/ij bleven om die 70
millioen Indiërs te beschermen. Helaas, na maanden zware
strijd, viel Indië. Onze mannen, vrouwen en kinderen wer-
den gevoerd naar concentratie-kampen. En toen met de be-
vrijding, de Nederlanders uit de kampen werden vrijgelaten,
werden zij met vreugde begroet door de Indiërs, ïïie dit
anders zegt die lèg&t bewust.
Maar er v/as een kT.eIne groep die met de vijand heulde en
ook duizenden in c e handen van de vijand had gespeeld. En
aan sommigen van die groep werd door de Japanners, die lei-
ding toevertrouwd.
Zeer scherp verweet spreker de JSiig eisen, dat zij na 2 Sep-
tember 1945} geen orde en rust hersteld hebben in Indië,
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toen de mogelijkheid daartoe aanv/ezig v/as. Dat is de grote
fout geweest, waaruit alle andere fouten zijn gevolgd.
Zolang die eerste fout niet is hersteld is alles wat tot
nu toe gebeurd is, soheurpapier,
Van onze vroegere bondgenoten "begreep spreker niets. Als
zij ons uit Indië willen verdrijven, laten zij het dan
eerlijk zeggen. Op het protest dat spreker aan de Regering
had gezonden, dat het zo niet langer ging, had hij zelf
geen "bericht van ontvangst gekregen. Spreker "bezag op
critische wijze het "beleid van de Regering. Hij nam de
verspreking van Generaal Wl ME IMAM over en sprak over
een Rode Tafe~
Nadat door de :• aanwezigen spontaan enige volksliederen wa-
ren gezongen, werd tenslotte het woord verleend aan de
laatste spreker: Dr. FBüILLETEAÏÏ de BRUIN.
Deze spreker zei dat de heer Van ROYEN in het reglement
voor de E.T.C., de positie der minderheden in Indonesië
had prijsgegeven. Ook door deae spreker werd de R.T.C.
een Rode tafelconferentie genoemd.
Spreker drong er op aan, dat Nieuw-Guinea niet los van het
Rijk zou komen en zeker niet in handen van de Republiek.
Hij deelde mede dat hij deze middag, met een delegatie,
de noden van cat volk, bij. Hare Majesteit de Koningin,
had mogen bepleiten en een smeekschrift had overhandigd.
Met grote klem wees deze spreker er nog op dat men gehouden
is de Grondwet te eerbiedigen, die iets anders voorschrijft,
dan thans geschiedt.

Aan het slot van cieze bijeenkomst deelde de voorzitter
mede dat een telegram om zelfbeschikkingsrecht aan de vol-
keii J.n Indonesië, aan de Regering zou worden gezonden.

Ia het zingen van Da Costa 's strijd lied « Zij zullen het
niet hebben" en twee coupletten van het Wilhelmus, werd
deze bijeenkomst te 15. 15 uur gesloten.

Aan de uitgang werd gecollecteerd voor het Comité tot
Handhaving der Ri jkseenheid .

\\\ 5

Tevens verzonden aan; B.Li. Asd,

H.C. Asd.
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Brigadier ZIJLSTRA, corpschef Koog aan de Zaan,
-tdeelt op lo.10.1949 mede, dat zekere MEIJROOS, ver-
'slaggever van "De Zaanlander" voor hem een verslag
heeft gemaakt van een op S.10.1949 te Koog aan de
Zaan gehouden meeting van het Zaanae Vredescomité.

Deze Meljroos is A .R. en vermoedelijk sympathiserend
met Rijkseenheid. Gezien de nogal "deskundige" opzet

dat verslag, Ii|kt het me niet onwaarschijnlijk,
dat M. werkzaam is voor de inlichtingendienst van
Rijkseenheid.

AGP. Verzoeke agendering, CO-vorming, naslag en
~ bijvoeging van evt. stukken, waarna toezending

B IIIA

B/̂ ll.10.1949.

C



MIKIfiRTSRIE VAH
BINNENLANDSE ZAKEN

HO.I P 71602 T

Ond.: K«lJrOOS.

's-Gravetthage, 4 November 1949

*

V E R T R O U W E L I J K

(

Hiermede moge Ik t! verzoeken mij In kennis te willen doen
stellen met de politieke gezindheid en activiteit, alsmede met
de personalia van zekere MglJHOOS. verslaggever van "de ïaanlaader**
vermoedelijk wonende te Zaandam.

Volgens een van niet te controleren zijde ontvangen mededeling
zou Meljroos sympathiseren met het Nationaal Comité Handhaving
Hl Jks eenheid.

Gaarne zal Ik tevens vernemen of U bekend is of bij onder-
zoek bekend is geworden, dat hij Inlichtingen op politiek gebied
zou Inwinnen ten behoeve van een bepaalde groep van vorengenoemd
nationaal Comité»

Het Hoofd van de Dienst
£, namens deze:

•f

J.G. Crabbendam.

De Heer Commissaris van Politie
te
ZAANDAM*



Betreft} Verslag bijeenkomst DIËMSTGEHEIM.
Comité HaadhaTing Rijkseenheid,

Op 22 Norember 19l|9 werd door het Comité HandhaTing Rijkseenheid te Heer Ie* een. bïjeen-
korast belegd in de foyer Taa de Stadsschouwburg.Aaawezig waren ongereer 200 persoaea/fcerwijl
d» zaalcapaoiteit 250 personen bedroeg*
X\$ Als sprekers traden op: Dr«Thiadens,uit Heerlen,Polopessi,Tertegenwoordiger Tan Ambon,

*<\a en Timor,en Verboom,oud-lid Volksraad Neder landi-Oost-Indié'.
De stemming der aanwezigen was,gezien het behandelde,neerslaehtig,dooh allen waren teer

onder de indruk ra* het gesprokene.
De bijeenkomt,welk» oorspronkelijk in de Stadsschouwburg (grote zaal) zou worden gehjfbu-

den/wemd plaats in de foyer in rerband net het feittdat de opkomst Tan het publiek bewden
de TerwaohtiKg was gebleren»2ij werd geopend door Dr.Thiadens te +_ 20.15 uur.Deze heette de
aanwezigen welkom.benerens de beide sprekers,en deelde roede,dat deze bijeenkomst was belegd
om de rertegenwoordigera Tan Aabo»,de JJlnahassa en Tlmor de gelegenheid te geven hun stand-
punt roer het Nederlandse publiek uiteen te zetten.Verder deelde hij mede,dat van de Indi-
sche delegatie alleen de heer Polopessi zou spreken,omdat de overige leden in rei-band net
hun rertrek uit Nederland niet de gelegenheid hadden om naar Heerlen te komen.Verrolgen*
gaf hij het woord aan Polopessi»

Deze hield hierop een rede,welke ongereer anderhalf uur duurde.In het Terloop Tan deze
rede schetste hij de houding in de loop der tijden Tan de Tolken Tan Ambon,de Minahassa en
Timor*Hij belichtte daarbij Tooral de trouw Tan deze Tolken aan het Koninkrijk der Nederlan-
den .Na de Japanse capitulatie werd te Ambon een monument onthuld,waarop,maast de vamen Taa
de in de strijd Toor de goede zaak gerallen Ambonnezen,met gulden letters was Termelds'Door
de eeuwen trouw1*.Dit monument Terzinnebeeldde de trouw Tan het Ambonnese Tolk aan hun God,
aan het Oranjehuis,aan de Nederlandse driekleur en aan het Wilhelmus.Hierop was door spre-
ker o.a. gewezen.toen hij een onderhoud had mat een Nederlandse professor.Deze laatste had
hierop geantwoordjdat door spreker de betekenis Tan het woord 'trouw* Terkeerd werd opgerat,
n.l. als een nythe.Men jnoest,aldus dese professor,uitsluitend trouw zijn aan zijn «aap,door
te zorgen,dat er TOOT de maag voldoende ri$st aanwezig was.Deze professor gaf aldus aan het
woord 'trouw* uitsluitend een economische betekenis.Spreker was de naam Tan deze professor,
zoals hij zeide, "natuurlijk1* Tergeten,doch hij meende,dat in professor's naam zoiets Tan
^scherm" voorkwam.Professor de Vries had bij een onderhoud gerraagd,waarom men toch afschei-
ding Tan de republiek wenste.Men had toch dezelfde huidskleur.Spreker had daarom aan deze
professor (want het was alweer een professor.zeide hijgen hij vroeg zich af of er in Neder-
land niet tereel professoren rondliepen) gevraagd of het hem dan hetzelfde bleef als spre-
ker hem in plaats Tan Nederlander een mof noemde,want beiden zijn toch blafck Tan huidskleur.

Uitvoerig schetste spreker de gepleegde machinaties om spreker en zijn delegatie Tan
deelneming aan de R.T.C, uit te sluitea.Het begon reeds in Indië met het vatraagde Tertrek
Tan de delegatie.In Nederland trad de regering op als een gastvrouw,die het haar gasten aan
niets liet ontbreken.Spreker en zijn delegatie-collega's konden gaan waar zij wildenj zij
konden het gehele land bereizen, doch één plek, n.l. de Ronde Tafel, was voor hen taboe.
Al wat de delegatie had kunnen bereiken was, dat zij tenslotte gehoord SB verhoord zou wor-
den door een sub-cojsmissie van de centrale commissie.In deze sub-commissie hadden echter
zitting een vertegenwoordiger van de Republiek, een vertegenwoordiger Taa B.F.O. en een
Nederlander.Het was duidelijk, dat de beide Indonesiërs geen begrip hadden voor het stand»
punt, dat sprekers delegatie vertegenwoordigde.De delegatie weigerde daarom voor deze sub-
commissie te verschijnen«Later is de delegatie verschenen voor een sub-oommissie Tan Neder-
landers, bij welke gelegenheid niets kon worden bereikt, omdat de leden der commissie een
afwijkend standpunt innamen.Zo was er, in weerwil van gedane beloften, TOOT de vertegenwoor-
digers van Anboa, de Minahassa en Tiraor geen plaats aan de Ronde Tafel ingeruimd.

Men had Troeger reeds gewezen op de in de door de delegatie vertegenwoordigde gebie-
den heersende armoede en op de als gevolg daarvan bestaande afhankelijkheid.Spreker gaf dit
toe, doch wees op de grote vernielingen, die door de Japanners b.v. in Ambon waren aange-
richt tijdens de oorlog.Zo was o.a. de grootste kerk, welke da trots uitmaakte van alle
Ambonnezen, geheel vernield en met de grond gelijk gewaakt.Ken had na de capitulatie van
Japan beloofd, dat de Ambounezen, als uiting Tan dank Toor hun trouw, een grotere en mooie-
re kerk zouden krijgea dan de oude*» was.Er werd inderdaad de eerste steen TOOT die grotere
en aooiere kerk geleed, doch de tweede steen moet heden ten dage nog gelegd worden.Orer de
eerste steen was inmiddels mos gegroeid.(Uit de bijeenkomst werd "*foeï" geroepen).De Am-
bonnezeti, Menadonezen en Tiraoer«2en wensten, volgens spreker, slechts deel uit te maken
van het Koninkrijk der Nederlanden, desnoods dan maar met een half geruide maag«De Neder-
landse Regering leek vergeten te hebben, dat de genoemde volken Nederlands onderdaan zijn
en dit wensen te blijven, al werden door Regerinpspersonsen de laatste tijd deze Nederland-
se onderdanen betiteld als "koloniale Nederlanders* .Volk een wanbegrip er ten aanzie» van
de wensen van de delegatie bestond, bleek uit de uitlating, dat n»n 'doorgekoloniseerd"
wilde worden.Ambon ontving geen hulp van Nederlandse zijde«Daarentegen Djokja wel.De Neder-
landse Regering zorgde ervoor, dat Soekarno president kon worden door de extremistische
groepen van Tan Malakka, kolonel Soetono, kolonel zus en kolonel zo (er waren er te veel
om op t« noemen) voor hem op te ruimen, waartoe Soekarno zelf niet in staat was .Daarna

- werd-



werd Djokja door de Nederlandse Rweglng opgebouwd, en werd de T.H.I. voorzien van uitrus-
ting, wapens, auto's en voeding.

Spreker citeerde een artikel uit de dagbladen *Het Parool* en *De Volkskrant1*, belde
van Dinsdag, 22 November 19^9, als een bewijs van onjuiste voorlichting. Tevoren had spre-
ker verklaard, dat hij op deze bijeenkomst was konen spreken, om het Nederlandse volk on-
trent het standpunt van zijn delegatie voor te lichten, bij te lichten, in te lichten en
toe te lichten, opdat het Nederlandse volk net betrekking tot Indié' niet zou worden opge-
licht. In voornoemde dagbladen handelden de bedoelde artikelen over het zelfbeschikkings-
recht .De ondeskundige lezer zou hieruit de conclusie kunnen trekken,dat sprekers delegatie
slechts een minderheid vertegenwoordigde onder de wolken,waarvoor zij optraden,omdat d*
door hen vertegenwoordigde partijen bij de gehouden verkiezingen in de minderheid waren ge-
bleven.Men wilde het daarbij doen voorkomen alsof in deze gebieden een plebisciet was ge»
houden,hetwelk dan in ongunstige zin zeu zijn uitgevallen.Spreker bestreed dit«Men had juist
steeds om een plebisciet gevraagd,doeh aan deze wens was men nimer tegemoet gekomen«Ue*
wees darbij op de betrekkelijke waarde van een plebisciet ia Indié* i.v.m. het grote aantal
analfabeten.Spreker reide,dat dit in geen geval opging voor Aabon.daar hier stehts 2 a 2^£
van de bevolking analfabeet was.Een plebisciet zou hier zeker op zijn plaats zijn*Prof»
Romme had verklaard, dat er nog wel ruimte was voor zelfbeschikking, ofschoon dit wel iets
moeilijker was geworden door het optreden van de delegatie.Spreker vroeg zich af waar die
ruimte dan was gebleven.De R.T.C, is geëindigd.De besluiten, daarop genomen, zullen straks
door de Tweede Kamer moeten wordea bekrachtigd.Daarbij is vastgesteld, dat ia de door spre-
ker vertegenwoordigde gebieden, een plebisciet kan worden gehouden, echter eerst na de sou-
vereinlteitsoverdracht.Spreker vroeg zich af, w»t er in dat geval van een plebisciet te-
recht zou moeten komen.Eet land 4*u dan immers reeds in de feitelijke macht van de Repu-
blik Indonesia lerlkat zijn, die het leger in bedoelde gebieden zou doen optreden.De T.N.I.
zou dan de enige nacht in die gebieden zijn, die over wapens zou besohikken.Prof.Row»»
had wel verklaard, dat het zelfbeschikkingsrecht zou werden toegekend, doch dat men niet
te laat moest zijn met de kennisgeving van deze wens.Jammer genoeg,vond spreker, had de
professor verzuimd daarbij op te geven, op welk tijdstip men dan wel te laat zou zijn.
Spreker verklaarde, dat o.a. op 19 Mei 1&6, in April 19U7, l» Februari 19U8, in April 1&9,
in September 1949 en het laatst op 2 November 19Ü9 w*s te kennen gegeven, dat de volken
van Ambon, Minahassa en Timor het zelfbeschikkingsrecht voor zich opeisten.Spreker kon
zich niet voorstellen, dat men nu nog kon beweren, dat deze eis te laat zou zijn ingediend»
Velerlei redenen wprden door de Nederlandse Regering opgegeven om haar houding te recht-
vaardigen, o.a. door te zeggen, dat de zaak het huidige verloop moet hebben, wil men een
chaos in Indi«0roorkoraen.Hierult zou men in Nederland de conclusie moeten trekken, dat er
thans in Indié' geen chaos heerste, hetgeen spreker bestreed.Hij vroeg zich af, waarom an-
ders tot twee-keer toe een militaire actie werd ondernomen, waarbij men beide keren de
zaak halverwege liet zitten.Toen de Nederlandse troepen in Djokja waren, verzekerde men
de goedwillende Indonesiërs, dat deze troepen nooit meer de stad zouden verlaten»Niette-
ffiin werden de troepen teruggetrokken, waardoor men de chaos had bevorderd.En daarvoor
waren nu al deze offers gebracht.Een tweede reden was, dat men rekening moest houden met
Awrika, daar anders de hulp en steun, welke men van dat land ontving, wel eens kon wor-
den opgeheven.Naar spreker verklaarde, eindigt deze hulp toch reeds in 1952, waarna Ne-
derland zich zelf xal moeten bedrulpen.'ls deze paar jaar hulp, langer of korter, dan be-
langrijker als het bezit van Indië? vroeg spreker.Zelfs wanneer de Nederlandse Regering
hierin reden meende te hebben gevonden om het zelfbeschikkingsrecht te moeten weigeren,
had dan de eeuwenlange trom» van de genoemde volken niets neer te zeggen? Had dan ook
hun Nederlands onderdaanschap niets meer te betekenen? Genoemde volken hadden als voer-
taal het Nederlands, omdat deze taal voor hen de brug vormde naar de Westerse wetenschap.
Br was aan de delegatie gezegd, dat men dan evengoed het Duits of het Engels of het Austra-
lisch als taal kan gebruiken.Spreker had deze man geantwoord, waar hij dan al de Duitse,
Engelse of Australische leraren vandaan moest halen om een bevolking van 70 millieen in
die taal te onderwijzen, terwijl bovendien de Engelsan er wel niet voor zouden voelen,
endat deze toch reeds zo gevoelig waren voor huidskleur.

Spreker verklaarde hier niet te willen staan opscheppen over de verdiensten van zijn
volken, hij was hier echter ook niet gekomen om te jafcken.Met een beroep op het Nederland-
se volk en op de aanwezigen om over het door hem gesprokene ernstig na te denken en hun
vertegenwoordigers in de Staten-Generaal te dwingen om aan de volken van Ambon, de Mina-
hassa en Timor recht te doen wedervaren, besloot spreker zijn rede.

De rede werd herhaaldelijk door applaus onderbroken en maakte kennelijk een diepe in-
druk^

Hierna kreeg de heer Verboom het woord»Deze maakte een vergelijking tussen de ge-
beurtenissen te München in 1936 en de momentele toestand inzake Indonesië' aan de hand van
een daarover verschenen boek van Douglas Reed.Deze laatste beschreef in zijn boek, hoe
daar in München<lde laatste boot was gemist*1.Ook in München werd over Tsjeohoslowakije be-
slist door anderen, zoals nu wordt beslist over Indonesië door mensen, die nauw4ijks weten
waar dit ligt.Een der grootste grieven der Nederlanders ia Indonesië is, dat de Nederland-
se Regering voor alle vertogen van deze Nederlanders onaandoenlijk bleef en nog is.

Reeds in de kampen werd contact gezocht met de Nederlandse Regering, evenals vele ma-
len daarna, doch alles bleef vruchteloos«Daardoor heeft zich een gevoel van grote verlaten-
heid van deze Nederlanders meester genaakt.Noch bij de overeenkomst van Royen-Roem, noch

-op-



op de Honde-TafelWJonferentie was er sprake van enig werkelijk gesprek, enige discussie Bet
deze Nederlanders«Ter londe-Tafel-Conferentie werd aan deze Nederlanders slechts weinig
aandacht geschonken.Slechts een subcommissie hoorde hen driemaal, t.w. eenmaal achteraf, een-
mal over de kwestie der nationaliteit en eenmaal iets uitgebreider over militaire aange-
legenheden .Men kan, lettend op dit alle*, slechts een conclusie trekken» de Nederlandse
groep is een vergeten groep*

Spreker herinnerde er eraan, hoe men in tegenstelling tot voorheen au slechts lieden
ontmoet mat onbegrip voor vele belangen; hoe geheel anders dit vroeger was in de Volksraad
(waarvan spreker destijds deel uitnaakte en op politiek gebied vrij rechts stond) waar,
hoever de meningen varyuiterst rechts tot links ook uiteen liepen, toch steeds uit eiris lijk
begrip voor elkanders mening aanwezig was en waar allen, Indonesiërs en Nederlanders, el-
kaar vonden in dat e'ne wat hen bondi het ware welzijn van Indonesië'.

Ook op de conferentie te Bandoeng in Mei 19̂ 8 heerst» nog de geest van wederzijds ver-
trouwen en bestond een goede verstandhouding.Hij haalde aan, hoe hij als vertegenwoordiger
van 40000 Nederlandse gezinshoofden in Indonesië' - zeker geen kleine groep ten opzichte van
de 200000 Nederlanders in Indonesië - steeds u»«r het gevoel kreeg en met hen de anderen7
Nederlanders, dat men zich als het.ware moest schamen over het feit, dat men Nederlander
was en is, en dit dan ook nog wil blijven.

Vervolgens becritiseerde hij de houding van Mr.van Enthoven, secretaria van Staat^f
voor staatsaangelegenheAen, die van mening was, dat het beter ware geweest, indien Nieuw-
Gulnea reeds dadelijk zou worden aangesloten bij de R»I.S., waardoor dan tevens een uitweg
voor de Nederlanders naar Hieuw-Guinea zou zijn afgesneden.Hierna haalde hij aan, dat de
Nederlanders straks vreemdelingen zullen zijn in Indonesië, het land, waarvoor zij hun bes-
te krachten gaven.Hij herinnerde eraan, hoe na de capltmlatie van Japan, de Nederlanders,*^
ondanks het feit, dat Lord Louis Mountbatten hen in de kampen wilde houden, daaruit weg*
giagen, slechts tegemoetkoming, aanhankelijkheid en blijdschap over de terugkeer van de
Indonesische bevolking hadden ondervonden.Hoe dit alles echter reeds snel veranderde door
woord geschrift en propaganda, en hoe dit zijn uiting vond in de bekende z.g. Bersiap-
periode met zijn noorden en ontvoeringen*

Spreker bestreed het veel verbreide denkbeeld, dat in Indonesië* bij de Nederlanders
slechts corruptie zou heersen.Integendeel, daar werd hard gewerkt en lang gewerkt, omdat
in Indonesië' geen sociale voorzieningen en wetgeving omtrent de arbeid bestaat.Vorder her-
innerde hij eraan, hoe het bestuur der vereniging (waarvan hij de naam niet noemde,) waarvan
hij als honorair secretaris deel uitmaakte, geen gehoor vond op het verzoek o« een urn
uit Indonesië' bij de andere elf urnen in het oorlogsmonument op de Dam te mogen plaatsen*
Voorts becritiseerde hij de voorlichting in de Nederlandse pers.Lang niet alles wat zich
in Indonesië" afspeelt, is hier bekend.Ter illustrering haalde hij een fragment aan uit een
brief, door hem per expresse ontvangen, waarin de aankomst van Hatta in Indonesië' werd be-
sehreven.Een grote groep Indonesiërs, waaronder zeer veel Indonesische padvinders, hadia*
zich op het aankomstpunt verzameld .Meermalen werd het geroep "ffeg met de Europeanen* ge-
hoord .Voor de aankomst van Hatta werd de Nederlandse vlag door enkele van deze Indonesiërs
neergehaald en er werd niemand gevonden, die de moed kon opbrengen deze vlag weer te doen
hijsen of zelf te hijsen.Verder werd in dit fragment beschreven, hoe de Nederlander, die
het neerhalen van de Nederlandse vlag rapporteerde, hiervoor een pak slaag als dank oogst*»
en uiteindelijk in het ziekenhuis terecht kwam .Van dit alles is in de pers niets te vinden.
Spreker bracht nog onder de aandacht van zijn gehoor, dat in deze zaak nog niet alles was
verloren, alhoewel hij de indruk kreeg, dat door de vele toezeggingen, welke reeds zijn ge-
daan, er geen ontkomen zal zijn aan de uitvoering dezer toezegglngen.Tot slet maakte spre*
ker de woorden van de vorige spreker over de trouw aan God, trouw aan het volk en trouw aan
Oranje tot de zijne en die der Nederlanders in Indonesië'»

Nadat beide redevoeringen waren gehouden, dankte Dr.Thiadens de beide sprekers en gaf
in het bijzonder, mede namens de aanwezigen, uiting aan zijn sympathie voor Polepeesle' en
aan de door deze geuite wens en eis tot zelfbeschikking.Spreker verklaarde verheugd te zijn,
dat ook de gewone onpolitieke transen in de gelegenheid waren gesteld om eens een blik langs
andere zijde in de Indonesische kwestie te slaan en zeide, dat het woord"trouw", waaraan
tot nu toe slechts een uitleg kon worden gegeven, blijkbaar voor vele uitleggingen vatbaar
is gebleken.Hij stelde de gelegenheid open tot het schriftelijk stellen vaa vragen, waarvan
echter geen gebruik werd gemaakt.

Hierop nam Polopessi nog even het woord en deelde mede, dat het resultaat van de R.T.O.
nu reeds was, dat de Nederlandse taal in de door hem vertegenwoordigde gebieden als voer-
taal was afgeschaft.

Te omstreeks 22.20 uur was de bijeenkomst, welke een ordelijk verleop had, ten einde.
Einde.

Heerlen, 23 November I9k9*
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Onderwerp: verslag vergadering,
DI1SSÏGEHEIM.

ASSEN, 23 .December IS--- Ye*gno.

'Tf\ ft

2 7 DEC, 1949

Bijgaand gelieve U een verslag' aan~¥e treffen van
een op 13 December 1949 te Assen gehouden openbare ver-
gadering, over het onderwerp: Indonesië.

Haar aanleiding van diverse daarin voorkomen*S7pas-
sage s zijn «nige exemplaren van het verslag effn̂ ejra toe-
gezonden aan de heer Officier van Justit:

De Commies

Aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
te

' s - G R A T E N H A G E



ÖÈKEEEFTEPOLIfIE ASSEH.

Onderwerp: verslag van de openbare vergadering, gehouden in de grote
zalen van het Coneerthuis en Bellevue te Assen, op Dinsdag
13 December 1949, welke vergadering werd belegd door een
comité" uit de burgerij van Assen en aangekondigd onder het
motto: "Het Indisch drama loopt ten eind! De catastrophe is
ophanden!B

R A P P O R Ï

Ondergetekenden hebben de eer ttEdelgestrenge het na-
volgende te rapporteren omtrent bovenvermeld onderwerp:

De personen, die als spreker optraden op deze verga-
dering, wisselden tijdens de pauze van zaal, zodat zij in
beide zalen, zij het in omgekeerde volgorde, $ua uiteen-
zetting gaven.

De rede, uitgesproken voor de Radio door de heer
i j..r- p. Polhaupeasy. werd door middel van een radioversterker
V»xin de zaal hoorbaar gemaakt.
/| uit de rede, die door H. J. M. Hendriksen werd ge-

houden, werd het volgende opgetekend:
"Indien de regering, die bestaat uit betweters, had

geluisterd naar de Koninklijke Boodschap, dan hadden wij
hier nu niet behoeven te zitten om gal uit te spuwen over
dit ontzettende verraad. Nederland zal verarmen.

Wij wensen gebruik te maken van artikel 3 van de Ren-
ville-overeenkomst. Hoe is het mogelijk, dat minderheden-
Christenen onder Muzelmannen en Hindoe's worden gesteld.
Zij worden overgeleverd aan de machtswellust van de Ooster-
se despoten. De regering zegt thans: "We kunnen jullie niet
meer gebruiken, hoepel nu maar op."

Hebt U er iets van gehoord, dat een Christelijke ne-
. derzetting werd gemassacreerd? Geen woord. Ze zijn veel te
bang Sukarno op zijn grote tenen te trappen.

Telen worden door de Nederlandse regering genaturali-
seerd. Wij, de minderheden, mogen niet onder de Nederland-
se vlag blijven."

Aan het eind van zijn rede gaf spreker nog een levens-
beschrijving van Sukarno en anti-Nederlandse daden, die door
hem bedreven zouden zijn en betoogde, dat de minderheden
eeuwenlang voor Nederland hadden gevochten en thans om
zelfbeschikkingsrecht vroegen om w&i zelf uit te maken on-
der welke vlag zij willen leven.

ÜIÏ.
Aan de Heer
COMMISSARIS YAN POLIÏIE,

te A S S B N.
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Uit de rede, die a^P1* UT. w. /B--/^J geuilleta-a dn
Bruin, oud lid van de Volksraad werd genouden, werd ket
volgende genoteerd:

Ha de verschrikkelijke toestanden, die in Indonesië
zouden heersen, te hebben geschilderd, verklaarde spreker:

*Eet ambtenarenkorps, 10.000 man, wordt als vee over-
gedragen aan de Republiek ea gedwongen voor hen te werken.
De ambtenaar hoeft niet te gaan, maar dan heeft hij geen
recht om naar Nederland verscheept te worden. Daarvoor is
Minister Joekes verantwoordelijk, die zijn mond vol heeft
van sociale rechten.

De onderdrukking van de Communistische opstand van
Alimin en Sjarifoedin door Sukarno en Hatta zou een bewijs
zijn, dat ze het communisme baas kunnen en daarom zou
Nederland de Republikeinen moeten steunen om een bolwerk
tegen de communisten te vormen.

Op Java is volledige chaos, nu al, dus afstemming
van de resultaten van de SfC brengt die niet meer.

Een ernstig gevolg van de lamlendige Nederlandse
regering is, dat Java JL&l* cultuurland voorgoed verloren
is.

Afschaffing van het koloniale stelsel betekent een
dictatoriaal feodaal stelsel. Amerikaans geld wordt aan
Indonesië gegeven in ruil voor de controle over rubber,
tin en olie. Daarom: "Weg met de Republiek".

Voornoemde spreker liet enige lichtbeelden zien,
over de opmars van de Nederlandse troepen, de moordpar-
tijen, die bedreven zouden zijn door de Republikeinen
en de erbarmelijke toestand, waarin de bevolking zou zijn
komen te verkeren, door de schuld van de Republikeinse
regeerieri.

Be Haagse journalist gABIj£3, die vervolgens het
woordr~v7JÏT^Te^TWlffaTcnionaer meer als volgt uit:

"Als men tegen Romme, Schermerhorn en Vorrink zegt
dat ze collaborateurs zijn geweest, gaan ze Met naar de
rechter, want het is waar.

Vorrink heeft zijn zoon gedwongen om in de arbeids-
dienst te gaan, om zelf zijn praktijken te kunnen voort-
zetten. Het Rijk wordt naar de grond gejaagd, omdat deze
Ministers niet willen, dat er een andere regering komt.
Burgemeester d'Ailly is privó-bankier geweest van Seys-
Inquart en heeft veel Joodse effecten verhandeld.
Ze doen hem echter niets, want hij is lid van de Partij
van de Arbeid. We hebbp^ g«n yot-refterinfi.

Van ELeffens is beschuldigd van dingen, die weinig
verschillen van landverraad, hij loopt met karrewrachten
boter op zijn hoofd en hij is lid van de Partij van de
Arbeid.

De regering kan er niet tegen op, zeggen ze, laten
ze dan weg gaan en het een ander laten doen.

De heren houden elkaar de hand boven het hoofd en
verhogen hun salaris.

In Amerika is propaganda gemaakt voor de Roden.
Het Handelsblad, de Nieuwe Rotterdammer en de

Volkskraat hebben de waarheid onderdrukt en een verkeerde
voorstelling van zaken gegeven.

MINISTER
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Minister MaarBeveen heeft zelf tegen een Zwitsers
correspondent gezegd, dat het grootste deel van het Ne-
derlandse volk niet voor de resultaten van de ETG is,
maar dat wordt niet gepubliceerd. Br wordt in de pers
gelogen en bedrogen.

-Ik Trri wfl ejpt g«h«lma gftgavmB toegestuurd
Daar l* een onder"zoek "naar geweest en men
taen gevraagd, van wie ik die gegevens kreeg. Ik heb
toen gezegd, dat ik ze anoniem kreeg. 3?oen werd me ge-
vraagd of ik ook een vermoeden had en heb geantwoord:
"Ik vermoed van de Minister."

De V.T.D. is gekozen onder het motto: "'t Hoer moet
om." Dit is de grootste bedriegerij. Minister Stikker is
niet door de omstandigheden omgedraaid, want tegen
Schermerhorn heeft hij vooraf gezegd, naar welke kant
het roer om zou gaan.

Minister Sassen is geggepest. Drees, laarseveen en
Stikker hebben de telefoongesprekken laten afluisteren
tussen Beel en hem. Daartoe hebben ze een ambtenaar om-
gekocht. Dit is omkopen van een ambtenaar in functie en
misbruik maken van macht. Hier is een onderzoek naar
geweest, maar zij weigeren de naam van de ambtenaar te
noemen. Dg Directeur Neher van de PTT heeft me gezegd,
dat dit IMèMaaa geDèurd_..is. ""

TËen sociaal-democraat is een lafhartige communist.
Wie bang is, moet heen gaan (daarmee de regering bedoe-
lend.).

De Boer in den Haag is na de bevrijding doodgescho-
ten. Ik ken de moordenaars en de politie kent ze ook.
Toch wordt hier niets aan gedaan. Schallenberg is ook
doodgevonden in 30 cm water. Zelfmoord noemen ze dat.
_Jk ben zelf ook door vrienden gewaarschuwd, dat ik me
"rustig moest houden.

De Nederlandse regering heeft 3000 stukken, bewij-
zende, dat het niet om de Republiek, maar om de duiten
gaat.

Aan van Booijen zou ik willen vragen: "Hoe voel
je als landverrader?" Het is opzet, dat steeds

prullen naar Indië gestuurd werden, die er niets van
weten.

Bij het benoemen van een Generaal voor Indië had
men keuze uit 6 personen, maar men koos ook niet de
flinkste.

De Indonesiërs hebben mij en anderen gezegd: "We
hebben meer gekregen dan we gevraagd en verwacht hebben*

Indonesië heeft een contract met West-Duitsland af-
gesloten over handel, zonder tussenkomst van de Neder-
landers. De Javase Bank komt in handen van Duitsers.
Wij krijgen in Indië geen voet méér aan de grond. Ge-
leidelijk aan zullen alle Nederlanders er uit gaan.

Voor de moorden in Indonesië zijn Hatta en Sukarno
verantwoordelijk. Maar Gerbrandy mocht dat in de Kamer
niet zeggen.

United Pr««s heeft geschreven, dat de Nederlandse
Bank zwarte handel drijft in vreemde valuta. Ben chauf-
feur, die hetzelfde deed, kreeg levenslang, maar deze
heren krijgen geen straf.

In een Engels document staat, dat Holland zonder
Indig niet verder kan bestaan en dat van Nederland een
landbouwschuur voor Duitsland moet worden gemaakt,

Br wordt besproken of men ons helemaal aan
DUIÏSLAND
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Baitsland zal geven, of alleen het gebied ten Hoorden
van de rivieren (Maas) en de rest aan Belgig, zodat wij
een Duitse kolonie zouden worden.

De Amerikaanse gezant zeg$, dat hij er nooit van
gehoord heeft, dat gedreigd is met intrekking van Mar-
shall-hulp.

Br staan drie zeer capabele, eerlijke, fatsoenlijk*
mensen gereed om het stuur over te nemen, op basis van
de algemene stroming in Nederland.

De basis van ons volksbestaan is het zelfbeschik-r
kingsrecht. De opbrengst van de staatsmijnen gaat naar !
Duitsland. Dat heb ik in Februari ook al gezegd en het
is waar gebleken.

De regering wil kwaad. Het zijn gangsteriaethoden
om tel ei o ^ m g ë s p r ' ™ ~ teiuTsïeren en
stukken te vervalsen en daarmee te werken. Dat is ge-r
bleken. Sr wordt gelogen en bedrogen.

r Het tekenen van de overeenkomst van de BÏG betekenl
* de chaos over geheel Indie.

Wij hebben te kiezen: Indig verliezen en chaos ovei
geheel Indig of Indi'é behouden en alleen chaos op Java".

' Kolonel b.d. Dr. J^G^ Corner, oud Hoofd Inlichtin-
gendxensi in Indie1, die vervolgens nog het woord voerde,
sprak onder meer als volgt:

TDe regering is verantwoordelijk voor de chaos in
Indonesig. De ramp, die bezig is zich te voltrekken is
te danken aan lauwheid en laksheid van het Nederlandse
volk. Het Nederlandse volk heeft tijd voor alles, maar
had geen tijd wakker te worden voor Indonesig.

Stikker en Oud brachten het roer om naar de ver-
keerde kant. Wanneer er ooit sprake is geweest van po-
litiek verraad, dan is dat hier het geval.

Als afgetreden hoofd der inlichtingendienst heb ik
niet het recht mijn ambtsgeheim te schenden, maar wel
heb ik het recht te getuigen, totdat ook dat in ons
land verboden zal zijn, wat ik voor mogelijk houd.

De strijd wordt niet opgeheven, totdat recht zal
zijn geschied.

Hatta heeft zich aan opiumsmokkel schuldig gemaakt
en daarmede werden de infiltraties bekostigd. Toen de
smokkel ontdekt werd, kregen de bedrijvers, Amoramitsch
en Soekwanto, een Amerikaans visum.

Amerika zal straks de handel met Indig overnemen
van Nederland.

De volksvertegenwoordiging mag geen inzage hebben
van de stukken, omdat het volk blijkbaar niet mag weten
wat er echter de schermen gebeur*. De democratie is in
gevaar. We hebben het recht te weten, wat er gaande is.

Het leger bestreed de brand, terwijl de regering
de brandstichters, -de leidende republikeinen-, rustig
weer hun gang liet gaan. Beel had gelijk door heen te
gaan.

Naast Amerika zal Moskou straks de lakens uitdelen
in Indig. Amerika heeft gefaald in Duitsland, China en
Japan en heeft nu nog de kans te falen in Indonesig.

De Indische leiders zijn onaanvaardbaar en corrupt.
VAN
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Van de jeugd moet het in dezen uitgaan om deel te
nemen aan de strijd."

In het comité van organisatie van deze vergadering
hadden zitting:

si f\ j>r< ip. Bast, Dr. P. J. M. Baudoin, He j. H. Barelds,
/* A tf?t f. Bertram, Ir. J. A. M. den Boer, P. Born, Mej. J. M.
/ / / H. Bos, Dr. J. Breeiftvelt, D. A. v,d. Burg, Mevr. M. E.
ƒ / / Janssen, J. A. Kramer, Mr. L. W. B. M. Lasonder, Mr.
/{ / /» P. A. C. Schilder, H. Steenbergen, H. v.d. Veen en
' /; H. J. v.d. Wal.

De vergadering, die volgens de voorzitter niet __
uitging van enige politieke partij, werd door ongeveer
75ü pëJ7ïJüJU.in bijgewoond. ———..-
t fer bestrijding van de onkosten werd een collecte
(gehouden, waarbij in het Concerthuis gebruik werd ge-

« maakt van kerkzakjes.
Aan het eind van de vergadering werd aangenomen om

een telegram te zenden aan Hare Majesteit en de Eerste
Kamer, behelsende een protest tegen het aannemen van de
resultaten van de RTC, waarbij in Bellevue werd gezegd,
dat 1500 Drenthen in vergaderingBijeen deze telegram-
men stuurden. In beide zalen waren/pT-m.750 pers.aanwezig

Zowel de voorzitter in het Concerthuis, Mr. La-
sonder, als de voorzitter in Bellevue, Dr. Boudoin,
stelden tenslotte voor het Wilhelmus te zingen, omdat
het waarschijnlijk de laatste keer was, dat dit met
opgeheven borst en zonder schaamrood op de wangen kon
worden gezongen.

De vergadering ging daarop rustig uiteen.
De zaalcapiciteit was plm. 1500 personen.
Hiervan is door hen op ambtseed, ieder voorzover

zijn bevindingen betreft, opgemaakt, getekend en ge-
sloten, dit rapport, 15 December 1949.

De hoo#«tetgent-rechercheur van
politie,

De rechercheur van politie,
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.
orglïil*eerde d,«ze club een "Chöf^liw^it in <ï» foyer van do* Stadsschouwburg t*
H*«len,Zonder openingswoord hield df pianist 'lUfcling* een beschouwing over h»t
levem van Chopln.Eij le^de vooral d«! na druk op ds liefde, die Chopin voor Polvn
en het Poolse volk had, welke lief de) si jn muziek had hthefcrat.ïïierna «peelde hij
een Tiertal composities van Chopln.Zljn "rouw .dr o«£ -.^rvolfrens een vijftal Oost-
Bvropese volksliederen er. eer v«rz-jtalied voor, vearna Heb l ia f een aantal muziak-

an Einder b«V<*nde eoiapon5stsn speelde.Tot slot *onf merrouw Rsbllng nop
liedere», waaronder e*n Pools parti*anenlied»H«fc pMbliei, bestaand» uit l?

rrouv^en. en 10 ïnaenen, bijna allen behorend ';ot de C,^.ïl., ^ftf, tawelijk. f;«inter«ae
seerd en applaudiaeerde siiortaau.

De F,v,d.£«, -eweat Limburg hisld op £1 > cvomber j «l» in do isal Schiffer»
te Heerlen een openbare vergadering, waarcp ongereer 00 personen aanf'eeig war«B.
Hat 2* kaoérlid Fr.Goedliart liohtte h*t standpunt van de t-«v,d,A« omtrent de TB*»
tffiitli» uitvoerig toe.Fwn voormaltr l i -l van deze partij, die reet de spreker van
gedachten wla&elde, verliet, toen Goedhart hem in tv.-ede instantie van rapliek diea
da, boos de zaal.

Uitsluitend voor de hier wonende 2uid-Slavié'rs v.'srd in hat bicsooop-tha«t»r
''Hollandia* te Heerlen op 27 Oatóber 1.10 ^en besloten bijeenkomst sehoud«n»lftn
deze bijeenkomst, «elke ruin twee uur in beo la r nam, namen eejt 200 personen deel, L
secretaris ?an ie j9«fO«Glavisohe Legatie te Den liaa?1 las een schrijven voer in

f '• 'sX • lijn lahdstaal.Tot slot werd *en film ovar do strijd van d* partisanen ia de bar-
gen van Zuid-Slavle teeen de Duitse bexettsr vertoond, De arna "beraven de ?enodlg-

. fr "' den *ioh naar het Hot«i "Neerlandia* te Heerlen, aldaar hun «en diner v-^rd aan^e-
i ' bodenoAar. dit diner, hetwelk ono-eTreep tvee uur duurde, hebben vRrmoedelijk 205 P«f

aonen deel<roï)or'e»uT)e stenminir der defelneraers w*» opgewekt,
Op 22 Noveinber 19 î9 '"era door ihet Con5t* Handhaving Hljkseenheid te Hearlen

.., een t"!. J eenkomst beleed in de foysr viar: d» 3tads8caoi]v.'burr,.MnAff*zin
i ^Aji1 ^^ personeu^Jkls sprelrere traden op'|T)r»ThlaA*ns uit Heerlen, Polopessl, vertegen»»

" wowdl^er van Anfconf Ivlinahasea en Tlmor, en Yerboora, oixl-Hd Vollcsraad
, ^an A^bon. Kin^hassa ért

betr*ff«id» d« R.f.C. ÏB uÜéiT^MM ' %"Jc'«nd JSÏ* ewn teef 'ïiili't
hij e»o b«ro«p op do a*BweziT8n «n <l« vertegenwoordigers in de StatenöGeneraal te
dringen aan d* volkeren van Ambeu, ïtinahassa en Tlnior reoht te doen wadervaren»
Arabon verlangt, volgens deze spreker, één geheel te blijven met Nederland, Hij
verlangd», dat do ais tot R elf beschikking ook *ou worden erkend voor '& minderhe-»
den groepen in Indonesië.Ds «teraicing der aanwetigen was» gezien hat behandelde,
naeralaohtig» dc^oh allen waren 2 e «r onder de indruk van het gesprokene.Einde»



Betreft: Gerrit Hendrik LuïÏJHCüS,
Y/onende Burgemeester ter Laanstraat 4j5
te Zaandam»

Antvroord op: brief HO. 71602, d. d. 4 November 1949,

„•>
v/e r d geboren teHendrik M2IJEOOS

laar op 29 November 1909.
Hij is een wettige zoon van Nicolaas Gerardus

MEÏJRGGS, geboren 5 April 187$ te Alkmaar en Trijntje
BRAND, geboren 18 Juli 1879 te Zaandam. Hij is
Nederlander door geboorte.

* Gerrit Hendrik MEIJROOS trad op 24 Hei 1939 te
Alkmaar in het huv/elijk met Frederika LEEU./3EN,
geboren 14 Juni 1911 te Allmaar.

Uit dit huv/elijk v/er de n de navolgende kinderen
geboren:
Nicolaas Gerardus LEIJROOS, geboren 17 Februari'1940
te Zaandam;
Aalt je MEIJEDOG, geboren 3 November 1942 te Zaandam;
Trijntje LIEIJROGS, geboren 5 September 194j? te Zaandam;
Johannes Cornelis,MEIJRÜÜS, geboren 2,5 April 1°48
te Zaandam.
Deze kinderen v/onen, sedert hun geboorte, bij hun
ouders in,

j Gerrit Hendrik LISIJRCOS v/oont te Zaandam, sedert
j? Januari 1929, afkomstig van de gemeente Alkmaar»

i Gerrit Hendrik laElJIlüGS en zijn genoemde gezins-
leden belijden de Nederlands Hervormde Godsdienst»

v Gerrit Hendrik IIEIJEOOS Is politiek georiënteerd.
op de Anti-Revolutionnaire Partij.

Hij is geabonneerd op het dagblad "Trouv;",
* G errit Hendrik L'lüIJRGOS is verslaggever van

beroep en, als sodanig,verbonden, aan het dagblad
"De Zaanlander" en het dagblad "Trouv/".

7Gerrit Hendrik KË1JBOCS sympathiseert met
Nationaal" Comité Handhaving Rijkseenheid»
Er sijn echter geen gegevens bekend, waar:uit

zou kunnen blijken, dat KEIJROGS bij genoemd Comité
sljn aangesloten.

Tevens zijn geen gegevens bekend, v/aaruit zou
kunnen blijken, datlGerrit Hendrik 323IJEOOS inlichtin-
gen zou inv/innen ten behoeve van een bepaalde groep
van het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenlieid»

f Gerrit Hendrik LIEIJROOS komt in de Politieadcii-
nistratie te Zaandam niet voor en blijkens gegevens
Verstrekt door de Politieke Recherche Afdeling te
Alknaar, is aldaar niets ten nadele van hem bekend.

;jGerrit Hendrik LIEIJROOS is anti-connunistisch.
Zaandam, 9 December 1949.

het
f
x zou
(^zou



UITTREKSEL

Uit : OD 1272 Naam: Stichting Opleiding Arbeidskrachten Ned.

Voor: OD 195 Naam:Comité.Handhaving Rijkseenheid

Ag.nr: 75208 Afz. :B IX datum: 8-12-49

Aard van het stuk: rapport

Na zijn invrijheidstelling is Stouthamer, Garel Maria, in dienst
getreden van het comité "Indie in Nood",destijds gevestigd aan de
Andries Bickerweg te fs-Gravenhage. Dit comité zetelfle in een ge-
bouw, dat vrijwel onmiddellijk aan de Russische Ambassade grensde.
"Indie in nood" werd later opgeheven en overgenoosn door het
"Nationaal Comité Handhaving Rijkseenlieid".Laatstgenoemd comité
was oerst nog geruime tijd gevestigd in hetzelfde gebouw aan de
Andries Bickerweg, doch verhuisde later naar de Koningin Einmakade,
waar het thans nog gevestigd is.Zowel voor "India in Nood" als voor
"Rijkseenheid" was Stouthamer de iian,die de verschillende vergade-
ringen organiseerde en voorbereidde,aoals het huren van de zaal,de
aankleding en al wat daar meer aan vastkleefde. In üe organisatie-
kringen van beide comité's heeft hij zich doen kennen als een zeer
werkzaam en ijverig iuan, die zichzelf in de uitvoering van propa-
ganda-opdrachten niiamer ontzag» De hem verstrekte opdrachten trachtte
hij steeds met de inzet van zijn hele persoon zo stipt mogelijk
uit te voeren en de v/i j ze van uitvoering heeft in generlei opzicht
aanleiding gegeven tot ontevredenheid van zijn chefs. Zijn salaris
bedroeg f,350.— per maand,In het bijzonder gedurende het laatste
halfjaar is liet opgevallen, dat stouthaiaers uitgaven zeer hoog
waren,zeer zeker te hoog oia zonder bijverdienste zioh deze te kunnen
permitteren. In deze periode ontstond een grote vriendschap tussen
Stouthamer en de boekhoudster van Rijkseenheid.Mevrouw F.Haffert
Schlegelstraat 41 te Den Haag .Mevrouw Haffort*s echtgenoot zou "
communistische sympathieën hebbon. Hij is ziekelijk en zijn echtgenote
verdient de kost voor het gezin.Met wederzijdse echtgenoten trelcken
zijn sanen veel op, bezoeken dancings (Slawa en Corrida) en rijst-
tafelen vaak in "Ardjoena" aan de Groot Hertoginneluan te Den Haag.
De relatie tussen Mevr, Haffert en Mevr. Stouthamer is uiterst
vriendschappelijk.Tezamen zijn zij in Augustus met vacantie geweest.
Stouthaner heeft oen garderobe, die voor zijn doen zeer uitgebreid
geiuemd Ican worden. Hij hoort tot de R.K .Kerk,doch van zijn godsdien-
stig leven is v/einig bekend.

Uitgetr. door:pR Op aanwijzing van: B

Datum: 27-7-50

40061 - '49



'r>-Graven hage, 6 Februari 1950,
BÜIB1BLA1ÏBS! Zi&m - * ^^

i
BE» t r. i vergadering t* Asson.

DIEHSTGEHEIM.

Haar aanleiding voo Uw se h rijven vas 20
3*1*t Ho* 6996, Afd.Q.O. on T* (lig. ©n J«r. S .
h«b ik de eer Uwe Excellentie hierbij ter kannisnecïin
aan te bieden een afschrift van het lit^fdte Se in hoofd»
deaaa b«<loelde vergadering door de Gemaentspolltio van
Assen ops«aaakt« v*rslftg d«>r mij ontVEm^en van ét Coro-
alaaaria van ?oliti« ta Asaen. Aangezien d« toe»«iaing
v^i dit v*r«la6 vergezeld Is gegaan van die raed«d«liog,
dat «nig« exaraplaren van dit varalag «vmetto* aao de
Officier van Justitie te Aowan Tmren aanj^ebodec, zodat
de Jtistitie als iogelieht kon worden beschtrawd, ia
de&ftrsij&s ge«R aanleiding gevonden tot het treffen
van enige taaatregftl*

Het ia ae vragen v«o de Heer lel ter beéteeiae ver-
hoor heeft dan ook» noch vanwege ml3n dienst» noch in-
ge^lg« e«a éeaeraiids gedaa» verzoek of voorstel»
plaat» ge-föaaéa, eangettian de gaak ais feMt^en het tnp»

ff rein van bemoeienis van dese dien at li^genS is bescbotnrt,

Eet Hoofd van de

JUS

Zi^a
de Heer Minister van BinnenlandBC Zaken

te

' a-G R A ? E H H A Ö l*



M I N I S T E R I E V A N B I N N E N L A N D S E Z A K E N

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN

BETREFFENDE W*'

vergadering te Assen./

NR 6998 AFD.Q.o.en Y.(Alg.en Jut.Zaken)

'S-GRAVENHAGE.20 Januari 1950

l bijl.
MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG
HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN HET
NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN

Ik heb de eer U hierbij een afschrift te doen

toekomen van een r. antal vragen,dat het lid van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Heer «elter,

mij heeft gesteld.
Indien terzake bij Uw Dienst hierover gegevens

bekend Liochten zij n,verneem ik zulks gaarne. Ik heb
de Commissaris der Koningin in de provincie Drenthe

verzocht terzake een onderzoek in te stellen en mij
zijn bevindingen,vergezeld van aijn advies, te willen

berichten.

DS EINI3TSR VAK BINNENLANDS2

Voor de Minister,

D3 S3GEETARI

LSÖ,

Aan
de Heer Hoofd van de Binnenlandse

Veiligheidsdienst

9842 - '49



1. Is het de Minister bekend, dat alle leden van een comité, in
totaal 16, die op 13 December jl. te Assen een vergadering hadden
belegd om te protesteren tegen het in Indonesië door de Regering
gevoerde beleid, in de periode van 3—6 Januari 1950 door 2 recher-
cheurs van de gemeentepolitie te Assen zijn verhoord, waarbij hun
de vragen werden voorgelegd wie de vergadering had georganiseerd,
wie de spreker had uitgenodigd en of de comitéleden tevoren op de
hoogte waren van de te houden voordrachten?

2. Acht de Minister het in overeenstemming met letter en geest
van het grondwettelijke recht van vereniging en vergadering, dat
door de politie op deze wijze wordt gereageerd tegen de uitoefening
van dat recht, klaarblijkelijk bedoeld als middel tot intimidatie?

3. Indien de vorige vraag ontkennend wordt beantwoord, is de
Minister dan bereid, de burgemeester van Assen van zijn afkeuring
te doen blijken over het optreden der politie in die gemeente?



ê
R A P P O R T

van» B.VIII.

No.:

Betr.: vergadering van het "Comité Handhaving Rijkseenheid"
10 Januari 1950 te 's-Gravenhage.

Deze vergadering, gehouden in hotel MDe Witte Brug", werd
bijgewoond door de leden van het dagelijks bestuur en enkele
genodigden.

De bedoeling van deze bijeenkomst was het vaststellen van
de positie en de toekomstige gedragslijn van het Comité in
verband met de plaats gevonden hebbende souvereiniteitsover-
dracht.

Voor de aanvang der vergadering werd door de verschillende
leden onderling hierover reeds van gedachten gewisseld. Bij
deze voorafgaande gedachtenwisseling is gebleken, dat sommige
leden van mening waren, dat het Comité nog wel bestaansrecht
zou hebben.

In de loop der vergadering werd vastgesteld, dat Rijkseen-
heid de politieke strijd verloren heeft en dat het daarom
geen zin heeft verdere actie te voeren. Uiteindelijk was er
dan ook volledige overeenstemming om tot liquidatie over te
gaan. Het Centrale Bestuur zal daartoe worden bijeengeroepen.
Er zal aan de pers een communiqué worden verstrekt, waarin,
na de vergadering van het hoofdbestuur, het besluit tot li-
quidatie kenbaar zal worden gemaakt.

Op de vergadering kwam tevens nog de heerQ£hiessen)ter
sprake. Prof.Gerb̂ andjL̂ deelde mede, dat Th. hem nad "opgezocht
bij welke gelegenheid Th. naar voren had gebracht, dat hij
gaarne nog eenmaal in een besloten zitting van het Comité
zijn visie op het Indische probleem wilde weergeven. De aan-
wezigen voelden er in het algemeen niet veel voor om Th. deze
gelegenheid te geven, doch het feit dat Th. in de afgelopen
jaren ook zijn krachten had gegeven om de Rijkseenheid-gedachte
bij het Nederlandse volk ingang te doen vinden, deed besluiten
hem alsnog gelegenheid te geven zijn standpunt uiteen te zetten,
Om deze aangelegenheid onverwijld af te werken, werd Th. opge-
beld. Th. bleek echter niet in het hotel (Hotel Centraal) aan-
wezig te zijn. Derhalve werd besloten er van af te zien hem
nog te horen,

Verzoeke agenderen en terug aan B.VIII.
s

B.VIII. 28-1-1950.



Rapport van ^B

Bron: OD 673-Gp Zandvoort

t
17 ME11950 !

ACD/

In de zomer van 1949 zou de ex-burgermeester van Blokzijl
actief z i in geweest voor de "inlichtingendienst van de
groep-H-er^trandy". Hi j reed daartoe per auto het land door.

Dit werd medegedeeld door een accountairt , die kort te voren
dus ongeveer midden 1949 uit I rid o n e s ïe~~wa s teruggekeerd;
had daar gewerkt b i, j de Fjlitaire Inlichtingendienst .

A.GD! Verzoeke agendering en CO-vorming

IIIc: Brief aan DC.Rp Zwolle

S. C XI: Kunt IJ de uit Indonesië gerepatrieerde accountant identi'
ficeren.

B lila
15 MeiJfcSSO.



RAPPORT VAK B VIII

Betr.: Schema Comité Handhaving Rijksee hfild.
OP KAART

ACD/

DAT: 0/S/ro
PAR: /t/

23FEB.195Q

o V 3'

Ontvangen van een relatie een schena over Comité Handhaving-
Rijkseenheid. . +,
| De daarop voorkorencle persoon van Zi/ndle3r is kortgeleden

door een insider gesignaleerd als propagandist voor de R.1.3.
op Nieira-Guinea. Hij heeft dus het roer omgegooid!

Hij is naar Nederland gekor;en met een geheime opdracht van
Hatta.

Niet naslaan.

Verzoeke agenderen en terug aan B VIII

B VIII 22-2-1950



MINISTERIE VAN
BINNENLANDSE ZAKEN

No. : B 85618

'ê-Gravenhage, 2S Mei 1950

D I B K S T 3 B H . E I I I

IHa/h 5

Volgens een alhier Ingekomen bericht, zou de ex-bur-
gemeester van de gemeente Blokzijl In de zomer van 1949
werkzaam zijn geweest voor een particuliere politieke
inlichtingendienst.

Ik moge tl verzoeken mij te doen inlichten over de
identiteit van deze ex-burgemeester, zijn huidige woon-
plaats en - zo hij nog binnen uw district woonplaats
mocht hebben - aangaande zijn politieke gezindheid en de
dienst voor welke hij werkzaam was en mogelijk nog is*

HET HOOFD VAN DE DIERST
. namens deze:

De Hier Distrietscommandant
der Rijkspolitie
te
Z W O L S E .

O- v



M1N1STKH1B
BINNÏNLAHD3S Z4KEB

•s-Gravenhage, 29 Juni 1950

VEFTBOÖWBLI5K
Ho. :B 85618

B»tr•: Inlichtingendienst»
VTI AV 1>

Volgens een ingekomen bericht zou de ex-burgemeester
van d* gemeente Blokzijl in de zomer van 1949 werkzaam zijn
geweekt voor een particuliere, politieke "Inlichtingendienst"»
Dit"zou zijn verteld door een accountant, die werkzaam ia ge-
weest bij de lillltalre Inlichtingendienst ia Indonesië en on-
geveer medio 1949 in Nederland i» teruggekeerd.

Ut moge U verzoeken mij te willen doen inlichten omtrent
de personalia, politieke antecedenten en verder van belang zijn-
de gegevens betreffende genoemde accountant.

'Te Uwer oriëntering moge ik U berichten, dat bij mijn
Dienst bekend in geworden, dat in Mei 1949 een zekere £amp-
sohuur. van beroep accountant, laatstelijk werkzaam bij ae
Militaire Inlichtingendienst te Bat&via, uit Indonesië is te-
ruggekeerd, personalia en woonplaats van betrokkene zijn de*
zerzljds niet bekend*

Vervolgens is er nog een luitenant van het K.N.I.L.,
eveneens van beroep accountant» werkzaam geweest bij de C,M*X«*
Inlichtingen omtrent dese belde personen fmmfn waar*ohljalIjk
verstrekt worden door Onderlultenant/janSon^: wonende Laan van
Heerdervoort 318, alhier; deze wan wtfrwraffioblj de afdeling
personele zaken C.M.I..

[HET H001D VAK DS
deze,

l» L van

luan de Heef'
ïoof doommissaris van Politie
t»
's - G P A V l H H A O B.
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VERTROUWELIJK

Verbinding: Ho.12

Ag.no.1464

Onderwerp: KAMPSCHUUR

Datum ontvangst bericht:

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar

Waardering bericht: betrouwbaar

Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

l Augustus

4AIE1950

C

B.O.S. van 29 Juni 1950
No.85618 M.v.B.2.

l Naar aanleiding van Uw terzijde vermeld schrijven
/yö

wordt medegedeeld, dat de onder-luitenant VAN SOK zich

niet de namen herinnert van bij de Militaire Inlichtin-

gendienst (M,I.D.) werkzaam geweest zijnde accountants.

Wel heeft hij bij die dienst te Batavia meegemaakt een

j*f-1 zekere KAMPSCHUUR. Deze KAMPSCHUUR was afkomstig van de

K.L.M, in Indonesië en is na een korte tijd in dienst te

zijn geweest van de M.I.D. in dienst getreden van een

groot concern in Indonesië. De naam van dit concern her-

innert hij zich niet.

KAMPSCHUUR heeft op VAN SON geen prettige indruk ge-
!̂y.ï̂ vjWi-.WwB™iTm*«'WW*Swrt'lw'W'i*™ *M̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HflCï

maakt. Laatstgenoemde besSnouwt hem als "niet erg betrouw-

baar en niet vrij van fantasie".

De personalia van KAMPSCHUUR en zijn huidige woon- of

verblijfplaats aijn &iet bekend geworden.

De personalia kunnen waarschijnlijk worden verkregen

van het Hoofd Personele Zaken K.L.M. Koordwijk, Djakarta.

(einde)^

t



VERBINDING

Ho.

Onderwerp

Betr e ft

Antwoord op

: 125. ^
; !26/f50. D I E N S T G E H E I

OP KAART,

t»,* ACD/ 3 6

Da^um, 19 Juni 1950.: Inlichtingen.
: Ex-burgemeester van de gemeente

B l o k z i j l .
: Verzoek No. 85618, d.d, 32-5-»50, DIENSTGEHEIM.

U

C

In antv/oord op Uw boven aangehaald schrijven heb ik de

eer U het volgende te berichten.

Behoudens een onderbreking van enige maanden vlak vóór

de bevrijding is de tegenwoordige functicöiaris reeds vanaf

1939 burgemeester der gemeente B l o k z i j l .

Gedurende deze onderbreking werd zijn ambt waargenomen

door de loco-burgemeester, de Heer J.V/oud'.t* Laatstgenoemde

is op 28 Mei 1948 overleden.

Vóór de tegenwoordige functionaris was de Heer H e n -

d r i k J a n B U L T E N , geboren t e Doetinchem, 5 Janu-

ari 1873, wonende te D o e t i n c h e m , Varseveldseweg

no. 59, burgemeester van de gemeente B l o k z i j l .

Ha zijn pensionnering in 1939 heeft genoemde BULTEN

zich in DOETINCHEM gevestigd.

Hij behoort tot de Christelijk Historische Unie en voor

zover bekend is hij een tegenstander van het door de Heer

T i l a n u s gevoerde beleid inzake de Indië-politiek.

Het is mij niet bekend of B u l t e n voornoemd werk-

zaam geweest is - eventueel nog is - voor een particuliere

politieke inlichtingendienst.

E i n d e .



Bli» 1« van Ji*t OVRRZXCBT mn Ktl *S0
ma aötl-ooöasönl»tl8eh« drpuaiaatle»,
actie» «n r«aotl«w «B &* partlouller»
lol i elit ij3g«sdlenst«m. (t> - 0. -v M )

U I T T R E K ^ E l

Ag.no.:
L Voer :

H»t voornaamste atrev*R ov»r*eatraü»tlg d« tmaai mui
w* va a k v«ria»ngd met anti-oo»mnistlach« aotivitslt.

£6.2.1950 la tol» Ilquid*t1,e besloten.

^e l*d«a, voor »o?«r acti«r op lHliohtln;5«nteïT»in kuaaea ia aa-
ii*r v0rb&ad opnieuw onz* belang t cl l Ing Tordiou^n. Hi«r%l| t«
6«Bk«n aan:
». d« -tïöhticg Opleiding Arbeidskrachten übdorUnd (CD l£7P);
l», d* (-Katholi«k fiational* tart i r ('elter);
o* a« -Natlonel* Partij'* t7*uill«tft%t 4* Bruin);

«n VH^heid",* "Jolia Thieaeen JrH



a* t $ „ < J » BQü.f**2anö op IS Juli 1649 t»eirefr*ndö 9okko Soelaas»

voJU?wn in hut kort 4e iwaiïtg »n i«4fakk«n ve» 1.̂ . HoofjögaM oeitront
batrokkane:
Doorat fekko Bo«len» in öe aan&is»!» tot Euivöring <$«JT politie go zo ten hé«ft,
boütaat «t aac zeer behoorlijke «ltstle tuas«n ha» «n de noordelijke §e»**at*«-
«n rij ka politie. y»l* TIJ» deze poli t i ft «uabteuwmi hobböti cos »te@é* bet idt* dat
B* htm kaa "ÊWikon en brek»aH«
yltibt*Hig*s v»» B. tö§«®o¥er brl^Öier Blaww t® Msonoawia als: «Zau jij, ar ïst*t
voor vcxsleJE Korpeichöf te RK,rsn te wordöa? 3aar kan ik j«a wil ae* helpe»J%

voor al oh 2s*lf .

l Boavwld (K, C. Bo@p»imM) Vfsom&llff opperw«icht£ie«styr der rljkapolltl*

Ovorol naar S, beloop heeft bij S«R eo»t;aot In S» J'tof * SroRiafwa wendt hij «löh
ter pleatse gaat«tlonneö ^ ^ rl jksjjolltlöafcn. 90^ ir«u bet pöraonösl d«r Si J ka pol l ti«
ia b<areid sa B, d® ^Bwexisto inlichtic^u to Tursohaffon» voorwl rasdat leetst-

«erarat mat de inlléktiD^eEdionst ie D«A Ba^ QR c at öec
dir« ot door «sn tdlsfoostje vtm B., de kop

Blauw: Boel^ii» ia slechta voor hot OOR g°iia<3i<aEatig *n g««t zo

T)« oomwotio fi«t de opper»uchlfflö«st®ra vac de; Jacbt, an
op bet öiijtsplctsfeüwwu dat ri j Ha politi» t«

ai ja *ont«nrr*é«is0aw .
»oht is vee ou<i«rlult*ttitetit (in

/c\ t«rwijl Löönoa m@t Koelta/oppörwüeltt'Sitöatorspaiig he«»ft b«ï«ikt, wsl wetend s dat
bij eaéar zi^n huidig cosöjasnatirit niot bogor cal klitsnoa»
Bwdönan zowel TOOT v.ö»J «,la 1. , om door Boalons mat inltcfctliif-o». tc< voör»Bt zloh
t« foorzien r@n de atouE 700 B», welk» &ij nog tri j b@og

Juiat doordet in d» laatöt» tijd Biatr* Cdt. v«m Kuik ta 'tinacbotön ö«%* heren
«nigsziaa H^oor gast kjfijfBjB»1 «B öaei-vhn fee«ft blijk g«getöB, óoo* h*E b*t
v «E aen diwwt*mto te ontz«g{-«nt l» atitiloiding voor v.S.l. on L. OP zich aan
Boölüm« vaat t«

.ftBBBr.fc.iiig: Hö««9l hot mij voorkomt d»t d& ï.i>, hooiressaiid ie fl»a«
»cig«üir,s be?oorooïdool<5 ia, geeft het bovcnst«aïi<3e vorsltig toch ewn behoorlijk

»ituati« door b&t agertn T»B üoelena octst&aa»

?ia


