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Ala voorzitter van de G,K.A, ia Nederland wil ik leden,
rant-leden en belangstellenden, wijzen op de geruehten, die thans
we«r de ronde doen» iul, dat Nieuw-öuinea voorbestemd i» een ~"
KOLONIE te worden,

Jarenlang ifi door de N.G.-Qrganie&ties er naar gastreefd dit
lege rijke e»W-ed tfr doen reserveren voor de Jndiaoha Nederlanders en
d* Neder laMee overbevolking, Sinds Sept, 194S vraagt iaën zioh tever-
geefs af s Welke plannen heeft de !£*$*$* oot **&*? De deur van H,G.
is tot op heden gegrendeld «m steeds wanhopige* worden zij, die er

ker afgeworpen en antwoord gegeven «f de vraag» waarosa N.G. niet M j
de «öoüvereiae Verenigde staten van Indoneeia" werd ingedeeld? Waren
wij- inderdaad grot« uatrelixjgen, toen wij hoopten en,,,geloofden, dat
dit w*s on ww* ilNiiüUui "te heJLpea VOJPwe&ea2JL 3$&Rt

Bevenvena«ld gertieht ï»%amtfwi* d* plannen van Mac Arthur om
ven one H.G, een Jappenkolonie te maken, zijn niet nieuw* Het moet
hem trouwene wel bovreeiad hebben, ent Nederlands K .G, nog een gebied
waa, dat cultureel verre achterstaat bij Aiustrallsoh N .G., dat 000
H*G, volkomen verbeten wm» «a man er toa«tanden eaatreft, die nog
preelee zijn al» tweeduizend Jaren geleden. Het moet inderdaad wél de
aöhija wekken ttf de ^Dutch" ««n dergelijk be^it niet waard aljn. Van-
daar misBöhiea het artikel in *De ïiJd« van 10 Kovember vorig Jaar,
waarin Atistrail» voorstelde «m N*O* »aar door de Jappen ia eultuur
t» laten brengen*

Toen we in de aohterlifigende jaren in d» kaBpen zaten, hebben
we Jarenlang op eeruBhten geteerd, die .ia vele gevallen e*n grote
kern van waarheid bleken te bevatten, la dat i» de reden, waarom üese
wkabar« aagin" ons se verontrusten*

Hoe het ook alJ, hierin ligt een reden om met dea te raeer ter acht
de strijd om de atatue voort te zetten. Meldt W aan als lid bij de
eewretarlBi Mr^1.D,van Hei jnln^en Boaoh. postweg 80, Teeoda». Tel.578
* 4» vorig* Beeretarie vertrekt naar Indi* - «a stort d» minimum con-
tributie «& f.O.Bö per maand op postrekening 51S888 dwr G.N.A,f Korre-
weg 187t>, Gronin^n*

J.HKSIIHGA, •
Voorsltt«r
Afd*

Groningen, Nŵ Ebbingeetraat 106a.
Telefoon 2947S,
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D E H H A A G ,

Doss, 164/1'

1948,

Hierbij wordt de aandacht gevestigd op onderstaand bericht,
voorkomende in de "ïïieuwe Courant" van Zaterdag 11 September
1948:

" Haagse Af d, Groter Weder l an<L Actie opgericht»

" Onder leiding van_dr>_W , K . H« geuilletau de Bruyn werd
"gisteravond in "G-ouden Kegëri" de öprIcütiB.gsvarg'a'4037'ing ge-
^hotKiea van de Haagse afdeling van de "Groter Fed9TJ.^nd_Actie'>
"de eerste afdeling hiervan in NederlaïïSn
"Als voorlopig bestuur werden geïnstalleerd; voorzitter, oud-
"resident U, W. van Hartingsveld, secr, ÏÏ,S, Nowack, penning-
"meester C. P. Borghardt en leider van de propagandacommissie
"W. L. Westerkamp,
"Kapitein G, T. Berg van het KNIL, stichtte in Siam direct ma
"de Japanse capitulatie onder Nederlandse ex-krijgsgevangenen
"de "Groter Nederland Actie".
"Dr, Feuilletau de Bruyn belichtte doel en streven van de
"SNA, djle met„AU&^^^

^^ ., r echtst reeks, onder
* ....... "

_ i , . „ „ . „ , , ^
"dT"Ta?o©n "van Hieuw- Guiaea."

- u— •— --' ' i - a^--taj^a^K-f^l*^^^:^^"^nM"'r''-fJ'-'''-'-''~''J''f~'''!a

Van welingelichte zijde werd vernoaen, dat zeer waar-
schijnlijk "Uationaal Réveil" een fusie zal aangaan met de
"Groter Hederland Actie",

September 1948 verzonden aan G,V.D.

t
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verslag van d'e Contactavond van de
"Groter Nederland Actie" (G.H.A.), gehouden op Zater-

Qctober 1943 Th de grote saai van de

zich
deze

een
con-

van __
d s ga v o ncTJ Tïï
tuin" alhier.

Zaalcapaciteit 1000 p'ersonen.
Door plm. 400 è 500 dames en heren, on^er wie

groot aantal Indische Nederlanders bevond?, werd
tactavond bijgewoond.

Om + 20»15 uur opende de, voorzitter, oud-Resident
*̂f'f»VAi|'..IÎ IiTIITG-.3'/gIip, met een kort woord de contactavond.
ïïTJ'Ti ee"t t 'e~̂ ê anw ez"i g e n w e l k o ra
uit over de vrij grote opkomst.
"ri-N.A." zal uitgroeien tot

even naar "de verwezenlijking
e doelstellingen omvatten de

voldoening

l.' .

" ;e:
l.

en sprak zijn
Spreker hoopte, dat de

een krachtige ;;;roep, die sa l
van haar doelstellingen,
navolgende 4 punten:

7ieuw G-uinea, r echt -Verkrijging van een/status voor
streeks onder de Troon;

2. Net vragen ven steun aan de Regering bij de immigratie
van de Indische Nederlanders en andere Nederlandse Volks-
groepen naar Nieuw Guinea;

1). Uitbreiding van de emigratie-mogelijkheden n»ar Nieuw
Guinea; .

4. i)e onomstotelijke saststelling van eigendonisgrondrech-
ten in 'Tieuw G-uinea. '̂
Na de hoop te hebben uitgesproken, dat velen zich als

lid van de "G.N.A.!) zouden opgeven bij de in de zaal «anwe-
zige penriingmeester:

l pezar jpaul 3NJ{GNADDT^ geboren te Nakassar, 13 December
' 18 907~~Se pens i onne erd 3osarc h i t e c t, wonende Nugo de Groot-
straat J)2 te Den -laag, gaf spreker het woord aan de heer
Dr ._'?.''. N^gDNIDLNTAN ljg_ J3ITJYIJ (personalia bekend).

UïTïgë clagen geleden, "aTcIus sprelcer, verscheen er in de
pers een regeringscommuniqué, dat "Tieuw G-uinea, zolang de
bevolking nog niet in sta-^t is zelf te beslissen, geplaatst
zal worden onder de interlrn regering en de vertegenwoordiger
van de J£roori. Dit betekent dus, dat Nieuw G-uinea een plaats
zal innemen in de Verenigde Gtaten van Indonesië. Eeeds na
de Japanse capitulatie werd in de gevangenkaiapen In oisrn,
toen men aldaar de toestanden op Java vernam, door militair
ren van het N.N.l.L, besloten de "Groter Nederland Actie"
te stichten. Spreker gaf een beschouwing over de Indische
Nederlanders, die hij in 3 groepen splitste, t.w.:
I* De ^art-a Negara's, dat zijn zij, die het Indonesische

staatsburgerschap wensen te aanvaarden;
II. Zij, die de "Groter ~:Tederland Actie" steunen en
III. De afvalligen, wie alles koud laat en vertrouwen, dat

Nederland hen wel niet in de steek zal laten.
Hij zette verder uiteen waarom de keus van de "G.N.A."

op Nieuw Guinea is gevallen. Dit houdt verband met de grond-
rechten, die hier gemakkelijker zijn te verkrijgen dan el-
ders in Indonesië. Ook op Nieuw Guinea kan men tenminste
Nederlander blijven.

Verder schetste hij de moeilijkheden, die de Indische
Nederlanders in Indonesië staan te wachten. Zij, die ambte-
naar zijn, sullen over enkele jaren wel door Indonesiërs
worden vervangen, terwijl zij, die in particuliere ïïesterse
bedrijven werkzaam zijn, door nationalisering van deze be-
drijven, ook brodeloos zullen worden. Daarom dienen zij zich
op Nieuw Guinea te vestigen, waar kansen bestaan eei nieuwe
maatschappij te scheppen. Verder/sprak hij ook de moeilijk-

-heden-



heden in
we indie
lozen te

'vele

ITeüer*lan-d.., „IJederland is thans een arto land' en als
kwijt zijn, dan is ook hier een groot aantal werk-
verwachten. Daarom zou het aanbeveling verdienen,

redering komt, kan men
dat vele Nederlanders; üaar 'Ti e uw G-uinea .transmigreren. Haar
alw 'TTreuw -.(Juinaa.-onder de- ]?e'de.rale
ook daar geen Nederlander meer blijven.

In de Toodwet, die thans 'de Tweede Kamer is aangeboden,
staat nie-ts over Hieuw ,Gaine a vernield. Daarom, riep spreker
uit;, is het tijd, dat de, regeïing met een daad van grote
wijsheid-zal-tonen zijn. plicht te doen en de Indische ïïeder-
landers. als vrije Nederlanders een kans geeft door JTieuw
Cr-uinea als TCroonkolonie .te verklaren en als stamland voor
de Indische 'Teder la riders. "0tvd,e,.-jAf.oo:r'deh "'»ij eisen de vrij-
heid voor de Indische ITëderlanders'" besloot spreker zijn re-
de. Tierna- werden enkele ;dabaretnumrners gegeven ea werd het
geheel raet een bal besloten. - • * '

\n op 2o pctpber 1948

aan': '*^r,iinisterie-van Algemene Zaken.
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MANIFEST VAN DE AFDELING NEDERLAND
VAN DE GROTER NEDERLAND ACTIE

r Capitulatie in Indonesië.
Aan de Leden van het Kabinet
en de Staten-Generaal.

Sükarno is terug in Djocdja en de Nederlandse Regering heeft
hem voorzien van wapens, vrachtauto's en militaïre uitrusting
stukken.
Is het waar, dat Zij hem ook f 50 millioen heeft voorgeschoten
voor het 2de halfjaar 1949, om hem in de gelegenheid te stellen
zijn op terreur gevestigd gezag weer over Djocdja te herstellen?
Is het waar, dat grote gebieden op Java en Sumatra weer aan de
republiek zullen worden teruggegeven?
Is« het waar, dat wederom duizenden loyale Indonesiërs aan de
wraak van de republikeinen zullen worden overgeleverd?
Is het waar, dat de Nederlandse regering nogmaals f 200 millioen
voor het 2de halfjaar 1949 beschikbaar zal stellen om Sukarno's
gezag in de gebieden buiten Djocdja te herstellen?
Is het waar, dat wij als gewillige dienaren van de Commissie van
de Verenigde Naties, getracht hebben de vriendschap van kwaad-
willige en onbetrouwbaar gebleken Indonesiërs, die talloze Neder-
landers en loyale Indonesiërs op de meest wreedaardige wijze

~bben vermoord, te kopen? Dan is het antwoord op onze houding,
at-de ondervoorzitter van het werkcomité van het Republikeinse

Parlement in Djocdja heeft gegeven, toen hij verklaarde dat de
. strijd met de Nederlanders nu eigenlijk pas begint, wel zeer dui-

delijk geweest.
Is hét waar, dat de regering tienduizenden Indische Nederlanders
op genade en ongenade aan de Indonesiërs wil overleveren als
dank voor de loyaliteit, die zij tijdens de oorlog aan de Neder-
landse zaak hebben betoond?
Hebben daarvoor duizenden Hollandse jongens hun leven gege-
ven? ^
Nederlanders, kunt gij die schande aanvaarden?
Is Uw eergevoel zo diep gezonken?
Waarom aanvaardt gij, .dat een kabinet, dat ons zulke onduldbare
vernederingen doet ondergaan, nog langer blijft regeren?
Leiders en leden van politieke partijen, Kamerleden en gij allen,
die het vaderland lief hebt,
WORDT WEER UZELVE, NEEMT UW LOT IN EIGEN
HAND.
WEG MET BUITENLANDSE INMENGING,
WEG MET DE TEGENWOORDIGE REGERING.

LEVE HET VADERLAND!
De voorzitter van de Afdeling Nederland
van de Groter Nederland Actie,

l , , . _, Dr. W. K. H. Feüilletau de Bruyn.
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Manifest "Groter Nederland
Aotie*»

lïierbij heb ik de ear Uwe Excellentie
afsoarift aan te bieden van een manifest
van de Afdeling Federland van d« 8ffroter
ÏTederland Aetie*, hetwelk op 12 Juli 1949
te Hijswijk (S*H«) iiais aan iioia werd ver-
spreid en naar de inaoad waarvan ik nd;j
verwi^aing ̂ >ge veroorloven»

HB2 SOOFB VAI DB BïllSf.

2«Bod» a&nister van överaeese debiedadelen
(t*a.v*de Heer öüef van het Kabinet)

t»
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( j ij|KrHNB¥9MlM*9JV ^HBF jHĵ l̂ WB^WaBlF B̂HMIi iî WlR^̂ Bî B^̂ "WW^ 'B^WH' Iwl̂  «pwv%B4fiB4R^NwMlnpjprw flBMMKt' |̂F W wM*^^

l»v«r«ii «lo daaic voor é» lajraiitölt» dl» «ij tljdam» te «ar-
log «A

^̂

di*
Is

éo«t «odUn^mBi» ac>{{ lan^«r blijft

USSLV=if Wil iOt I» SIlöS
fss ffit KiiÉiMras ini

mt M
r VAjg
yaar»itt»r «w OA

d«



Vwtgrvo.

:13JUU1949

ACD/

NOTITIE VAN 1B Juli 1949.

Ontvangen van B.III.

Verzoeke te agenderen en terug aan B.VIII.

B.VIII.



C

's-GRAVENHAGE, 2 Juli 1949

n
de Leden van de Ministerraad,
de Staten-Generaal en de Raad
Van State,

' s - G r a v e n h a g e

Het bestuur van de Groter Nederland Actie,
Afd, Nederland moge, mede namens de Nieuw-
Guinea Nederlandse Vrouwenbond en de Ver-
eniging Kolonisatie Nieuw-Guinea, voor het
ondervolgende Uwe aandacht verzoeken.
Door de jongste politieke gebeurtenissen in
Indonesië is het vertrouwen van de Indische
Nederlanders en andere loyale, niet-republikein-
se bevolkingsgroepen in de politiek van de
Nederlandse regering ernstig geschokt.
Hoewel er grote waardering is voor de leden
van het Parlement voor hetgeen zij individueel
voor de zaak der Indische Nederlanders hebben
gedaan, is hun streven niet door meerderheids-
hesössingen ia 'de Staten-Generaal onderstreept
en zijn de practische resultaten onbevredigend.
Men voelt zich door de Nederlandse Regering,
het Nederlandse Parlement en het Nederlandse
volk in de steek gelaten. De redenen van deze
vertrouwenscrisis moge in het ondervolgende
nader worden belicht.

DE INDISCHE NEDERLANDERS

ONDER DE JAPANSE BEZETTING.

De geschiedenis van het bittere leed, dat de
Indische Nederlanders tijdens de Japanse bezet-
ting in de concentratie-kampen hebben geleden,
is in Nederland voldoende bekend.
^rijwel onbekend is echter, dat de correcte

jf relaties, die aanvankelijk tussen de Japanners en
te Nederlanders hebben bestaanswen doorn in

oog waren van Soekarno en Hatta. Beiden
hebben daarop met klem bij het Japanse Hoofd
va^i het Militair Gezag, de generaal-majoor

&%^xy>

Harada, op internering van de Nederlandse be-
volking aangedrongen. Dit feit is door de majoor
Tanaguchi Kyoshi, die in 1942/'43 hoofd van de
Kempetai te Batavia was en door John D.
Huzumi, tolk bij de Krijgsraad te Batavia op
17 November 1946 bevestigd.
Het zijn deze beide republikeinse leiders ge-
weest, die door blankenhaat gedreven, de name-
loze ellende van de Indische Nederlanders tijdens
de Japanse bezetting hebben helpen veroor-
zaken. Het is Soekarno geweest, die door zijn
ophitsende redevoeringen mede verantwoorde-
lijk moet worden gesteld voor de talloze moorden
op Indische Nederlanders tijdens de zogenaamde
.jbefsiap-periode" van het najaar van 1945.

Het is dan ook voor de Indische Nederlanders
ten enenmale onbegrijpelijk, hoe de Nederlandse
regering kan verwachten, dat het mogelijk is om
met deze uitgesproken blankenhaters, die nog
nimmer hun beloften zyn nagekomen, in een
Nederlands-Indonesische Unie samen te werken.

NEpE^ANDS-INDIË NA DE
BEZETTING.

Door twee oud-ministers, de Commandant van
het Veldleger in de oorlogsdagen, een vice-
president van de Raad van Indië en anderen, is
in 1948 een klacht bij de Tweede Kamer in-
gediend, waarbij aan Dr. van Mook, de regering-
Schermerhorn-Drees en in het bijzonder aan
Minister Logemann ten laste werd gelegd,, dat
zij in strijd met de Grondwet, de Wetten en
Algemene Maatregelen van Bestuur, Nederlands-
Indië onder de dictatuur hadden gebracht van
Dr. van Mook. In verband daarmede bestaan
zeer ernstige vermoedens, dat deze bewinds-
mannen zich schuldig gemaakt hebben aan het
strafbare feit van Art. 355, sub 3, van de Neder-
landse Strafwet en Art. 79 (2) van de Grondwet.
Wat toch is het geval? Bij het Londense Besluit
D 65 was bepaald, dat zolang Indië nog geheel
of gedeeltelijk bezet was, het Algemeen Bestuur
van Nederlands-Indië gevestigd zou worden in
de nabijheid van bedoeld gebiedsdeel. Aan
Dr. van Mook moest men in deze phase wel



dictatoriale bevoegdheden toekennen, omdat de
controlerende organen, n.l. de Volksraad en de
Raad van Indië, niet konden functionneren.
Maar tegelijkertijd werd in het Londense Besluit
D 66 bepaald, dat zodra een deel van enige om-
vang van Nederlands-Indië weer onder ons eigen
bestuur kon worden gesteld, dit besluit in wer-
king zou treden. Een tijdelijke Volksraad zou
dan in het leven moeten worden geroepen om
de bevolking van Nëderlands-Indië weer mede-
zeggenschap te geven in Indische aangelegen-
heden en zo mogelijk aldaar ook een Baad van
Indië te benoemen. Dat zou dus het einde be-
tekenen van de dictatuur van Dr. van Mook.
Opzettelijk werd echter door Dr. van Mook en de
regering Schermerhorn-Drees het Besluit D 66
niet van kracht verklaard.
Dit opzet blijkt ten duidelijkste uit de volgende
woorden op pagina 113 van het boek van Dr. van
Mook, getiteld „Indië, Nederland en de wereld":
„Zo werd in de dagen van December 1945 en
„Januari 1946 het gemeenschappelijk inzicht be-
„reikt (door Dr. van Mook en het Kabinet
„Schermerhorn-Drees), dat men inderdaad het
„recht van Indonesië op onafhankelijkheid moest
„erkennen, maar dat tegelijkertijd het recht van
„zelfbeschikking kon worden verwezenlijkt...."
Intussen werd het Nederlandse Parlement en het
Nederlandse volk van deze beslissing, die in
strijd was met de Grondwet en de Wet op de
Indische Staatsregeling, onkundig gehouden.

Om dit plan uit te voeren en verzet van de Indi-
sche burgery onmogelijk te maken werd een-
voudig besloten hen door „détournement de
pouvoir" van hun burgerschapsrechten te bero-
ven.

Déze daad reikte in haar gevolgen verder dan
de uitschakeling door Hitler van de Duitse
Rijksdag. Want de Rijksdag bleef, zij het ook in
uitgeholde vorm, bestaan. Maar de beide eerste
progressieve Nederlandse regeringen na de Ilde
wereldoorlog hebben pp onwettige wijze de in-
stelling van een tijdelijke Volksraad helemaal
verhinderd om, voorzover zq regeermacht kon-
den uitoefenen, totalitair te kunnen regeren in
Indië.
Onbekend met het bestaan van de besluiten D 65

en D 66 vroegen de afgevaardigden naar de
Conferentie van Pangkal Pinang, die in de eerste
helft van October 1946 plaats had, om weder-
instelling van een voorlopige Volksraad. Aan dit
verzoek is nimmer voldaan. Dit is een van de
zwartste bladzijden van de geschiedenis der
Nederlandse democratie. Zelfs een autoritair
volk als de Japanners heeft tijdens de bezetting
van Indië een adviserende Volksraad in het
leven geroepen, om althans een schijn
medezeggenschap en democratie te bewaren.
Maar nog erger was, dat over de aanklacht, die
door de beide oud-ministers cum suis bij de
Tweede Kamer was ingediend, welk College
moest beslissen of er aanleiding ,was om de
schuldigen naar de Hoge Raad te verwijzen>
zelfs geen debat werd gevoerd. Had dan de eed
op de Grondwet alle inhoud voor Ministers en
Kamerleden verloren, vroeg de Indische Neder-
lander zich af ? Kon men dan nog wel langer op
het Nederlandse woord staat maken? Door deze
houding sanctioneerde de Tweede Kamer het
staatsmisdrijf, waarop in art. 355, sub 3, gevan-
genisstraf is gesteld. Dit betekent een zeer ern-
stige aantasting van het geldende Nederlandse
Staatsrecht.
Voor de stelling, dat liet Nederlandse woord zeer
ernstig gedevalueerd is, zijn dus zeer goede
gronden aan te voeren.

INDONESIË EN DE NIEUWE GRONDWET.

Daar de IndischeNederlander op onwettige wijze
in een staat van politieke onmondigheid werd
gehouden, heeft de Indische Nederlander zich
niet over de Nieuwe Grondwet kunnen uiten. f

Bij wet werd het mogelijk gemaakt dat de solda- (" ;t
ten van het K.L, die in Indië dienden hun stern
over de Grondwetsherziening uitbrachten. Maar
men dacht er niet aan om ook de Indische
Nederlanders daartoe bij wet in de gelegenheid
te stellen.
In die nieuwe Grondwet was in Art. 209 het be-
ginsel neergelegd van de verdeling van de sou-
vereine macht tussen de Unie-organen en de
V. S. v. I; Zonder die souvereiniteit van de Unie-
organen, zou er niets terecht kunnen komen van
de nieuwe rechtsorde „een en ander onder waar-
borgen voor de rechtszekerheid, de fundamentele



menselijke rechten en vrijheden en .een deugde-
lijk; bestuur' *. , *. . r :
Het is natuurlijk overbekend, dat dit niet het
standpunt is van de PJ v. d. A., die de Unie ziet
als een soort Benelux-verhouding, waarbij van
een souvëreine macht der Unie-organen ternau^
wernood sprake is. Zij streeft een „lichte. Unie"
na; in tegenstelling met de Grondwet, die door
de- te scheppen waarborgen, die gehandhaafd
zullen worden "door de Unie-organen, een „zware
Unie" i tot stand wil brengen. (Zie het debat in
de Eerste Kamer van 25 Mei 1949). De P.v.d.A.-
f ractie heeft echter vóór deze nieuwe Grondwet
gestemd en daarop de eed afgelegd en is daar-
aan gebonden.
Ieder Kamerlid, dat van dit beginsel in de Grond.

af wijkt, maakt zich derhalve schuldig aan^
meineed. j

Met verbazing namen dé Indische Nederlanders
dan ook kennis van de verklaring, die door
Dr. v. Royen op 14 April 1949 is afgelegd in een
vergadering te Batavia van de Unci. Daar ver-
klaarde hij, dat bij hét tot stand komen van de
Nederlands-Indonesische Unie „geen rechten
zullen worden overgedragen, dan die welke een
van de partijen zal toestaan".
Daar werd door Hem op 15 April aan toegevoegd',
„dat de Uno-organen geen veto-recht of macht
zullen hebben om zich te mengen in het bestuur
van de deelgenoten van de Unie, dan wel in de
binnenlandse aangelegenheden van de deelsta-
ten". (Zie tekst Weekoverzicht Overzeese Ge-
biedsdelen, No. 13, p. 4). Volgens Dr. van Royen
werd dit volgens de Nederlandse Grondwet niet
dwingend aan de Indonesische wederpartij op-
gelegd.
Deze verklaring van Dr. van Royen is kennelijk
in strijd met letter, geest en wordingsgeschiede-
nis van Art. 208 en Art. 209 (4) van de Grondwet,
waarbij van waarborgen voor de rechtszekerheid
wordt gesproken. Van waarborgen door Uno-
organen kan nimmer sprake zijn, als deze niet in
kunnen grijpen als er geen deugdelijk bestuur is,
waarvoor onze Grondwet borg staat.
Het is moeilijk aan te nemen, dat deze inter-
nationaal bindende verklaring, die in strijd met
de Grondwet moet worden geacht, zonder mede-
weten van het Kabinet is afgelegd.

De a.ud-ïïünister Jonkman heeft dant ook dadelijk
in.de Eerste Kamer de gelegenheid aangegrepen
om vast te stellen, dat 4e Nederlandse regering
door deze uitspraak van Dr, van Royen gebonden
was en dat de.regering zich dus op de dichte
Unie had vastgelegd.; Minister Maarseyeen gaf
daarop te kennen, dat de-regering daaromtrent
nog geen beslissing had genomen. Zij zou daar-
over eerst het advies van.de negen mannen in-
winnen en zich daarna daarover beraden. .(Han-
delingen Eerste Kamer 1949, p. 624). . . . .

De regering heeft zich nergens over te beraden,
maar de Grondwet uit te voeren en de waar-
borgen voor rechtszekerheid te scheppen. Daar-
op heeft zij de eed afgelegd.

Elders verklaart Minister Maarseveen, dat dé
Nederlandse regering zich geen enkele afwijking
van de Grondwet zal veroorloven en slechts een
rationele interpretatie daarvan zal aanvaarden.
(Handelingen Eerste Kamer 1949, p. 626). Maar
een interpretatie, zoals die door Dr. van Royen
is gegeven is kennelijk in strijd met de Grond-
wet en verwacht had kunnen worden, dat de
Nederlandse Regering deze verklaring onmiddel-
lijk zou hebben recht gezet. Dit is niet geschied.
Het is voor de Indische Nederlanders een bittere
teleurstelling, dat toen het ging om deze prin-
cipiële waarborgen, geen enkel lid van de Eerste
Kamer in de bres is gesprongen, die door de
regering in de nieuwe Grondwet is geschoten,
om die te dichten. Zij menen dat hoe krach-
tig parlementsleden ook individueel voor de zaak
der Indische Nederlanders hebben gepleit, iets
wat door deze bevolkingsgroep in hoge mate
wordt gewaardeerd, zij in hun strijd alleen staan.
Men neigt tot de conclusie dat de meerderheid in
de Staten-Generaal zich, zodra het gaat om prin-
cipiële beslissingen ten aanzien van waarborgen
.voor de rechtszekerheid, neerlegt bij de rege-
ringsbesluiten, ook al zijn die in strijd met de
Grondwet.
Op grond van het bovenstaande is dan ook ern-
stige twijfel gerezen onder de Indische Neder-
landers, of de in de Grondwet geëiste waarbor-
gen, ten aanzien van de rechtszekerheid door de
Nederlandse regering wel ooit zullen worden
verstrekt. Door de ervaring wijzer geworden, kan



men in het beleid der Nederlandse regering geen
vertrouwen stellen, voor en aleer die regering
met positieve voorstellen komt ten aanzien van
de wijze, waarop de rechtszekerheid zal worden
gewaarborgd.
Met bezorgdheid vraagt die groep zich dan ook
af, of de regering weer opnieuw ontrouw zal
worden aan de fundamentele beginselen, die in
de Grondwet zijn neergelegd, waardoor de be-
volkingsgroep van de Indische Nederlanders op
genade en ongenade zal worden overgeleverd
aan de Indonesiërs.

Zo is de mening versterkt onder de Indische
Nederlanders, dat het Nederlandse volk de loten
van eigen stam verraadt.

DE INDISCHE NEDERLANDERS EN DE WENS
OM HET NEDERLANDERSCHAP TE BEHOUDEN.

De talrijke moorden op planters en andere Indi-
sche Nederlanders en op loyale inheemsen, laten
niet de minste twijfel, dat er zonder een sterke
gewapende macht van de rechtszekerheid in
Indonesië niet veel terecht zal komen. Thans is
slechts van enige rechtszekerheid sprake in de
grote steden en de onmiddellijke omgeving daar-
van, maar niet op het platte land.
Als inderdaad \vaar is, dat het in het voornemen
der regering ligt om 40.000 man troepen te doen
repatriëren en daarvoor in de plaats slechts
12.000 man terug te zenden, zou dit wel op een
zeer grote mate van onverschilligheid voor het
recht en de veiligheid van Indische Nederlanders
en loyale Inheemsen duiden van de zijde der
Nederlandse regering. Men zal dan het volste
recht hebben om te spreken over het in de steek
laten van de Indische Nederlanders door het
Nederlandse volk.
Evenmin is te verwachten, dat er dan van uit-
oefening van de Christelijke godsdienst veel
terecht zal komen. Dr. F. I. Backer, de Zendings-
consul, schrijft in het Kerkblad van 15 Maart '49,
dat Christelijke onderwijzers, die een school wil-
len openen, bedreigd worden met het in brand
steken van hun woning, terwijl de Christen-
gemeenten het zeer arm hebben en veel honger
lijden. .
De Indische Nederlanders verwachten dan ook,
dat ook al worden zij Indonesisch burger, van

een redelijke behandeling in de V.S.I. geen spra-
ke zal zijn. Prof. Soepomo zegt daaromtrent in
de „Mimbar Indonesia" van 23 April 1949, dat
Indische Nederlanders, die geen Indonesisch
burger willen worden, als vreemdelingen zullen
worden beschouwd. Wel zullen zij als Nederlan-
der een bijzondere positie genieten op het gebied
van handel en vrije beroepen. Maar zij zullen
een minderheidsgroep vormen, die geen politieke
rechten heeft. Nederlandse ambtenaren zullen
zodra Indonesiërs hen kunnen vervangen, wor-
den ontslagen.
Een deel der Indische Nederlanders zal mis-
schien nog als employé's van ondernemingen aan
het werk kunnen blijven. Maar binnen enkele
jaren zal men net als in Burma de Westerse
ondernemingen nationaliseren en de Indische
Nederlanders ontslaan. Er moge aan herinnerd
worden, dat in Art. 33, sub 2 en 3, van de Grond-
wet der Republiek, het nationalisatiebeginsel is
neergelegd. Een economische debacle kan dan in
de V.S.I. niet uitblijven.
Als een gevolg van dat alles zal de bevolkings-
groep der Indische Nederlanders snel verpaupe-
riseren. Maar zouden zij dan het Indonesisch
burgerschap hebben aanvaard, dan zal de Neder-
landse regering hen natuurlijk iedere verdere
hulp en steun onthouden, om de simpele reden
dat zij geen Nederlandse staatsburgers meer zijn.
Een der handelingen van de Indische regering
van Dr. van Mook, die het meeste verbittering
heeft gewekt, is dat deze zich van de zorg van
deze bevolkingsgroep heeft pogen te ontdoen,
door aan een regeringsambtenaar, die eens tot
de leidende personen van deze groep heeft be-
hoord, opdracht te geven, om de Indische Neder- C
landers te overreden om warga negara (Indone-
sisch burger) te worden. Dan was de Nederlandse
regering van hen af.
Het merendeel van de Indische Nederlanders
staat scherp afwijzend tegenover het Indonesisch
burgerschap al wordt vooral ruime publiciteit
gegeven aan de propaganda van een kleine groep,
die ongeveer twintig leden telt, de zogenaamde
Indisch-Nederlandse Partij van - Werbata en
Snell, die als handlangers fungeren van de repu-
blikeinen. Dit wordt alleen gedaan om het Ne-
derlandse volk te misleiden.
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Tijdens de oorlog heeft 10 a 15% van de groep
der Indische Nederlanders het leven gelaten
voor" de Nederlandse zaak, meer dan welke
Nederlandse bevolkingsgroep ook, met uitzon-
dering van de Joden. Ongeveer 80% van het
Nederlandse element van het Indische Leger
bestaat uit Indische Nederlanders en nog dage-
lijks wordt van hen het offer van hun leven
geëist voor de Nederlandse zaak. Wat doet het
moederland daarvoor terug? Is het misschien
afkeurenswaardig in de ogen van progressief
Nederland, dat men alles doet om. zijn Neder-
landerschap te behouden? Wat heeft het moe-
derland gedaan, om deze Indische Nederlanders
bij te staan in hun strijd voor het behoud van
het Nederlanderschap, hun Christelijke Gods-
dienst en hun Nederlandse cultuur? Heeft het
moederland wel voldoende begrip voor de
sociale noden van deze bevolkingsgroep? Waar
is er in enige wet sprake van dat Indische
Nederlanders minder rechten hebben, dan die
uit het moederland? Is dan niet door Minister
Drees met nadruk ontkend dat Indische Neder-
landers tot een andere categorie van Nederlan-
ders behoren, dan die van het moederland?
Hoe het ook zij, van regeringszijde is nimmer
een serieuze .poging - gedaan, om zich met de
Indische Nederlanders te beraden over een
constructieve oplossing voor. hun toekomst. Men
wist niets beters dan hen aan te raden om hun
Nederlanderschap maar prijs te geven en war ga
negara te worden, om voor goed op een gemak-
kelijke wijze van hen af te zijn.
Ondanks de beloften dat de slachtoffers van oor-
log en terreur in ruime mate zouden worden
schadeloos gesteld, is van een werkelijke reha-
bilitatie tot nog toe nog geen sprake geweest,
terwijl gevreesd wordt dat daar nooit sprake van
zal zijn.
Commissies zijn bezig zich te beraden over de
toekomstige rechtspositie van overheidspersoneel
in Indonesië en in zake de financiering der In-
dische pensioenen. Tot concrete voorstellen is
het echter niet gekomen.
Intussen is er een cardinaal punt, waarvoor geen
commissies nodig zijn. ledere ambtenaar moet
het recht hebben te beslissen of hij al dan niet
over wil gaan in dienst van de V.. S. 'v. L, terwijl

hem vrijheid moet worden gelaten om de dienst
met vervroegd .pensioen te verlaten, als hij daar
niet toe bereid is. De regering staat echter op het
standpunt dat zij aan de ambtenaren niet zonder
restrictie de vrije keus kan laten, omdat zij dan
te kort zal schieten in de nakoming van de over-
eenkomsten en beloften te Linggadjati en Malino
gedaan. Dat is echter geen rechtsgrond waarop
zij haar ambtenaren kan dwingen om in dienst
van een andere souvereine staat te treden, wan-
neer zij dit niet wensen. Die ambtenaren hebben
een dienstverband aangegaan met het Neder-
lands-Indisch Gouvernement, maar niet met de
V.S.v.I. Niet dé ambtenaren, maar de regering
heeft verplichtingen aangegaan en zij zelf moet
dan de middelen vinden om die na te komen.
Van even grote willekeur getuigt het feit, dat
men nog altijd ambtenaren dwingt om in dienst
te blijven op grond van de burger-dienstplicht,
die tijdens de oorlogsjaren werd ingesteld. Wel
heeft de regering beloofd dat zij enigszins aan
deze grieven tegemoet zal komen, maar zij zullen
niet geheel worden weggenomen. Dit alles is ten
enenmale onbevredigend.
Geen volledige vrijheid bestaat tenslotte voor
transfer van spaargelden naar Europa of elders
buiten. Indonesië, waardoor velen gedwongen
worden in Indonesië te blijven, daar zij elders
slechts in beperkte mate over hun kapitaalbezit
kunnen beschikken. Zo brengt de toekomst voor
de Indische Nederlanders vele onzekerheden.
Maar het ergste is wel, dat indien zij in de V.S.
v.I. zouden verpauperiseren, er tot nu toe geen
garantie is, dat zij naar Nieuw-Guinea zouden
kunnen transmigreren als laatste toevluchtsoord.
Het is natuurlijk uitgesloten, dat men op stel en
sprong een paar honderdduizend Indische Neder-
landers naar Nieuw-Guinea kan overbrengen,
maar dat zal in een tijdsverloop van 8 a 10 jaar
wel mogelijk zijn, indien de regering daartoe
krachtig zou willen medewerken. Maar dat zou
geen zin hebben, als men aldaar zijn Nederlan-
derschap niet zou kunnen behouden, wat alleen
mogelijk is, als Nieuw-Guinea zijn huidige status
behoudt en de huidige bestuursvorm daar wordt
gehandhaafd. Maar tot nu toe heeft de Neder-
landse regering zich.over die status niet positief
uitgesproken.



DE GEWETENSVRAAG DER

INDISCHE NEDERLANDERS.

Nog steeds heeft de Nederlandse regering de
Indische staatsburgers van de groep der Indische
Nederlanders in de staat van onmondigheid ge-
houden en ondanks al het grove onrecht dat hen
als staatsburgers is aangedaan, zijn zij tot nog
toe loyaal gebleven. Maar er is ernstige twijfel
ontstaan in de harten van vele Indische Neder-
landers, zowel militairen als burgers. Zij allen
komen voor de gewetensvraag te staan of men,
als de regering kennelijk in strijd handelt met
de Grondwet die zij zelf tot stand heeft helpen
brengen, naar eer en geweten verplicht is de
bevelen van een dergelijke regering op te volgen.
Onze soldaten vechten voor het herstel en het
scheppen van waarborgen van recht en orde,
zoals dat in de nieuwe Grondwet duidelijk om-
schreven staat. Burger-ambtenaren en officieren
hebben trouw gezworen aan de wetten en de
Grondwet, maar niet aan een regering, die on-
trouw mocht worden aan Grondwet en Wet,
zoals de beide eerste na-oorlogse regeringen dat
zijn geweest. En als er gerechte twijfel ontstaat,
dat ook deze Nederlandse regering zich weder-
om, ondanks de mondelinge verklaringen de
facto niet aan de Grondwet houdt, wat staat dan
militairen en burger-ambtenaren te doen?
Voor wat de militairen betreft, is het „Befehl
ist Befehl", eens de grondslag van de krijgstucht,
sedert Neurenberg internationaal niet meer aan-
vaardbaar. Dit heeft de Nederlandse regering in
haar antwoord op vragen van de heren Van der
Goes van Naters en Vorrink omtrent de weige-
ring van minderen om een kampong in brand te
steken uit oorlogsnoodzaak, met zoveel woorden
ook als de Nederlandse rechtsopvatting erkend,
ledere officier en ambtenaar heeft derhalve te
beoordelen of de Nederlandse regering of zijn
lastgever de Grondwet en de wetten, die gericht
zijn op de instandhouding van het Vaderland,
niet schendt. Vooral officieren en minderen zijn
trouw aan het Vaderland verplicht en wat iedere
officier te doen staat heeft wijlen Minister Iden-
burg al in 1908 in de Tweede Kamer uiteen-
gezet. (Handelingen 1908, p. 350).
„ de militair behoort uit te voeren wat be-

volen is. Maar stel nu een meerdere, die in tijd
van oorlog zijn ondergeschikte gelast een daad
van verraad aan het Vaderland te plegen. Moet
dan de mindere ook gehoorzamen? Neen, Mijn-
heer de Voorzitter, hij weigert en pleegt een
overtreding tegen de krijgstucht en hij pleegt
nog een andere als hij die meerdere in de gevan-
genis laat zetten of hem overlevert. Dat is zijn
plicht omdat boven de soldatengehoorzaamheid
gaat de liefde tot en de trouw aan het Vader-
land."
In Djocja heerst de guerilla-oorlog. De eenvou-
dige soldaat vraagt zich af: „Is de herbezetting
van de residentie Djocja door de Republiek geen
verraad aan de Nederlandse zaak?" Er wordt op
de conscientie van de Nederlandse soldaat en
ambtenaar een zware wissel getrokken.
Toen Dr. van Mook na de oorlog in strijd met de
Grondwet en de wet en in samenwerking met de
Nederlandse regering de dictatoriale macht in
handen kreeg, wist het grootste deel van de
Indische Nederlanders niet wat er feitelijk ge-
beurde, daar vrijwel niemand, met uitzondering
van enkele hoge ambtenaren, de Londense be-
sluiten kende. Maar de Indische Nederlanders
weten nu wél wat er in de Nederlandse Grond-
wet staat en zij zien aandachtig toe bij het poli-
tieke spel, dat door de Nederlandse regering
wordt gespeeld. Zjj eisen dat de waarborgen, die
aan de Uno-organen zullen worden toegekend
volgens Art. 208 en 209 (4) van de Grondwet
voor het handhaven van rechtszekerheid, de fun-
damentele menselijke rechten en vryheden en
deugdelijk bestuur, geconcretiseerd worden. Zij
zullen het niet nakomen van deze bepalingen be-
schouwen als een schending van de eed van f" {

trouw, die de Ministers en de leden van de Staten- -
Generaal op de Grondwet hebben afgelegd.
Ik verblijf met de meeste hoogachting,

Uw dienstw. dien.,

Dr. W. K. H. FEUILLETAU DE BRUYN
Voorzitter van de Groter Nederland Actie

(Afd. Nederland)

Kwikstaartlaan 9, Den Haag

Afgesloten l Juli 1949.
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Onderwerp: Openbare vergadering; samenwerkende Indische ~ *
Datum ontvangst beïicht: 28 September 1949
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
?/aardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

Op Woensdag, jj>8_ September 1949j_ werd een vergadering
gehouden door de _Yerenigin.fi Kolonisatie Nieuw Guinea in sa-

f menwerking met enige andere Indische organisaties IH de gro-
V te zaal van "Pulchri Studio" te 's-Gravenhage.

t De sprekers van deze vergadering waren: Ir.J.H.SCHIJgS-
**nMA (personalia, onbekend), voorzitter hoofdbestuur Ver.Kolo-
•.inisatie Nieuw Guinesren J.VBRBOOM, secretaris van de
/-|N.!.B.E.G. (Nederlands-Indische Bond van Ex-politieke Gevan-

genen), Oud Gedelegeerd lid Tolksraad.
Aanwezig waren plm. 400 personen, onder wie vele In-

dische Nederlanders.
.., Omstreeks 20.00 uur werd de vergadering geopend door
Jnlde heer NORWAK (personalia onbekendj, Secretaris van de

"Groot Nederland Actie".
Nadat hij de aanwezigen welkom had geheten, deelde hij

mede, dat deze bijeenkomst mede werd gehouden door de hier
nader te noemen verenigingen, t.w.:
1. Nieuw Guinea Organisatie;

-̂ - 2. Groot Nederland Actie;
?. U.I.B.B.Ö.-
4. Nederlands-Indische Pensioenbond;

f 5. Vaderlandse Club;
< 6. Nederlandse Vrouwen .Nieuw Guinea-bond.

Daarna werd het woord verleend aan Ir.J.H.3CHIJP3M4.,
die sprak over het onderwerp: "De realiteit van het Nïeuw
Guinea Ideaal."

Het betoog van spreker kwam in hoofdzaak hier op neer,
dat de Indische Nederlanders na de souvereiniteitsover-
dracht in Indonesië verstandig deden naar Nieuw Guinea te
emigreren om de Volksplanting en de Nederlandse cultuur al-
daar te bevorderen en in stand te houden. Overigens had
zijn rede geen politieke strekking.

Nadat een kwartier gepauseerd was, werd het woord ver-
leend aan de Heer J.VSBBOOM. '

In de aanvang van zijn toespraak deelde hij mede, dat
hij een,uiteenzetting zou geven over de juiste stand van
zaken in Indonesië en wat ons aldaar te wachten staat. Hij
sprak over de grote verbittering, welke onder de oorlogs-
slachtofii'ers heerst. De regering heeft wel allerlei toezeg-
ging*vgedaan omtrent rehabilitatie, doch zij was tot heden
in alle opzichten in gebreke gebleven.

De H.V.E. Dr.BEEL verklaarde wel, dat er geen geld is
voor de oorlogsslachtoffers, doch er blijkt wel geld te

-zijn-
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zijn voor het bouwen van paleizen voor allerlei staats-
hoofden. De regering heeft zelfs blijk gegeven geen begrip
te hebben voor de nood van de oorlogsslachtoffers.

f oen JOMMAN zelf nog geinterneerd was, beweerde hij de
idee te zi jn toegedaan om direct na de capitulatie de Volks-
raad weer in ere te herstellen. Na zijn repatriëring en toen
hij zelf Minister werd, heeft hij niets in het werk gesteld
voor een heroprichting van de Volksraad. ̂ en republikeins
journalist verweet spreker onlangs, dat de Nederlanders na
de capitulatie in Indonesië twee cardinale fouten hadden
gemaakt en wel ten
Ie. dat men geen vertegenwoordigend lichaam (Volksraad)

had gesticht en ten
2e. dat men niet voor een behoorlijke voorlichting had

gezorgd.
Onder de Nederlanders in Indonesië heerst een gevoel

van onbehagelijkheid, omdat er geen voorlichting is. IDn die
er wel is, is vals. In verband hiermede besprak hij de on-
lusten, die thans o»p Borneo heersen. De regering wist al-
land, dat er terreur en intimidatie in Borneo heersten,
maar de Voorlichtingsdienst faalde in haar voorlichting.
Bij deze Voorlichtingsdienst werken 1200 mensen en hier-
van mag men toch wel een behoorlijke voorlichting verwach-
ten van alles wat ons te wachten staat. Yerder besprak hij
de toekomstmogelijkheden van de Nederlanders in Indonesië1
na de souvereiniteitsoverdracht. Men beweert wel, dat dit
slechts een juridische formaliteit is. Spreker wees op de
consequenties van het aanvaarden van het Indonesische
staatsburgerschap. Hij somde de nadelen op, zoals verlies
van Nederlanderschap, cultuur, godsdienst en onderwijs.
Spreker nam aan, dat de 200.000 Indische Nederlanders, na
souvereiniteitsoverdracht zich geheel in de oceaan van Indo-
nesiërs zouden oplossen. Vele Indische Nederlanders leggen
zich thans bij de feiten neer en zeggen, dat het maar het
beste is Indonesisch Staatsburger te worden. Spreker was
het daar echter niet mee eens. De Jappen hebben ons in de
kampen lotsverbondenheid geleerd en thans moet de grootst
mogelijke eenheid en samenwerking worden betracht. Wij moe-
ten ons aanéém sluiten om de regering een halt toe te roe-
pen. Hij hoopte, dat de regering de wijsheid zou worden ge-
geven om de Indische aangelegenheid tot welzijn van beide
volkeren op te lossen, aldus besloot spreker zijn rede.

Omstreeks 22.45 uur werd de vergadering, die een rustig
had, door de Heer NOWAK_voornoemd gesloten, (einde)
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Hiermede moge Ik U verzoeken mij la kennis te willen
doen stellen met de volledige personalia, politieke oriën-
tering «a verder van belaag zijnde gegevens betreffende
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«T .G .Crabbendam.



GÜINÊA: los v^n Indonesië onder-de Kroon
Vele

mogelijkheden
In de Vereniging is gisteravond voor

een talrijk publiek een openbare verga-
dering gehouden door dé Groter Neder-
land Actie, 'de Nieuw-Guinea Nederland-
se Vrouwenbond en Nationaal Reveil.

Als perste beklom de heer C. T. Ber^, Na de pauze Uchft.é'ipj
Stichter van de G.N.A., het spreekge- ftan(i van Hchtbèeïdöt'zfri exp
stpelte. Hij, legde er de nadruk op,
flat reeds in de Japanse gevangenkamr
pen de «gedachte voor de G.NtA, gei
was. ,Ns d«; oorlog is men de plannen
gaan uitwerken ,en thans ''...",! '

" Nieuw;
voor,'

eeuw en wees op,de grote moeilijkheden,
waarmee de nieuwe kolonisten de ko-
mende jaren te kampen "zullen hebben.
De drang om zteh in 'Nteuw-Qulnea te
vestigen, is echter niet meet te stuiten.
Spr. gaf een overwicht v#in dé middelen
van bestaan in dit lanfli Het aal een
periode worden van hard wecken, doch
daartegenover staat,-d« ;yeyigheldi • iet?,
wat Java niet mee?-

s kreeg mevr. S.
Cornelius het woord. Als stichtster va^i
de .Niepw-Guinea Nederlandse^ Vrouwen*-
bond w«es zfi erop, dat het van groot
belang Is, dat ook de vrouwen belang-
stelling, tonen voor staatkundige en an-
dere vraagstukken -t.a.v. NieUW-Guinea.
Ook, van-deze bond is één van de begin-
aeleft: ïfeeuw-Guinea, los/van Indonesië,
onder ,de kroon. Alle Indische Nederlan-
ders, die wensen te emigreren naar
pJieuyfeGuinea,. moeten zich, zo snel mo-
gaUjk apgèven. Met een Iflst van namen
zal men zich dan tot da Regering wen-
den. Mevr. Matthes vestigde. er voorts
de aandacht op, dat van Nieuw-Gu.foea
een Westers land gemaakt moet .worden.

i heer- lgJjan^Ariks.de Iriaanse. poli-
vtcivd 10iderTall9*niors land Is aange-
komen, iieeft tot mevr. Matthes gezegd:
„Al$ eg Jfederlanders Nieuw.r<juinea zou-
'den, ]Jeschóuw«n1als &$$ Kana&rij Voor de
Israëlieten, zal _g9en ^nUfeï* mae&t ter
Wereld hen er'Swèr yajiaa^lfc^aen."

De heer Arikï was 'door"'!s|«lrte ver-
hinderd dé vergadering bt) te ^ouen.

l Tenslotte voe*de dr W. FeqiB|e,t9.u de
Bruyn het woord. Ho '̂ chetstö de ont-

jwlkkelingt van Nieuw-Cjuinea in de 20st&
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Op Vrijdag,21 October 1949» is door de Groter Neder-
land Actie, de Nieuw Guinea Nederlandse Vrouwen!» nd en
gationaal Reveil in het gebouw "De Vereniging", Willem-
straat ters-Gravenhage een openbate vergadering gehouden.

óaalcapaciteit 300 personen. Aanwezig plm. 280 perso-
nen, onder wie plm. 100 vrouwen.

Te plm. 20.15 uur opende Dr.W.fEÜILLE!D.AtT DE BHüYN
verdere gegevens bekend) de vergadering eh deelde mede, dat

Iriaanse politieke leider ARIKS op 21 October 1949 op
Schiphol was aangekomen, maar door ongesteldheid niet op
de vergadering aanwezig kon zijn.

Vervolgens gaf spreker het woord aan:
1. Chris t i aan Theodoor BTSHG, geboren te Banjoebiroe 28
October 1899, gepensionneerd kapitein, wonende Van Moersse-
lestraat 19 te 's-Gravenhage en
2. Suze Albertine Phillippine COHHELIÜS, geboren te Ma-
kassar 13 December 1899, gehuwd met:

Anthonie Jacobus MATTHTSS, geboren te Breukelen 3 Augus-
tus 1904». £aan van MeerdervoÖrt 166 te 's-Gravenhage.

2owel C.T.Berg als Mevrouw S.A.P.Matthes-Cornelius i
klaagden, dat de regering zo weinig interesse heeft voor
de emigratie van Nederlanders en Indische Nederlanders
naar Nieuw Guinea.

Volgens beiden was Indonesië voor Nederland verloren.
De bedoeling a,s nu om alle Nederlanders op te roepen om.4e
Groter Nederland Actie (G.H.A.) steun te verlenen in de
strijd ter verkrijging van:
a. een Nederlands Nieuw-Guinea met een Nederlandse cul-

tuur en Nederlandse taal}
b. een stamland voor de zwaar vervolgde Indische Neder-

landers ;
c. een uitweg voor de overbevolking van het Moederland.

Zowel de spreker als de spreekster verzochten de ver-
gadering aieh op te geven als lid. Hoe meer leden des te
meer d ruk wij op de regering kunnen uitoefenen, zeide
Mevrouw S.A.P.Matthes-Cornelius. Wij hebben geen partijbe-
lang op het oog, zeide zij, maar alleen het belang van
Koningin en Vaderland.

Vervolgens sprak Dr.W.Feuilletau de Bruyn over het
onderwerp "De economische mogelijkheden voor Nieuw-Guinea".

Zijn rede was gelijk luidend aan die, welke hij op 14
October 1949 in de Dierentuin te 's-Gravenhage heeft gehou-
den, thans toegelicht met lichtbeelden.

De redevoeringen duurden van 20.15 tot 21,30 uur.
De vergadering was $e 22.15 uur geëindigd. De stemming

was rustig, (einde) r-
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B.O.S. van 2 November 1949
ÏÏ0.709J91 M.v.B.Z.

Naar aanleiding van nevenvarmeld schrijven wordt mede-
gedeeld, dat met de persoon van NOR\HK (Nowak) wordt be-

Vjdoeld N.B.NOWACK (verdere personalia onbekend), gewoond
hebbende Julianastraat No,47 te Noordwijk aan Zee. Hij ia
ongeveer een maand geleiden naar Indonesië teruggekeerd.
lYermoedelijk is hij aldaar ambtenaar bij het Departement
J van onderwijs en verbleel met kort verlol' hier te lande.

Hij is bij geen politieke organisatie aangesloten,
doch beijverde zich voor Nieuw Guinea en het veiligstellen
van de belangen der Indo-Europeanen. In Indonesië was hij

van de Organisatie voor Overheidspersoneel, (einde)

V



Bericht : «-- Volt5^
Bron s betrouwbaar*
Inhoud t betrouwbaar*
Actie
Copie

15 NOV. 1949

V

\p Vrijdagavond, 4 November 1949 vond in "De Leeuwerik*Kruisstraai

een openbare bijeenkomst plaats belegd door de,Groter Nederland Actie'
en de,Guinea Nederlandse Vrouwenbond*" •< — -

Aanwezig pl*m* 150 persanen,intellectueel milieu (onder de aan-
wezigen bevonden zich e en 60tal Indonesiërs en Indo*s)«

sprekers: Mevrouw*Matthes«Cornelius,namens de "N*G*N*V*B*M*
de Br ey, ra men s het National Jongeren Verbond* '

'* Dr * JFeuilletau de Bruyn i "Groter Nederland Actie"*

Vóór Mevr* Matthes haar rede begon liet zij de aanwezigen enkele
ogenblikken stilte in acht nemen en daarna te t Wilhelmus zingen ter
herdenking m n de gevallenen.

Hierna gaf zij eed overzicht van de totstandkoming (in November
1947) van de HN*G*M*V*B*tt,nadat de gedachte gerijpt was in de Japanse
concentratiekampen* Zij gaf de doelstelling van genoemde bond weer t
belangstelling der vrouwen wekken voor de vraagstukken van de dag,
het nationaliteitsbesef bevorderen,gemeenschapszin aankweken,steun ver
lenen aai. allen die voor Nederland gestreden hebben en de tegenstellir
gen tussen blank en bruin opheffen* Spreekster wekte belangstelling
voor Nieuw Guinea,dat de N«G*it*V*B* wil maken tot een deel van Neder-
land met de inheemsen niet als onderdanen doch als ingezetenen van
Nederland enz* Spreekster herinnerde eraand at in Nieuw Guinea nimmer
dê Sftt&rlandse vlag is neergehaald* Nieuw Guinea moet,aldus sp reeks t ei
Neder lands blijven» £ij schetste de mogelijkheden die Nieuw Guinea
biedt b*v* voor Indische Nederlanders die in Indonesië vervolgt zullei
worden, emigratie vanuit Nederland etc* Si j stelde als voorbeeld de
Engelsen,die.na hun koloniën te hebben vrijgegeven,thans hun aandacht
vestigen op Zuid Afrika* Wat Zuid Afrika voor Engeland is,roept spr*
ui t,is Nieuw Guinea voor Nederland* Zij besloot haar rede met een op»
roep tot steun aan de N*G*M*V*Bè

de Brey betreurde TOK.t dat de Nederlandse jeugd zo weinig belang**
stelling heeft getoond voor de Indonesische kwestie en hij betreurde
dit temeer,daar de jongeren, de consequenties van de besluiten der
R*1'«C* zullen moeten, dragen* Spr* keerde zich in scherpe bawoordingen
tegen de regering,die,aldus spr*,uitverkoop houdt* Spr» haalde een
Franse filosoof aan die heeft gezegd,dat mensen die ja-knikken dezelf
de beweging maken als zij,die langzaam indutten* Wat de Nederlanders
nooit mogen toestaan,zei spr»»,is.dat let zelfbeschikkingsrecht xan de
verschillende volken in Indonesil wordt genegeerd en dat zij,die op
Nederland ver trouwden, worden gedwongen zich te onderwerpen aan de
repAbliek* Onze troepen zullen,volgens spr*,in Indonesië moetaai blij«
ven totdat de veiligheid van de daar aanwezige Nederlanders verzekefd
is» Spr* verzekerde tenslotte,dat het N**i*V* zijn actie niet zal sta*
ken,maar voor zijn idealen ten dienste van het vaderland zal blijven
strijden*

Dr* Feuilletau de Bruyn zag de Nederlandse toekomst op Nieuw
Guinea tamelijk optimistisch in,daar voat al de Australische belangen
dooc e en handhaving van hst Nederlands gezag daar worden gp diend*
Ook deze spreker was het net de rege&ngspolitiek volslagen oneens*
Hij hoopte dat de besluiten van de R*ï*G* geaa voldoende meerderheid
in het parlement zouden vinden. De MV*V*D*M zal hier de beslissing
moeten brengen, ze i spr* De oppositie in deze partij is bezig zich
te organiseren en zo nodig zal er e en nieuwe liberale partij g



worden» Wij willen niet langer achter de heren Stikker en Oud aan-
lopen,riep spr» uit. Spr* hoopte dat er een regering zou komen die
de plannen van de Groter Nederland Actie zal willen steunen*

Tot besluit ̂n de bijeenkomst werd een serie lantaarnplaatjes
vertoond die een indruk wilden geven van de mogelijkheden van Nieuw
Guinea*

Bij het verlaten van de zaal werd een collecte gehouden tot
dekking van de kosten*

\e stemming was enthousiast. De resp* redevoeringen werden her*-
haalde malen ób or applaus onderbroken* «einde*»*

B 12 November 1949<
bCMt.MHd-è«.*._»..*».••» ...a.*

Aan te t Hoofd der B*V*D*
Javastraat 68*
D e n H a a g *



Openbare Vergadering
\ > . / * ' • ' ' " " ' •
te houden door

de Groter Nederland Actie,
de Nieuw-Guinea

Nederlandse Vrouwenbond
en Nationaal Reveil.

^ • • . - • • . •

op WOENSDAG 14 DECEMBER a.s; in het Gebouw
„DE VERENIGING" Willemstraat, Den Haag .

des avonds 8 uur.

Sprekers: Dr. W. K. H Feulletau de Bruyn.
Onderwerp:

* „De huidige ^toestand in Indonesië.
Adm b.d,(C. E. L. Helfrich.

Onderwerp: „Een Maritiem Vacum".

PAUZE, :

Spreker: Dr. W. K^H Feulletau de'Bruyn.v
Onderwerp: v

„De exploratie in 1913 van Nieuw-Guinea
toegelicht met liehtbeelden".

• ' ' • • ; TOEGANGSPRIJS 40 CENT
Kaarten vanaf heden verkrijgbaar bij het
Secretariaat; Daguerrestraat 31, Tel. 39.9371

Populierstraat 36, Tel. 39,16.34
en des avonds vanaf 7 uur dan de zaal.



Op het Binnenhof
wordt nu inet hulp van onze

* ' r i / ' '

Nederlandse regering
' ,' ' '• ' ,*• ' .

ï r

' N

het Rijk gebroken
Hierdoor wordt In ië aan
ve rm e 11 gi n g prijsgegeven

De Nederlandse arbeider
1 t*^ ', .

zijn brood ontnomen
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ei>aabara vargadarifig vaa t* Grot«r Jtadarlaaad Aoti*, De ui
Ouia«*-ï*»d«rl«j3d»« Yrounmaboad aa Katieaaal tavall*

op Woaaadag 14 &aaa*bar 1949 ta £0 aar ward aaa opanbar«
vargadarlng gabotadaa ia bat ««bouw *öa Yaraal«iaf% %illa«*traat
ta 's-GrBvaafaaga, balag* door da Grotar üadarlaad Aotia, &a
Gulo»*-ïiad«rlaad«s TrovMaaboad aa door «atiooaal itavail.

Aaawaxlg rui* 400 parsoaan. £&nloa.p*ait*it 400 paraonan.
laa da «airaa va* da saai «ara* v*raabillaada «ffiabaa aaa*

gabraabt att da opaabrlltafit
1. "Waarvoor da effara? ut Xsdia-balald braakt vaal.

3. «Op bat Binowahof wordt au aat hulp vaa oasa Hadarlaadaa
Ragarlog bat f Ijle gabrokan. Riardoor wordt ladia aaa var*
alatlging prïjag»eavan. Ba Hadarlaaftaa arbaidar. «ija broed
oatnoaaa*.

» itojastait da fTofiin^is*
SO.Oö war ward da vargadarin* gaapaad door da

bad
caida

U dlap talaurga»t«ld bant. aaar laat du awad aiat z«kkaal oaa *tra-
vaa ia as blljrt ta leojaaa tot barlaviag* la sija prijagagavaa aam
da wraohting va* da gabala warald* K»ft aagt dat ftiat, amar daar
ktaat «a ataat op nakao. De klaixta aabaawriiig ia bat Ytrra ooataa
i» Kl«aw«ai»ijaa*. Toor «aaa vrijbaid babbaa wa ia da oorlog

aa dia xija wa au praatlaab kwijt.
varlaaada bij b*t woord aaas

•a>Or«vaahagar

•#.
\d «la oadarwarpt T>a huldiga toastand ia Xadoaaala*»

tijdpark, «aaria wij op hat ogenblik lavaa ia voor Ha-
darlaad ba«liaaao4. Ik badoal, dat ar aa aaa aiamv hoofdatulc gaat
bagijuuan» l& Xadaaaaia zi je wa ar aog aiat* Da baali»alnfaat dia
aa eanouan vorda»» zijn voor sadarlaad boogat araatlg. Da Sarata
ranar, dat ataat voor ad.J vaatt «al da »aad aiat babbaa da ovar-
aankomst ta vsrwarpan. Ik bab babaafta a» avaa aaa raabtzatting
ta gavan avar aaa par»oo«lljk fait, daar bat aiat uitgaalata* iat
dat MA aadara varkaarda ooz l̂ttf iaa gaat traMcaa*

Vaar da hardaoklog vaa da «avallaaaa ia da atrijd tagaa ja-
paa ia da Grote Kark ta 'o-Gravanha«a «p Zatardag 10 Daaambar 1949,
bad ik vaa bat N*I.B.ï.G.-baatttur aaa uitoodiglag gakragaa. Da baar
LTPQLaMtPS?Sl. dia aaavaakali jk aldaar bat woord «au roaraa, baaft
14 dagaa voor dam bardanleiag vaa bat bas tuur vaa da N.I.B.K.C.
bariabt ootvaagaa, dat bat Klnlatarla vaa ovarxaaaa eabladadalaa
bwBwaar «aakta, dat bij daar bat woord *ou voaraa* aam Mj dit
toah daaav daa soa faaaani Miaiataria Har* Ma jast*! t adviaaraa da
hardankingadlaaBt aiat bij ta woaaa* Poraooalïjk bab ik, «e var*
Tolgda sprakar, bij bat rabiaat vaa da Koningin «var das* aanga la*
gaahald galcfomaard, doch daar ble»k aiata bakaad ta mija* Daar
da A»boüa«»an in da atrijd tagaa J»p«n 18*000 amajaa babbaa varlo-
r«a, bab ik uit frataat da hardan>rl»gs4ianat aiat bijgawooad (alt
da maal kloak bravo garoap).

Vardar basprak Dr.Pauillatau da Bruya da altoatia ia Xadaaa*
sla, waar 10*000 «nbtan«r»a gadwaagaa wordan om dienst ta aaajaa M'



* t *
4* -ft.1.3.-. &• AAAAAA IA Xedoaoai* sija olot la ataat «M
to oAOtA*AA* Slooht» 1,OS£ WA hot ladofiooiseho VAUT la la ha t oa-
«l* «a* l» t ola44i»£AK* H.B J*, of 30*03» *a awt dit haoijovol iAtol-
lootooloa wil *«* lodoaoaio boataro». w****** «traks a* 4* *<KXTO~
roiaitoi|»owdrooht A» BodorlaiiAoro «a i* gooAwilloado ïndonoaiAra
wordoa vü»oa*4t 4** hooft 4o Twoodo Kao*r sloh hlordoor aahuldi*
AjMAilEt *** *At miadrUf i «Met i«ar aohwld*. BA toostaod ia xaA*~
ao*i* Ü a$ Aot ae*ablik «MNP «wwtlg. D» T.».I. kaa 4o ordo daar
Aiot. haaUunroa, D» voraohillojido partij»* *m*ti&m »lk»wr m r*̂ »

f «na* «ft*. Th*»» slja «r i««to la
«ut ss»lf MMT alt

ma** Icawa. xir *»•% h*t ai»t.
«pr«k«r nog *«a woord

4«
Ia Int leurt *j»r«ï»iid« «v«r «* MMiU jkbtó*A bij 4*
iraMltti**» ï»»loot d« Htt«p I*alU«t*« 4« Bmar» «l

4* Cfp»«rti««, «5*t wa «• »o»iU4W»4«a rottig «uÉvr o«»a »e«t blij-

«p«l»r M «au oi»i»r»«r^j
V b%»prak ia lioo<ag*»V d« pr»»t«ti« door OMM vloot v«rri*ht

r«M* a» oorlM ***** JNn«m» ook I«T*rd« hij ftriti** «f 4*
«lag» dl» «r v«r ie o«nrlö« werÉ to«c*p««t o» 4* Kario*. Y*r4*r
•prt* hij 4« taalt vttft Aa Ifaria* ia ladoaeaic ia Yir^Mti
4» l^e»li«av a»l »pr«k«rf «10 ttt» s*4*rl«ada« vloet h«t
bij 4» Y*iPd«4i8iB« IWA MalaWc» «R §«*•*** K»t dit «l v«rIl»B*a wl J
Ind«»»i» *a brt«tf»a 4» Xac«l8«n te«l«klcft.

wij j»rot**t«rfta WJ 4* O .H. O. •* bij 4»

*t**4»
Wij

wor4*a w»l «MIC ro«r rwMtioiuMdrwi oit«a«M*)ct. ÜMOP 4» procr* "
v** iMilibvm )kvt laad 800 Jaar «aht*ruite«>*t «A 4»t ai Ja da* 4*

3pr*lrar «af v»rr«l«»aa ai JA aftniag ow»r 4*
•aria*, aoaX» 4ie bij 4* K.T.C. w«r4 «Att«0»»t«Mt %•> w»t«a

laéoaooiaoho «iJdo gaf AAA do vorsokoriag, dat
IA êêm Jaar tijd op oigoa boaoa koa atoaa. «ij ootttór hobboa §0 Jaor

4it
•P At» 4«* 4A fT*I«B*«VlJAAt 4AA A$At |A AttAt |A AAAA

tA IHHPAA» ladiaa 4A *tte*m AA IO^A %AA i* «r VAA
«r AAA U«htimat AA! a«hijo»a, Ö» V«ili^i0i4>raa4 A» 4« OJl.o* «tl-
1*A AtAAA» 4at AF AAA TlOOt- AA AAA TliA«tAi«AA«i* ttMtAh frAAID AA
4AA AAA Ik 4» AAA9# 4«t 4AA* AAAt* «Al W«r4*B iMÉWNMt Aft bft»lTOT4
400T «A4ATlAA4« «AflAAAf dit «AAA doorfAAft Tia4t, lAt^AA* dit A«t '
*iA4* «AA AA erca&laati* *AA 4A ItrAAicAA HatiM. K^«t a»a *r Al*ta
AAA AAft AAj, AAt AAAAMA4AAW fl.OUl'flj'tfU^il tAt 41t AÜaAlftAArifiE AA
AtAAA TladAa bij p*ApAtt* 4ÉA AS* Al «i JA» *at AOoit door Aawrika OA
Attttralia »al WAVAAA y*Atoo>t»oy4. HA* AWA* «r l*t« Itaaacirar «tal*
IAA.AA. AAA lp» l»t wai OOAÖ ybauTAA, 4at 4« kowi* AAtriASjMt cw»r-
gpJlwAABHt JtAA Î̂ RwBv f^^V^FvT ^^VKA^BW VRirab <J|ipHlK)|̂  •4iMiKK4|mP Av^ îMi ^A^MK 1̂ ^R4V' ^V^HRW w^Vfl̂ WnHI ^wV^

loot IA hot kr*it YOOT AA 34o w«r«14oerloc AA dat hooft AA Y*lliA*
AA» A» al JA ë»wotoA» (In 00% oavo H««oria« word or »it

do «AAI goroApoa)* Kiorop «oido aprofcori »*Do VodttrlOAftoo i?o»ria«
blijft altijd tATAAtwoordoliJk, moAr do Toilifhoi4araod hooft 4Ü
tO^J«l«Bt*, LAOt «AA 4» £AVA**A «10% 4lo «ft atTAtO«io*h TAAAM

wordoA oakolo liohtboolAOA TOytooaft «rw _
«Af hiorbij AA* toolirtitlAg»-
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Onderwerp: Openbare vergadering van de Groter Nederland Actie, De Eieuw-

_^_ Guinea „ iïederlandse Vrouwenbond en Nationaal Reveil,

Datum ontvangst bericht: 14 December 1949

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar

Waardering bericht: betrouwbaar

Tevens bericiit gezonden aan:

Medewerkende instanties:

Ondernomen actie:

Op Woensdag 14 December 1949 te 20.00 uur werdJer>een
openbare vergadering gehouden in het gebouw "De Vereniging",
JYillemstraat te _'s-Gravenhage, belegd door de Groter Neder-

, '̂ Land Actie, de Kieuw-Guinea^, Nederlandse Vro uwenbonc^ en <sfa*i.
"Jlationaal Keveil.^ ~"

1 aanwezig rui'm 400 personen, iaalcapaciteit 400 pex^sonen
Aan de'muren van de zaal waren verschillende affiches

fc -*

aangebracht met de opschriften:
de offers;- Het Indië-beleid breekt veel,1 "Waarvoor

straks alles-"
"Het IndiS-beleid belet dit"
"O het

het

breekt njoon en Rijk,
Binnenhof wordt nu met hulp van onze Nederlands

ng het Rijk gebroken. Kierdoor wordt Indiè aan
vernietiging prijsgegeven. De Nederlandse arbeider
zijn brood ontnomen".

Op het podium was de l-lederlandse vlag aangebracht met
portret van Hare Majesteit de Koningin.
Omstreeks 20.05 uur werd de^gj vergadering geopend
de voorzitter van Nationaal Reveil, genaamd:
Ghristi aan Louis SCHgUBR, geboren te Batavia 13 Februa-

ri 1884, administrateur, wonende Eikstraat 33 te 's-Graven-
hage.

Nadat hij de aanwezigen een hartelijk welkom had toe-
geroepen, hield hij een kort openingswoord. V/e beseffen,
aeide spreker, dat U diep teleurgesteld bent, maar laat de
moed niet aakken! Ons streven is en blijft te komen to-t
herleving, ïïe zijn prijsgegeven aan de verachting van de
gehele wereld. Men zegt dat niat, niaar daar kunt ge staat
op mallen. De kleine schemering in het Verre Oosten is
Nieuw*-"ruinea. Voor onze vrijheid hebben we in de oorlog
gevochten en die zijn we nu practisch kwijt.

Hij besloot dit kortVopeningswoord met de mededeling,
dat er a.s. Maandag 19 De'cember 1949x"in ̂ e Dierentuin te
!s-Gravenhage een openbare vergadering zal plaats vinden
onder auspiciën van diverse Nederlandse Vrouwen Verenigingei
Onder meer zullen daar spreken de damea:
1. Mevrouw 1.Gravin VAK LIMBURG 8TIHUM-HOEÜFPT VAN VÏÏLSST,
2.
3.

Mevr ouw' Mary POS ty
TMevrouw MATTHES.

"Daarna verleende hij het woord
\\m Karel Hendrik JFEïïIIJrêTAÜ DE BRUIJH, geboren
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te Palernbang 11 Juli 1886, wonende Kwikstaartlaan 9 te
's-Gravenhage.

Deze had als onderwerp: "De huidige toestand in Indo-
nesië" .

Het tijdperk, waarin wij op het ogenblik leven is voor
llederlaiid beslissend. Ik bedoel, dat er nu een nieuw hoofd-
stuk gaat beginnen. In Indonesië aijn we er nog niet. De
beslissingen, di e aafnu genomen worden, zijn voor ïïederland
hoogst ernstig. Ds Eerste Kamer, dat staat voor mij vast,
zal de moed niet hebben ĥ -E/t,6 verwerpen. Ik heb behoef^
om even een rechtzetting té geven over een persoonlijk feit,
daar het niet uitgesloten is, dat ïïen anders verkeerde con-

' oor de herdenking van de gevallenen in
strij<r^efêeTT"Japan in de Grote Kerk te 's-Gravenhage op

Zaterdag 10 December 1S4S, had ik van het U.I.B,13.G.-bestuur
een uitnodiging gekregen. De heer L.POLHAÜFSSSY, die aanvan-
kelijk aldaar het woord zou voeren, heeft 14 dagen voor deze
herdenking van het bestuur van ée ïï.I.B.ïï.G. bericht ontvan-
gen, dat het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen bezwaar
rnaaKte, dat hij <)#3fdaar het woord zou voeren, ^ou hij dit
toch doen, dan zouj^EjöpCgenoemd Ministerie Hare Llajesteit
adviseren de hdrdenkingsdienst niet bij te wonen. Persoon-
lijk heb ik, zo vervolgde spreker, bij het Kabinet van de
Koningin over deze aangelegenheid geïnformeerd, doch^f^aar
bleek niets bekend te zijn. Daar de &mbonnezen in de strijd
tegen Japan 12.000 mensen^levenJDhebben verloren, heb ik uit
protest dê é̂" herdenkingsdiensfniet bijgewoond (uit de zaal
klonk bravo geroep).^-

Verder besprak/ip<f'de situatie in Indonesië, waar
10.000 ambtenaren gedwongen worden om dienst te nemen bij de
"R.I.S.". De mensen in Indonesië zijn niet in staat om aich-
zelf te besturen. Slechts 1,05$ van het Indonesische volk
is in het bezit van het einddiploma H.B.3. of hoger en met
dit handjevol intellectuelen wil men Indonesië besturen.
Wanneer straks na de souvereiniteitsoverdracht de Nederlan-
ders en de goedwillende Indonesiërs worden vermoord, dan
heeft de Tweede Kanier aich hierdoor schuldig gemaakt aan
het misdrijf: "Dood door schuld". De toestand in Indonesië1
is op het ogenblik zeer ernstig. De T.N.I. kan de orde jjalĵ
daar niet handhaven. De verschillende partijen bevechten
elkaar nu èijreeds zoals/Jï»a?3T-Islam, Ma s j umi „gar" d e I.N.I.
enz. Thans zijn er reeds^n 2!uid-Oost-Borneo"^onlusten uit-
gebroken, ^loek nu zelf maar uit wat uit deze heksenketel
naar voren moet komen. Ik weet het niet.

Vervolgens bracht spreker nog een woord van oprechte
dank aan lïinister VAK MA&S3gVglSN voor zijn vasthoudendheid
inzake de status van Meuw-Guinea.

In het kort sprekende over de moeilijkheden bij de
emigratie/ naar lieuw-Guinea besloot de heer FBUILLTSTAU DTS
BRUIJN aijn rede met de opmerking, dat men de moeilijkheden
rustig onder ogen moet blijven zien. Van ïlieuw-Guinea zulle»
we een nieuw vaderland bouwen. *-.

Hierop kreeg Admiraal b.d. G.E.L.IiSLgRIGHjronmiddellijkJ
het woord. ~ •

, Deae spreker had als onderwerp: '1Sen maritiem vacum".
i Hij besprak in hoofdzaak de .prestaties door onze vloot
verricht gedurende de oorlog/^n het Verre OostenJ

Ook leverde hij critielróp de bezuiniging, di e er
vóór de oorlog werd toegepast op de Marine. Verder besprak
hij de taak van de Marine in Indonesië in vredestijd , Vol-
gens de Engelsen, zei spreker, was onze leder&ndse vloot

-het-
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het lichtpunt bij de verdediging van Malakita_en Borneo.
Het dit ai verliezen wij Indonesië en d~e angeïsen/ behouden^»
Mal akk a. <- -̂~~-~

Hiertegen moeten wij protesteren bij de U.ÏÏ.O.
Veiligheidsraad.

Uederlands-Indië is nog steeds strategisch en econo-
misch een belangrijk gebied,- alleen het beeld is heel anders
geworden. \7ij worden wel eens voor reactionnairen uitge-
maakt, ilaar de progressieven hebben het land 200 jaar achter
.uitgezet en dat zijn dus de ware reactionnairen (applaus).
' Spreker gal/zijn mening over de toekomstige E.I.S.-
marine, zoals die bij de H.T.C.£_que aterkteQwerd vastge-
steld, te weten vier corvetten en één torpedojager.

Van Indonesische zijde gaf men de verzekering, dat
deze vloot in één jaar tijd op eigen benen kan staan. 7/ij
echter hebben 50 jaar nodig gehad om een behoorlijke vloot
op te bouwen. /

Het steeds zuidelijker doordringend^ommunisne in £uid-
öost-Azië zal geen tegenstand vinden, wanneer het het eilan-

if- denrijk bereikt. H'eeift men dTtTgî h wei voldoende gereali-
V, seerd? Spreker wees er op, dat/danTde B.I.S,-vloot/niet in

staat is deze communistische golf te keren.Indien de zaken
/^aiHzo lopen ben ik er- van overtuigd, dat er een lichtpunt
zaTT schijnen. De Veiligheidsraad en de U.lï.O. zullen eisen,
dat er een vloot- sn/viiegtuigbasis moet komen en dan heb
ik de hoop, dat deze basis aal worden beheerst en bestuurd
door ^ederland. Wanneer dit geen doorgang vindt, betekent
dit het einde van de organisatie van de Verenigde Naties.
Doet men er niets aan dan zal het Communisme doordringen
tot dit eilandenrijk en steun vinden bij groepen, die er
al zijn«wat nooit door Amerika en Australië zal worden ge-
accepteerd. Men moet er iets tegenover stenen en dan kan
het wel eens gebeuren, dat da koude oorlog zal overslaan in
een zeer warme oorlog. Indië kan dan wel eens wo rden de
lont in het kruit voor de 3de wereldoorlog en dat heeft de
Veiligheidsraad dan op zijn geweten. (En ook onze regering
werd er uit de zaal geroepen). Hierop zeide spreker: "De
Nederlandse regering biijl't altijd verantwc ordelijk, maar
de Veiligneidsraad heeït dit toegejuicht.

Laat men de gevaren zienr besloot spreicer^ die dit
strategisch vaoum met zich meoebrengt. """/—~

/"Hierna werd 20 minuten gepauseerd, waarnal/enkele
lichTbeelden JwerdejiJ vertoond /van de exploratTé* in
3~ieuw-G-uinea,^e4welle dop F) Dr ./W.Iv.jnF3UILLBTA.U D'3
—— ' . ,. *—~ .— / /g-i»* ••' ,, A— -< ' JÖF» jffa*~
TA'9rdon Toeg0J T ̂hn.g,*̂ A-***̂ '̂ ** j*̂ *̂**'"'**-'̂-»

l " Te omstreeks 23.00 uur sloot eergenoemde voorzitter
/ deze vergadering, die een rustig verloop had, met een woord/

dank aan de sprekers, (einde) l
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Ag.nr: 82433 Afz. : ID Dan Haag datum: 22-3-50

Aard van het stuk: rapport

Van een doorgaans goed geïnformeerd persoon wordt vernomen, dat
de "Nieuw Guinoa Nederlandse Vrouwen Bond", de "Groter Nederlan4
Actie" en "Nationaal Reveil" in Unieverband zullen samenwerken.
Men is overgegaan tot het uitgeven van een eigen bondsorgaan onder
de naam "Bondsorgaan van Nieuw Guinoa Nederlandse Vrouwen Bond-
Groter Nederland Actie- Nationaal Reveil".

Als hoofdredacteur van dit orgaan treedt op de bekende
Dr.W.K.H.FSUILLETAÜ DE BRÜTN,terwijl het redactie-adres is gevestigd
aan de Daguerrestraat 31 te * s-Gravenhage ten huize van:

Arthur Emmanuel DE RAS, geboren te Maastricht l December 1891.
Het eerste nummer van bedoeld Bondsorgaan gaat hierbij, (einde)
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17 April 1950.Verbinding: Io.l2
Does.164/10
Onderwerp: Contactavond G.N.A. N.G.N.V.B. en Nationaal Reveil
Datum ontvangst bericht:
Betrouwbaarheid berichtgever;betrouwbaar
Waardering bericht«betrouwbaar
Tgvena bericht gezonden aan:-—
Medewerkende instanties;
Ondernomen actie:

OP KAAR1

DA i:
PAR: II h -

Op Donderdag 13 April 1950 des avonds om 20.00 uur
werccioor de Verenigingen "Groter Nederland Actie",
"Nieuw Guinea Nederland» Vrouwenbond" en "Nationaal Heveil"
een besloten contactavond gehouden in het café "De Gouden
BegenT'IéleSQtt aa» kQ"t Goudenregenplein te 's-Gravenhage.

Ongeveer 250 personen waren aanwezig.
Om 20.10 uur opende de voorzitter:
Dr Killem Earel Hendrik FBUILLSTAÜ DE BEÜYN* geboren

11 Juli 1886 te Palembang, wonende Kwlkstaartlaan no,9 te
's-Gravenhage, de bijeenkomst.

Hij heette de aanwezigen hartelijk welkom en dankte de
aanwezigen voor de goede opkomst. Na een kort inleidend,
woord kondigde hij aan, dat de heer THIESSEN deze avond het
woord zou voeren.

$ O n d e r geweldig applaus nam/
ffra - J ohn TH IS S 3BN. geboren 26 Augustus 1906 te Pekan-

tan (indonesIe), 'wohende Van Hoytemastraat no,27 te 's-Gra-'
venhage, het woord*

Spuaker begon zijn misnoegen te uiten over de beJaai de-
ling, die hij na zijn arrestatie op Schiphol had ondervon-
den. Hij zeide in het maleis "saja soedah kenjang dari Blan-
da", hetgeen Intekent: "ik ben zat van de Hollanders", Daar-
na gaf hij een overzicht van -al hetgeen hij had verricht en
ondervonden in Indonesië na zijn terugkeer aldaar in de loop
van het vorige jaar. Hij sprak vaa de door hem in Bandung
gehouden vergaderingen, waar 10.000 mensen naar hem kwamen
luisteren. Verder gaf hij een overzicht van de chaotische
toestanden, die hij in Baadung had meegemaakt na de souve-
reiniteitsoverdracht. Dooh, zeide spreker, zolang WSSgBBLIHg
er was voelde men er zich nog veilig. WESEBELISTG was offiei-
eel door de Regering van Pasundan aangesteld om de rust en
orde te handhaven. Thans zijn er in Bandung 1200 Nederlan-
ders gearresteerd, die verdacht worden met WBSTÏÏELING te
hebben samengewerkt. Spreker hekelde op sarcastische wijze
de H.I.S.-regering en gebruikte daarvoor bepaalde Maleis®
uitdrukkingen. Op dezelfde wijze uitte hij zich scherp te-
gen het beleid van de Nederlandse Regering inzake de Indone-
sische aangelegenheid. Ook becritiseerde hij scherp het op-
treden vaa de Nederlandse Hoge Commissaris in Indonesii
Dr HIRSCHEELD en besprak diens houding in Nederland tijdens
de Duitse bezetting. En zo'n man van wie dit alles bekend

, is bij de buitenlandse intelligence diensten vertegenwoor-
* -digt-
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digt de Nederlandse Hegering in Indonesië*, zeide spreker.
Toorts gaf hij een overzicht van aijn reiafnaar ïïieuw Guinea,
die hij kort geleden nog maakte. Mij had deze reis met een
.Amerikaans Legervliegtuig gemaakt. Dit vliegtuig was hem

l/welwillend door de Amerikaanse Luchtmacht-Commandant in
1 2.0.Azië* ter beschikking gesteld, nadat hij vergeefs ge-
/ tracht had een plaats in een K.L.M.-toestel te krijgen.

Ha de koloniesatiemogelijkheden in Hieuw Guinea bespro-
ken te hebben oefende hij critiek uit op de houding van het
I.E.Y. (Indo Europees Verbond) wier leden liever farga Kega-
ra (Indonesisch Staatsburger) worden om zich van een goed
baantje op Java verzekerd te zien. üp een zeker ogenblik
worden zij toch door 8ÜKARNO eruit geschopt.

Vervolgens sprak hij over hetgeen hij had ondervonden
na zijn arrestatie op Schiphol. 2owel de behandeling in
zijn cel te Amsterdam, de rechtszaak en de 6 weken gevange-
nisstraf, die hij had ondergaan, besprak hij. Hij vergeleek
deze behandeling met Gestapo-metJaoden* Ds rechtszitting was
gelijk het proces in Praag tegen een Nederlander, alleen

/• was bij deze rechtszitting een vernisje aangebracht.
^ Toevallig, zeide spreker, hebben ze die dollars, die

niet eens van mij waren, gevonden. Deze dollar-s werden mij
in een gesloten enveloppe door een kennis medegegeven. G-e-
heel te goeder trouw heb ik die kennis een dienst willen be-
wijzen. Alle schuld heb ik op mij genomen en die vriend
niet verraden. Dat doen wj.j Indo's niet. Maar al hadden ze
niets gevonden, dan had <Tén z e me 'i och niet laten vertrekken,
want "Barbertje moest hangen". Omdat ik teveel weet, schij-
nen ze erg bang voor me te zijn, want nu worden geregeld
mijn gangen nagegaan en telefoongesprekken afgeluisterd. Ik
zie ze wel staan die jonge blonde man en die jonge dame, die
geregeld voor mijn huis op post staan. Ja, ze zijn bang voor
me, dat ik alles zal openbaren. Maar ik geef U de verzeke-
ring, dat dit zal gebeuren, ïhans zal ik niets zeggen, om-
dat ik hier als gast spreek en deze verenigingen hierdoor
moeilijkheden zouden krijgen. Maar zodra de mogelijkheid er
is, zal ik voor mij zelf alleen in het openbaar spreken.
Met bewijsstukken zal ik ü tonen, hoe er in de Indonesische

/ kwestie geknoeid is. Ik zal dan op eigen verantwoording
spreken en de muren zullen er van schudden. Ook wil ik pro-
beren een onderhoud met de Koningin aan t e vragen. Ik aal
Hare Majesteit dan volledig inlichten met alle bewijsstuk-
ken, die mij ter beschikking staan. 2o spoedig mogelijk
hierna zal ik dan lederland verlaten (stemmen uit de zaal:
"neen hier blijven"). In het belang van deze zaak moet ik
echter weg, zeide spreker.

Hij wekte de aanwezigen op om eendrachtig voor het be-
houd van lieuw Guinea te strijden en hierop bij de Hegering
aan te dringen. Bij deze regering vertonen zich thans
symptomen om dit land los te laten.

/»- . Onder luid applaus beëindigde hij zijn becoog.
Hierna werd gepauaeerd.
Ia de pauae werden door enige personen vragen gesteld

inzake Indonesische aangelegenheden, die alle door de voor-
zitter werden beantwoord.

Om 22,45 uur sloot de vooraicter de vergadering, die
/een rustig verloop hadT7 («inde),,
l .. i ___/ , f /.
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Op Donderdag IJ April 1950 des avonds ora 20.00 uur .verd door
de Verenigingen "Groter Nederland Actie", "ïTieu;? Guinea lïederlaadse
Vrou /enbond" en "Nationaal 'Reveil" een besloten contactavond .'gehou-
den in het café "De Gouden Regen", gelegen aan het G-oudenregenplein
to ' s-Gravenhage .

Ongeveer 250 personen waren aanwezig.
Om 20.10 uur opende de voorzitter: Dr Wil l ea Sarei Hendrik

Dg. 3RU YN t geboren 11 Juli 1386 te PalenbanG, tronende.
iCwiks t aart l aan no . 9 te 's-Gravonh 0/33 , de b i j e e nk om s t .

Hij heette de aanwezigen hartelijk welkom en dankte de aanwe-
zigen voor de <_;oede opkoast. Ha een kort inleidend woord kondigde
hij aan, dat de heer THI.333.1M deze avond het woord" zou voeren.

Onder geweldig applaus nam- John TuIESSEI?,. geboren 26 Augustus
190G__ te Pekantan (Indonesië), wonende Van Hoytemastraat no.27 te
1 s-Gravciihage , het ivoor dé

Spreker begon zijn misnoegen te uiten over de behandeling,
die hij na zijn arrestatie op Schiphol had onderbonden. Hij aeide
in het Maleis: "saja soedah kenjang dari Blanda", hetgeen betekent:
"ik ben zat van de Hollanders", Daarna gaf hij een overzicht van al
hetgeen hij had verricht en ondervonden in Indonesië na zijn terug-
keer aldaar in de loop van het vorige jaar. Hij sprak van de door
hem in Bandurig gehouden vergaderingen, waar 10.000 mensen naar hen
kv/amon luisteren. Verder gaf hij een overzicht van de chaotische
toestanden, die hij in Bandung had meegemaakt na de soevereiniteits-
overdracht. Doch, aeide spreker, zolang ggSTERLIIIG or was voelde men
er zich nog veilig, tfe sterling \ms officieel door de Regering van
Paaundan aangonteld om de rust 'en orde te handhaven, Thaas zijn er
in Banduns 1200 Nederlanders gearresteerd, die verdacht v/orden met
.ve, sterling te hebben samengewerkt. Spreker hekelde op sarcastische
wijze de R. I, £, -re ge r ing en gebruikte daar-voor bepaalde Mal e i se uit-
drukkinTon. Op deselfde wijze uitte hij zich scherp tegen het beleid
van de Hederlandse Redering inzake de Indonesische aangelegenheid.
Ook becritiaeerde hij acherp het optreden van de Hederlandse iïoge
Co--ij;iiö,oaris in Indonesië Dr HIHQCHF^LD en besprak diens houding in
Hederl-yjid tijdens de Duitse DezettïhgV En ao'n sian van wie dit~allos
bekend ia bij de buitenlandse intelligence diensten vertegenwoordigt
de Hederlandse Regering in Indonesië, zeide spreker. Voorts gaf hij
e'en overzicht; van aijn reis naar JTieuw Guinea, die hij kort selecLea
nog naakte, Eli j had deze reis net een Merikaans Legervliegtuig ge-
maakt. Dit vliegtuig was hem v/elwillend door de Amerikaanse Lucht-
i.aacht-Co:ttJ.iandant in Z. O, Azië ter beschikking gesteld, nadat hij ver-
geefs getracht had een plaats in een K. L, M. -toestel te krijgen,

Na de koloniesatiemo^elijkheden in Hieu^-Guinea besproken te
hebben oefende hij critiek uit op de houding van het I.fi.Y. (Indo
Europees Verbond) wier leden liever tffarsa Negara (Indonesisch Staats-
burger) worden on zich van een goed baantje op Java verzekerd te
zien. Op een zeker ogenblik worden zij toch door 3UKARNO er uit ge-
schopt,

Vervolgens sprak hij over hetgeen hij had ondervonden na zijn
arrestatie op Schiphol, Zowel de behandeling in zijn cel te Amster-
dam, de rechlssaak en de 6 weken gevangenisstraf, die hij had onder-
gaan, besprak hij. Hij vergeleek deze behandeling met Ge s tap o-metho-
den, De rechtszitting was gelijk het proces in Praag tegen '©en Eeder-
lander, alleen was bij deze rechtszitting een vernisje aangebracht.

Toevallig, zelde spreker, hebben ze die dollars, die niet eens
van mij waren, gevonden. Deze dollars werden mij in een gesloten en-
veloppe door een kennis medegegeven. Geheel te goeder trouw heb ik
die kennis een dienst willen bewijzen. Alle schuld heb ik op raij ge-
nomen en die vriend niet verraden. Dat doen wij Indo's niet. Maar
al hadden ze niets gevonden, dan hadden ze me ïoch niet laten ver-
trekken, ',?ant "Barbèrtje moest hangen". Omdat ik teveel weet, schij-
nen ze erg bang voor me te »ijn, want nu voorden geregeld mijn gangen
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tn telefoons© spreidt©» afgeluisterd* Ik aie
isaa en di# 3°aS® dastöt die geregeld voor

90* st&süï* £af a® aijn ï»aag TOOS? me» dat ik allsu aal
Ifear ife geef ÏÏ de Te^80k(&3?iÈtg| dat dit aal getKetirem
aieta zeggen, omdat ik liier ala gast s$>3?e«3£ *m dba»

er is. aal Ik voor mij zelf alleen in bet openbaar spreken. Het be-
wiossttikkon zal ik U tonen, hoe er in da ladonesische Icweötie ge-
knoeid is. Ik zal dan ©p eigsn verantwoording spreken en da muren
zullen er van schudden* Oofe wil ik proberen een onderhoud m«t de
Koningin aaoa t® vragen. Ik aal Hare Majesteit dan volledig inlichtön
met alle bev/ijsstukken, di0 ai^ t«o* beschikking staan. Zo spoedig
mogelijk hidrnn 231 ik dan Naderland verlaten (.s temmen uit de aaalt

M^JP blij'rwa*1), Ia ket fwtiaig irsai .éê»s aaak aeet Ife «0bt6x»
seids spretor*
Hij wekte de aanwezigen op om eendrachtig voor het bahoud van

lieuw (mn»m t© stri^daa «n %i«a?o» bi^ d* i^gerlsg ^tap. t« dviag^ft*
Bij daze Regering vertonen zich thans ayteptomen om dit land los te
laten*

Onder luid applaus beëindigde bij zl^jn betoo;3.

ds paus© werden door enige personen vragen gesteld inzake
' de

O» «45
had*

sloot t dié ««a
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Op Donderdag 13 April 1950 des avonds om 20.00 uur werd door
d® Verenigingen "Groter Nederland Actie", "nieuw Guinea Nederlandse
Vrouwenbond1* en "Nationaal Reveil" een 'beslot en contactavond gehou-
den in het café "De Gouden Regen", gelegen aan het Goudenrëgenplein
te ' s-*Gfepavöahage . ^

Ongeveer 250 personen waren aanwezig. ,
» 10 uur opende de voorzitter; Dr Willem. ' garel Hendrik
DS BRUIg> geboren 11 Juli 1886 te Pal e mbang,/ wonende '

no . 9 te 's-Gravenhage. de bijeenkomst.
heette de aanwezigen hartelijk welkom en. dankte de aanwe-

zigen voor de goede opkomst. Ua een kort inleidend woord kondigde
hij -A»», dat de heer THISSS8N deze avond het woord zou voeren.

Onder geweldig applaus nam John • TglBSSSH.. geboren 26 Augustus
19O6 te Bekantan (Indonesië), wonende Van Hoytemastraat no.27 te
VfiMiravenhage, het woord,

%reker begoa ssijn misnoegen te uiten over de behandeling,
die hij na aijn arrestatie op Schiphol had ondervonden. Hij aeide
in het li&lela: "saja soedah kenjang dari Blanda", hetgeen bete kent j
"Üc ben «at van .de Hollanders". Daarna gaf hij een overzicht van al
hetgeen. hij had verricht en ondervonden in Indonesië na zijn terug-
keer aldaar in de loop van het vorige jaar. Hij sprak van de door
hem in Baadung gehouden vergaderingen, waar 10» 000 mensen naar hem
kramen luisteren. Verder gaf hij een overzicht van de chaotische
toestanden, die hij in Bandung had meegemaakt na de souvereiniteits-
overdracht. Dochf ze 1de spreker, zolang WESTERLING er was voelde men
er zich nog veilig, Westerling was officieel door de Regering van
Paaundan aangesteld om de rust en orde te handhaven. Thans zijn er
in Bandung 1200 Nederlanders gearresteerd, die verdacht worden met
Westerling te hebben samengewerkt. Spreker hekelde op "sarcastische
wijze de R, I. S. -regering en gebruikte daarvoor bepaalde Maleise uit-
drukkingen. Op dezelfde wijze uitte hij zich scherp tegen het beleid
van de Nederlandse Regering inzake de Indonesische aangelegenheid.
Ook becritiseerde hij scherp het optreden van de Nederlandse Hoge
Commissaris in Indonesië pp HIESOHffSLD en bëfeprak diens houding in
Nederland tijdens de Duitse bezetting. En zo'n man van wie dit^alles
"bekend is bij d® buitenlandse intelligence diensten vertegenwoordigt
de Béderlandse JÜegering in Indonesië, zeide spreker. Voorts gaf hij
een öVersicht-van zijn reis naar lieuw Guinea, die hij kort geleden
nog maakt©» Hij had deze reis met een Amerikaans Legervliegtuig ge-
maakt. Dit vliegtuig was hem welwillend door de Amerikaanse Lucht-
macht-Commandant in Z.O.Azië ter beschikking gesteld, nadat hij ver-
geefs getracht had een plaats in een K.L.M, -toe stel te krijgen,

Ha de kolonieaatiemogelijkheden in Ïïieuw-Guinea besproken te
hebben oefende hij critiek uit op de houding van het I.E.V. (Indo
Europees Verbond) wier leden liever Warga ïïegara (Indonesisch Staats-
burger) worden om zi<?h van een goed baant je -op Java verzekerd te
zien. Op een zeker ogenblik worden zij toch door SUKARHO er uit ge-
schopt»

• Vervolgens sprak hij over hetgeen hij had ondervonden na zijn
arrestatie op Schiphol. Zowel de behandeling in zijn cel te Amster-
dam, de rechiasaak en de 6 weken gevangenisstraf, die hij had onder-
gaan, besprak hij. Hij vergeleek deze behandeling met Gestapo-metho-
den» De rechtszitting was gelijk het proces in Praag tegen een Neder-
lander , alleen was bij deze rechtszitting een vernis je aangebracht.

Toevallig, zelde spreker, hebben ze die dollars, die niet eens
van mij waren, gevonden. Deze dollars .werden mij in een gesloten en-
veloppe door een kennis medegegeven. Geheel te goeder trouw heb ik
die kennis een dienst willen bewijzen. Alle schuld heb Ik op mij ge-
nomen en die vriend niet verraden. Dat doen wi.1 Indo1 s niet. Maar
al hadden ze niets gevonden, dan hadden ze me toch niet laten ver-
trekken, want "Barbertje moest hangen". Omdat ik teveel weet, schij-
nen ze erg bang voor me te zijn, want nu vvorden geregeld .mijn gangen
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nagegaan en telefoongesprekken afgeluisterd. Ik zie ze wel staan die
jonge blonde man en die jonge dame, die geregeld voor mijn huis op
post staan. Ja» ze zijn bang voor me. dat ik alles zal openbaren.
Maar ik geef U de verzekering, dat dit zal gebeuren. Thans zal ik
niets zeggen, omdat ik hier ais gast spreek en deze verenigingen
hierdoor moeilijkheden zouden krijgen. Maar zodra de mogelijkheid
er is. aal ik voor mij zelf alleen in het openbaar spreken. Met be-
wijsstukken zal ik U tonen, hoe er in de Indonesische kwestie ge-
knoeid is. Ik zal dan op eigen verantwoording spreken en de muren
zullen «r van schudden. Ook 'wil ik proberen een onderhoud met de
Koningin aan te vragen. Ik zal Hare Majesteit dan volledig inlichten
met alle bewijsstukken, die mij ter beschikking staan. Zo spoedig
mogelijk hierna zal ik dan Nederland verlaten (stemjaen uit de. zaal;
"neen hier blijven"). In het belang van deze zaak moet ik echter
weg, zeide spreker.

Hij wekte de aanwezigen' op om eendrachtig voor het behoud van
Hieuw Gulnea. te strijden en hierop bij de Regering aan te dringen.
Bij deae Regering vertonen "zich thans symptomen om dit land los te
laten. - '

Onder luid applaus beëindigde hij zijn betoog.
Hierna werd gepauseerd.
Ha de pauze werden**door enige personen vragen gesteld inzake

Indonesische aangelegenheden, die alle door de voorzitter werden
beantwoord.

Om 22»45 uur sloot.de voorzitter de vergadering, die een rus-
tig verloop had.
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-3kro;v.u:i , a cel:, dobbeu ,.•.-: L- . i l - j^dv^. . r~;&ah. .'iliioenen aijn

v ai: l . - ' t , r ; -2no>3l i jk rech t .
,1 --i ," '̂ >*'

• • e va i i-: n vo-:,r :;o part i , - : < . . Li ' , ie j . . i g ^ o j n is da baas. -VCSTEïi-
.'... J1;~Q sn .e a .deren hebbeu 4,u vracht h<j t n iuse i i^k reent te
v^ ru -3d i , ' . : n . ./i;; ai,j-" de slao : t r - i ia ro va:, h e t verraad. Jij
"üji.i d'; ^ g r o t e n , naar ^ull-jn d:j laa ts ten niet zijn. Valen

r in onae ' op,en
J K / - - -

•ini,_.on, die a»ï .-;.';'. J .--öv-r^nVorast, die door hederland
en Indonesië werd .^escnond^r , ria.kor.dn. '^eder la ï id en T j joc ja
hebben alkaar gevonden. l>e , ederlai.d'irs in Indonysifi ai. jn
door ae llederl andS'3 !••;/;; .rin,;\t vreeiiidclin^Gn r;f}d3^radeerd.
dproker toonde jicn a e t r teleurgesteld over da vooraaiige
opwoei i t _ i < 3 , die aiu een laatste -dolksteek in da rug de strij-
ders voor rb c Vit yn vrij h 3 i cl in do at 'jck heeft gelaten. Voor
d'j-ia oppositie is de Indonesische k w e s t i e nu var. d1^ baan.
het edia t ;,*j v. o l d i ̂  applaus, dat d^ vor:;:o>i van «en ovatie aari~
nam, „eindigde üpreker .

ha de ,:au..ie vverü ^eia^snlijt. ee rz 2-tal lioderen ^«
den, waarvan de tekst hierbij *crdt c .voepd .

Vbrvc l ro :s rjprai: j^ils laatste s prol; e r de heu-"^:

11 J nï_TTo8lj r^^hüTëTn^aïT^J ïió" n end e M w i-is t aart ïlu! n "h 0.9 te
' i j _ - ; rrtvenha.-f;, die oprak'over het oad^rv^orp : "je ach 13 r grond
van do üaak - eaterlir^''. .oprekar b-^v n n^ t oritio';: uit te
o's: enen op d-.-;- bu i ton landoü politin3, van kii ir iKa t ^u optdchte
van -\3iö. Jd /iLierikaa:^'; politj=;h: hoai ' t^janmarlijk Gaiaald,
in C'.i.j]:^>*-rT"'V§t vülevt. var. ' ::oj niet v , e c e r i ia, dat a e i j a in
de kbi l ippj jni-,';i ^et cc;.''jninis::;e n ro , ; t i ^ viert, dn :;o zal d i w

po;:.muni,;JK= J v j j i a u i . ü i.- l;,dc:^t;i'!? .o j . jn kop ops t ek^> i . In Jiid-
tr.iiL -T'ava • : !« . " : ; tha'iVö x" : ;.; -v- .;:v;n;dr.JC de l a i d i n g . Deze

:"dd •,i.;i,,Lt]C3 v.a.: ^en d;jr i , : . id^ro van ;To co^muniatisclne op-
"stan'i in ;. ad i,n_fji»_x<)a:': .'iri-rrrjef- ,j*r" noc ,>wrtT75-u^l u i tgesproken
"cc:nü';ü:.I'sler?, n . i . iJ^Jj^ --i 2Ai_;iLL:i2> beiflea pj rl2i:1.cn fcalia

ke '.u j tralisci; ! ' j ö^ \  Cuinoa •.•:;-. .-.- o r tuf .ooa 'Oi;::or en:-i. De
laatat., :^j-.iit d= l ' j i : i i : i u . in ooo '; Java ca ho-^t de , s^ara al-
daar ^yl |Jli!.iineerd. .,opi"jki-:r becpral: do wij::--: ' .vuarop de .i.ede-

.is" .; '•- blu d- : . i c t.,k voor o tuk bij L joc ja v.erden in^elijid.
;:....;:i,e i: o e c ' j pcj.it_i_ek van de Nederlandse ge

' riiii-. . /Jk.. ,. ed-31'landüü re^^rin^; boet vcbr de be;.andöxin^ van
j ad scuver-ai}a.toitsav-:rdracht ;te bev^ijaen van bet verraad
i van J j o o j a in haddon hebban ^«had. 41das ho-it; cïe
' aov*el l 'dü d r endw- j t ovortrede: ' : aas ui^eiokt, dat de Ka^a
hanaeldö ia ï . ;kri jd ;::ï t, d-j ürondviöt. JïïSTdüLIilG- kvvaia na '«at
:r*r-i;r de ' i jrcnJv.ei ^ t aa td - jn daarou is hi j ^aen opstandeling^

/ 'üeidc a T.; r -31..^ r j da? . •-.<.; nand van -jfii^e verklaringen, die z, g.
"i c or da>aid auudon .ui j n aigelard, ncarida spry,;er de bewering

dat ra;,dd Ie le..d,:r van .T^Gï ZhLI ' . 'G ^ov.'o^i; -cu <ii,1n, onain.
';'air:iu ie h ;j»i't ni--t bepacld cn.^e 30::;>uthie, v;ant indertijd
r-leitte i iJ - j ais voorui t eer van het d.)". C. voor een saman-
yo a fi ;::•. van .".ieuv> Juinna bij de k . l . o . De üederlandee re-
?;'.Vr?.nc". ' doa't alles on: :.;oti' de" ! < . l . - . ^o:3de raaaojes t.? blijven
^r: ;lü pleister op d 3 v, oud leent ai j 200 uillioon exi-taen

f>.I . . ' , ' . ^ir^;;er a c h ' ö w w con be lec^ in^....Jyaa deze 2CO
n in : . i /,..••,; duin.;a reêö.er. Hij r De'a'ijriu.1 A^déJ^4^^tsr

^^j^^^^ da oio. j ud e, d^e in lïieuv; "uinea
v; i j t ••«. « ,:-;>:j plan van transmigratie,
v-, er d voor £ö.l3;; d, v .erd [dour heuj ter-

; -.•.schoven, v, , , ' t3 ZQJ de a pre /^ r ro.^i'in_^ en parlemenl
- echuldig-

da L ja:



' * . ' r
schuldig ie echtt3n,^ui^ IioopU;, dat uot onröd:t ongedaan

l._ ̂ ri°.S^É ̂ Lf- 9 m a a HJuJP^f "" JXr o n G erT^Jij d<3^toehoordera met
op ^ a n. r~^~"ËBLcl"aoïi t e n van da<!X drieTverentgiafrën alt té

dragen enjUeKte hgj j tot politieke strija,
van de t v* e- G aersta coupletten van het

, s±oot ds vooral 0 ter met een %ooro, van dank om
22.40 uur de vergadering. Hot publiek betuigd -3 herhaalde-
lijk door applaus en door uitroepen van voron r/w

bijval aan de. sprekers. (eindeTj



h r i ï t

TI'-, v* n ii' " bel- ouden»

i,. v. i i 1*3.1 Kol j. and llouen",

7/ij willen hdt b
Ons ileerxanda. i-ieu¥«-Stiini3:e. :
tfx j blij van- hen get3?oiiwè^ - - •
Die vciKen:overzeel
Sn '«ie hen denki, te; dreigen
ïïn dénkt te ftenien; ooit; .\.. :'••/
'£±3 aulleu hiün' nle t kri, jfeen't
Jan' &rika.,.; jongens V: -"••""-•

aüliyR. han ni^
Jan =vr;iks,. ;|on^ens:? gC^

7ij i-aten ^e t i i t vallen!
}]jat van ona
"vTJ"auli.8n met a 'n
,r op uö bres voor
.ij ¥iilo.3n hen

Vri j omar ..eérland^ :.roon,
Jn met silo g
J3-:wakdil iiC-lK ö;.
.;.'•• MÜT; alle j
Je A aken .oik e.i Troon!

.»iouv.~

; Sari I

..i^n riool I.iba.v- Juin-? j is ^c var van wij fc
Kaar 'k hoop ^r toci. liaeti t j £--,aan.
Il: yna1.: naar dat'"ïar.d, ruxru ^.. aonni^ en aroen
^n v;n ar onao .Irie kleur no(- v .aa iu .

.
O, bren," ;nij toch naar cny ITieuvi-G-uiuae,
T)aar v,a.-*r ui j toekomst v.acut.
^aar ^ind-jr bij het oerv;oud v.oï./rc ons nieuwe vadsrj.ana,
vri t;höid voot' blanl: en voer bruin;
Baar giader bi j het oerv,oud /.en kt ona nieuwe vaderland,
Vrijheid voor blank en voor bruin.

I ' i j n noot l, ieuvf-Cuinee bl i j f t s-jt Meerland steeds é-én
."t a t rampspoed van ver U bedreigt.
,'iij v.aken uet Uv; bruint; a t r i j d ' j ^ü ook
Dat i;? en .-^epoebliek. U ooit k r i j t t ,

C, breng ui j toch nuar ona / ir; u>. -Guinee
Daai' waar mij toekomat -óacht.
Daar ginuor b i j het eer «oud wtsniit ons nieuws vaderland,
Yrijhoid vcor blanr. en voor bruin,
Daar gindor bij htjt oarvJoml v«enkt end n
-/rijheid voor blank ei: voor bruin.

euwe .
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O N Z E
TRAGTOR-CURSÜ^

1950

L. ft.

UJTTREJSEL
Uit

Voor :.j

Was het vroeger vaak zs,dat men altijd nog geschikt vnas
voor landarbeid ,waar de machine zijn intrede heeft gedaan, is
dat finaal afgelopen» Daar worden handige , doortastende, snel-re-
agerende,dus ysj^ttbekwame kerels vereist.

lederjdiè verder ziet dan zijn neus lang i s. die vooruit
wil e m een man is vaa durf , van aanpakken en volhouden j" ziet in de
TRACTOR een kracht werktuig j dat' hij cp z-ijn v»eg naar succes zal
moeten,maar ook graag zal willen beheersen,

Ieder vak, dat men wil beheersen, ver eist VAKKEMNIp *
Gij dus, die straks met tractoren wil-zal en moet werken,

moet eerst de kennis er van opdoen»Het is niet voldoende «een tractor
te kunnen berijden. Neen men moet "het ingewand" v .m zijn machine
kennen, de oorsprong van zijn kracht weten en de uitbarsting daar-
van in de juiste banen kunnen leiden; daarom elk verdacht geluid
direct kunnen ontleden, om tegen een mogelij,: euvel onmiddellijk
ziijn maatregelen te treffen,

Het leren rijden en werken met een tractor is in hoofdzaak
een zaak van behendigheid, die men geleidelijk in de praktijk opdoet
en vergroot,

STUDIE is evenwel nodig, cm de binnenkant van Uw machifte te
leren kennen; U. kunt door onkunde in een dag meer bederven aan Uw
machine, dan hij in jaren van deskundig1 gebruik slijt. Het gaat om
de levensduur van Uw dure TRACTOR, •

Deze kennis doet U op in de MONDSLING-MNSCHOUWELIJKB CURSUS,
te geven <loor de Heer K, M A R I N G, thans werktuigenspecialist bij
de Rijkslandbouw Voorlichtingsdienst voor Noord -Groningen,

In, den Haag (leslekaal nader op te geven) in .16. weken
avond-les. Van ca«2 uur per les •
Bpyend-ien egJiygO-tgl^theorielessenydie op de mondelinge
Ie s zullen . w'o r d e n ; v er klaar d e n wa ar . d e „behande 1de o nder-
delen;zo modelijn k in werking, .worden. vertoonde

De cursus vangt aan met de bespreking* van de verschillende
typen TRACTOREN, die in gebruik zlin, zowel. WflSLT als RUPSTRACTOREN.

Daarna begint de studie van de motor en wordt o, m.
behandeld $ Yj_ertact- « Tweetact- i Kleppenmachanieme s Compressie-

Carburatie ï Ontstekir.r-; ; Gloeikop^systeem j
Dd,e3e3unotoren ; en Brandstofnompen.

Verder lessen,die met de motor van de TRACTOR in direct
verband staan zoals s

Krachtoverbrenging ? Koppeling s Versnell Jngsbak. ;
Diffarsritieel •„ Aftakas; Hydraulische lief inrichting
en een zeer" belangrijke les over de me egt voor komende
storingen, die kunnen optreden.



Aan het einde van de CURSUS wordt een examen georganiseerd,
gehouden in centrale plaatsen en afgenomen door bekwame deskundigen;
De waarde van het uit te reiken diploma wordt in de praktijk steeds
hoger aangeslagen.

. U zult er voor moeten werken,doch voor SERIEUS STUDBREMDEM
is dit diploma allesains bereikbaar ! ! !

Het LESGELD van deze omvangrijke^prettige en doeltreffende
CURSUS bedraagt alles inbegrepen slechts f 35?~ (vijf en dertig gulden)

VOOR DB GEHELE CURSUS DUS , te voldoen aan,hèt begin van de
STUDIE» De kosten voor deelneming -aan het (niet-7erplichte)• examen
badragen f'2,50 (twee 50/100 gulden)

Het getuigschrift wordt gratis verstrekt.

Stelt niet uit, DEZE STUDIE KOMT U VAN PAS , meldt U vandaag
nog voor bovenstaande CURSUS aam . . C

ons Secretariaat Daguerrestraat 31
Den Haag .;telf.39.93.71.
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'a Graverhae» 14 Juli ,

Aan de leden van de Staten Generaal .
te

f s Gravenhage' *

Hoog Edelgestrenge Heer ,

Ik heb de eer het volgende beleefd onder de aandacht van U
Hoog Edelgestrenge te brengen .

Op de 2de Juli 1.1. ontving ik een telegram van de Reserve
Iste Luitenant Titaley , welk telegram een afschrift inhield van
een ander telegram aan iiare Majesteit de Koningin . In dit laatste
telegram werd eï op gewezen , dat de reorganisatie van het KNIL
niet afdoende geregeld was en dat evacuatie van Ambonese militai-
ren en hun gezinnen van Java en Celebes naar Ambon niet mogélyk
was» De Ambonneëe militairen verkochten daarom eerbiedig aan Sart
%jesteit de Koningin orn Hare bemiddeling te willen verlenen
om zonodig met medewerking van het Internationale Bode Kruis
voor 26 Juli a.s. eeri oplossing tot stand te brengen .

Uit -particuliere berichten i© bekend , dat zowel onder Ambon-
nezen als Indische Nederlanders , waarvan velen by de wet gedwori.
en waren om acht jaar als milicien te dienen,grote ongerustheid
bestond betreffende hun veiligheid , Velen meenden dat zodra zy
ontwapend waren , zy op genade en ongenade aan üe RIS zouden zyr .
overgeleverd.
Voor deze miliciens Indische Nederlanders en evenmin voor de zo--
genaamde " Kor tv er b ander s " , Nederlar ers , die na de oorlog vry.
willig een dienstverband by het KNIL ,iden aangegaan , bestaat

, veelal niet de mogelykheid om naar het .IC.L. over te gaan . Allee i
indien hun"o\iders aich toevallig in Nederland bevindenkunnen zy '
via een speciale oursüs by de V.O.C, naar het K.L. overgaan .
Het overgrote deel der Indische Nederlanders verkeert echter niet
in die gunstige omstandigheden . Velen van deze laatsten , die
door de bysondere functies die zy voor de souver einiteitsover-"
draoht hebben vervuld , reden hebben om beducht te zyn voor wraak-
nemin^ , zyn niet in staat hun overtocht te bekostigen . Zy komen
na 'ds oüÊruiming van Java door onze troepen in benarde omstandig-

f heden •.
Het behoeft geen betoog dat het in hoge mate immoreel is , dat
men soldaten , die Nederland trouw hebben gediend,in vyandelyk
land a merci van de vyand overlaat , Want aan deze moreel niét
te verantwoorden daad zou de -"ederlandse ̂ egering zich schuldig
maken , door de Ambonneae militairen te ontwapenen in een gebied

/mede waar/ zy de faoto in oorlog zyn.
Ten aanzien van de Indisöhe Nederlanders liggen de zaken anders ,
omdat er geen staat van oorlog tussen Nederland en de RIS bestaat
Maar ook zy zyn blootgesteld aan wraaknemingen van zogenaamde
" onverantwoordelyke elementen;, die de RIS zoals de- ervaring l .
heeft geleerd niet in de hand pleegt te kunnen houden .
Hoe het ook zy , vast staat , dat vooral onder de Ambonnezen ern-
stige spanningen zyn ontstaan .
Indien het hierby in afschrift gevoegde telegram , dat my door



; onbukenden is toegezonden, echt- aooht zyn , zou ook de 'Legercomman-
dant die mening zyn toegedaan . Baar dit telegram niet de indruk
maakt verzonnen te zyu } en in algemene, zin een bevestiging is van
de door ons «ntvangen berichten ove'r.het bestaan van 'ernstige spanr"
en onder de Ambonnese militair en, hubbonwy gemeend U Hoog Edelges tre
ge met de inhoud daarvan in kennis te stellen . , . .
Wy mogende hoop uitspreken , dat Ü Koog üdelgestremge in het boven-
staande aanleiding zult mogen vinden 9'm a 'in de Regering 'te verzoeke
a. .mede te delen c f het in afschrift hiorby gevoegde telegram al d-
niet eoht is „ ï • "

"b. of het juist is , dat de Iiager'cpommandant- van oordeel is , dat in
dien de Ambonnezen ontwapend zouden wor.d-on , bloedige ex*essen niet
'uitgesloten zyn . . '
». of inderdaad door de legercommandant het advies is gegeven «m
een delegatie van Ambonnezen naar Nederland te zenden en welke
beweegredenen de regering heeft oia aan dat advies geen gevolg te

d. of de Regering alsnog' bereid is orn/In&is«he Nederlanders. ,.• 'die oi
als Kortvörbandur(,of 'als milioien' in het KUIL hebben gediend , ook
al zyn hun ouders toevallig niet in- Nederland woonachtig , alsnog de
mogelykheid te Openen om naar het K. L." over te gaan, of hen indien
zy de wens daartoe te kennen geven naar Nederland of naar Nieuw G-ui.

over te brengen» **"-

Namens de Nieuw Guinea Namens '̂ at̂ onaai |ïé- Namens de Groter
.Nederlandse Vrouwenbond. veil \ \ Nederland Actie

( Mevrouw STTHatthes GorTielius )' ( M.R.Loze- ) ( Dr. Vf„ ̂ Feuilleton
, de Bruyn ),

Secretariaat; Daguerrfe straat "5̂  '", -d~on Haag ,



afschrift telegram.•

Batavia -Centrum , •? Juli,1950 ,

Van de Commandant van het Leger 'aan Llinvo en Staasvo*

Hedenochtend 6709 audiëntie verleend aan deputatie Ambonnezen
ex Bandoeng., Tjimahi, Batoedjadjar en Zuid en Oost Börneo ,
die navolgende wensen naar voren brachten . .
Iste opzending naar land van herkomst t.w.eilanden Ambon , Boe-
roe , Oeram, Banda , Oeliassere voor 25 Julia.s. te effectueren,.
2de In afwachting inscheping naar Ambon etc. te worden verzameld
in kampverband onder eigen bewaking in hiervoor vastgestelde
steden .
3de indien vorenstaande onuitvoerbaar opzending naar buiten .
door de RIS gecontroleerd gebied zoals Nieuw Guinea •.
4de deze wensen door delegatie van vyf personen by H.M. de Ko- .
ningin persoonlek te mogen voorbrengen en wel op meest korten
termyn . '

r 5de , op ruime schaal via radio, pers als andere voorliohtingsor»
ganen bekend maken nopens door Ambonese deputaties naar voren
gebrachte wensen , o.q. beslissingen hierop.

De wyze waarop deze wensen by my werden voorgebracht droeg een
vry ultimatief en onredelyk karakter , hetgeen n,m.m, afspiege-
ling, van huidige stemming ,by Amb..KNIL afvloeiers .
Door my a in deputaties bekend gesteld dat e.e,alreeds by N^derl*
Regering voorgebracht en ter zake onderhandeld met RIS doch nog -*
geen beslissing verkregen . .
Hierdoor- ik pjLet herJiaâ . niet^ by machte hen enigerlei toezeg-
gingen te doT3iï ,^waarop deputatie nogmaals aandrong op opzending
vertegenwoordigers naar H.M.de Koningin op meest korten, termyn

Voorts my de vraag gesteld welke status zalzyn van "Amb. af-
vloeiers na 26 Juli 1950 indien Wederl. Regering beslissing neem+.
dat het KNIL op dien datum als eenheid ophoudt te bestaan . Ik
hierop zelfde antwoord als voren .
Concludeer nogma-ila spanningen onder Ambonnezen door uitblyven

f beslissingen en dóór hen aangevoelde b.,dreiging van lijf en goed
^ in geval van ontwapening thans oritiL . stadium bereikt hetwelk

tot bloedige excessen kan leiden .
Naar myn mening kan onder huidige omstandigheden opzending dele-
gatie naur Nederland deae spanning , zy het voorlopig doen
verminderen .
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Overgenomen uit "De Nieuwe Post" van 10 Juni 1950

"HET LEGER ALS POLITIEKE MACHT
Een veelbetekenende ontwikkeling van zaken,

Ergens in een cantine van een militair onderdeel in Djakarta is
een strooiblaadje gevonden, van hetwelk ik de tekst hieronder letter-
lijk afdruk!
WIJ MILITAIREN VAN DE KONINKLIJKE LANDMACHT
schamen ons voor onze regering, die de Ambonnezen vuig verraden
heeft,
schamen ons voor de ingemene wijze, waarop onze regering onze wapen-
broeders van het KNIL aan de dijk zet;
beschouwen het als verraad aan ons volk, dat aan KNIL-coramnndanten
werd opgedragen, langa slinkse weg'en hun mannen te beweg'en over te
gaan naar de APRI(s), ADRI(s), AURI(s) en andere RI(s) diensten^
verachten onze regering, die het bestaan dur£t, voor Nieuw Guinea
zo weinig geld ter beschikking te stellen, dat het de Gouverneur
van Nieuw-Guinea onmogelijk wordt gemaakt het land naar behoren te
ontwikkel en ̂
, ketsen bij na van de misselijke kruidenierspolitiek, die de. regering
t en" ""op z'fciï'E e" van Nieuw Guinea volgt, waar de regering toch dient te
weten dat dit land door ons aller wil S3&3. toch toekomst heeft en de
redding betekent voor het gehele Europese gedeelte van het KNIL, de
Europese burgers van Indië en voor vele werklozen in Nederland; ja
voor het gehele Nedorlandse Rijk|
zijn verontwaardigd over de slechte (of het ontbreken van) inlich-
tingen over onze toekomstmogelijkheden in Nieuw-Guinea$
beschouwen de Sociale Dic-nst van de K.L. méér als dwarsbomer dan
onze helperj
vragen ons met zorg af of de belangen van iedere Nederlander door
hot geft&ü en geknoei met Nieuw-Guinea niet ernstig geschaad wordt 5
vragen ons af, of we niet reeds benadeeld. zi,in|
zullen iedere gelegeneheid, desnnodj3.de j/ ̂ iiolddadige, aangrijpen om
onze toekomst in dit opzicht te waarBörïTIaï "-'
voelen ons tegenover onze wapenbroeders van het KNIL. en tegenover
de gehele wereld VOOR 3CIUT GEZET;
kunnen geen eer meer zien in het dra^en_ van ons_Uniform en bevinden
ons voor schut te lopen metThet teken'vcTör 0~rcTe erTVricief
het spijt o as , maar 3ls wij eerlijk zouden spreken, souden wij dit,
alleen dit m̂ ?,r zeggen» E|ffiST_ ! !! ! !
zijn echter Icjlen y-°,n_ een_b̂ sBhaaf4,,,voiic -̂-.̂ .ullen onz®_£i^pli d̂oen
tusi.Jl.ê̂ fiiJldfi/'wTĴ iIIe'n'ons namelijk'" niet l'föo'k'"iïöĝ "v'oor ons'Vëlf""'"
schamen" .
WIJ, JA V/IJ MILITAIREN VAN DE KONINKLIJKE LANDMACHT zullen streven
na?-r het beëindigen van deze toestand.
Onze bevelhebbers weten niet wat in ons leeft. Z.ij moeten het eerst
a=»n den lijve voelen, dat we het niet met hen eens zijn.
Zo spreken wij ons uit, wij, MILITAIREN VAN DE NEDERLANDSE KONINK-
LIJKE LANDMACHT,"
Commentaar van L̂ A.R.L. achterwege gelaten



den Haag . 22 Juni 1950.

Uit een brief van een Indonesiër van midden Juni 1950.

Het ondervolgeride is een uittreksel van een brief , die uit
Solo werd ontvangen . De juiste datum is opzettelyk verzwegen
terwyl de brief enigszins is omgewerkt teneinde te voorkomen
dat de briefschryver aan zyn etyl zou worden herkend .

In de Locomotief van I Juni 1950 komt een kort bericht voor dr-
dat v m ver strekkende betekenis is . Het luidtal s volgt ;

In Solo is een commissie gevormd , die actie zal voeren tegen
de Zelf besturen . Voorzitter is de heer Sudiman van de P.N.I.
Verder zitten in de o o HUTU! s si e de partyen P.8.S.I., de Partai
Demokrat Rakjat- , de Partai kommunis Indonesia, de P.B»I. , d
Sobsi, de B o T.I, en de Partai Petani, de Partai Murba .

Al deae partyen zyn links georiënteerd , terwyl de Partai
Murba , de ïïommunietigche Party Indonesia, de P.B.I. , de Sor
de B.T.I. en de Partai Perani, coirhJiunistische groeperingen or
door communisten gecontroleerde vakverenigingen zyn . Dat me r.
Sudiman als lid van de P.K.I. , een niet-communistische part^
tot voorzitxer heeft "benoemd, is ksnnelyk een politiek handig
heidje . Indien men echter rekening houdt met het feit , dat C
thans algemeen bekend is , dat de restanten van de strydkrach
ten van de opstand van Alimin -luoeso -Sjariffudin uit de coma
nistische opstand van 1948 thans hu.i plaatsen in de gelederer
van deze linkse groepen weer hebban ingenomen , dan kan men ;
stelligheid aannemen , dat de actie tegen de Zelfbesturen ha,'
stuwkracht en enthousiasme put uit het arsenaal der communie-
tisohe ideologie .

By deze actie worden de volgende strydmethoden gevolgd' . Cere
moniele byeenkomsten worden met stenen bekogeld . Personen
worden gemolesteerd , als zy voorstanders van het Zelfbestuur
zyn . Op hysterische wyze worden scheldwoorden aan het adres
van het Zelfbestuur gericht . Opruiende plakkaten met opschrij
ten van het schunnigste gehalte worden op de muren aangebraolr
teneinde hst gezag van het Zelfbestuur te ondermynen enz.
Dat alles draagt de byzondere kenmerken van het destructieve ••.
en terroristische karakten van iedere communistische actie ,
dat in stryd i P met de eer en de waardigheid van onze jonge
Indonesische staat .

Sr zynvelen d' e de theorie verkondigen , dat irt. de Indonesi-
sche maatschappy geen gunstige voedingsbodem bestaat voor het
Communisme . Want in Indonesië ontbreken de typische sociaal-
econoiiii- che veihoudingen en sociale structuur van het Vesten,
die het ontstaan van de klassenstrycl en de klassenhaat bevor--
deren, allen factoren die een gunstige voedingsbodem voor hsH
Coiitaunisme opleveren . Hier is geen :~apita.'.l als productie-
middel en elemen'1 van maatschappelyke macht a .nweaig . ITier
zyn wel veil armen , maar hier bestaat geen industrie-prolet
riaat , omdat er geen sterk ontwikkeld industrieel kapitalis
uie is . Hier bestaan veel minder s • erke klassentegenstelling
omdat de adat, het gewoonterecht., ca wederzydse plichten var
ondernemers er, arbeiders regelt en 'be"o«^l.do sancties in gev:
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2.
• An overtreding als.rechtvaardig aanvaardt ,
'aar aan die theorieën stoort het communisme zich niet . Voor
de practyk van de wereldpropaganda va-n."het Communisme is I'ndom
si e' een 'uitermate geschikt arbeidsveld . . :?en millioenen mass
:van analphabeten met een'̂ drtrrTaagje intellectuelen en een nog
dunner laagje ryke lieden staan hier tegenover elkander en er :
geen inheemse middenstand van "betekenis als stabiliserend maat-
sohappelyl: element. :.]r is dus noiyh inmaatschappelyk opzieht, n
uit een oogpunt van oritisch onderscheidingsvermogen vo..;r het
communisme enige weerstand van betekenis te verwachten tegen
de verlokkende , de heilstaat belovende , doch ontbindende tend
zen van de communistische propaganda te verwachten .

•Slechts,.van één zyde kunnen de communisten in ndonesie een st<.,.
ke woerstandiverwaohéen , namelyk van de enkele honderden zelf--
bes turen , zowel kleine als grote , . i.ar de mensen in hun res-
pectievelyke gemeenschappen verank e11: _ zyr. dóór sterke banden v...
traditie ,eultuur^ genealogie en anaere geestelyke en morele
waarden , zo.i!,,s tjpouw , plichtsbetrachting , persoonlyk waardig
heidsgevcel enz. Al deze mensen , hoog en laag , ryk en arm ,
en al wat daarmede annex is wordt dour de communiièten eamengevi,
onder een gemeenschappelyke "noemer , het feodalisme en de feo-
dalisten , de mach t s elementen.—, --die de maatschappy in de Zelf-
besturen in stand houdt . In de stryd van de communisten «m de ,
macht en de totalitaire overheersing in Tndonesie , vervangen
deze termen de in werkelykheid niet bestaande aanvalsobjeoten
" kapitalisme en ' kapitalisten . Daarom Mohten zy hun aan"
vallen teg'en feodalisme en feodalisten .
Peze strategie van de communisten in Indonesië is scherp door-£ :.>.
dacht, '"ant waarom wordt de aanval die t eg on de honderden zelf bc.
sturen wordt 'ondernomen , het eerst gericht op h;et Solosohe
zelfbep-tttur 7 Dit is onder alle aelfbesturen van "'"ndonesie het
mesa-tT belangryke .Het Toenanaat ia e.,n der oiidtse zelfbestrurei
'én een Böchtstreekse voortzetting van het v!atarani van Sultan
Agoeng en geniet da.irdoor hoog aanzien op Java . Door zyn ouder:
dom is het voor de politiek nog niet bewuste massa üetrmeeBt ee:,,
biedwaardige en invloedrykste van alle Zelfbesturen . Fant de
Javaan heeft diep ontzag voor de ouderdom met zyn rype wyaheid
en ervaring . 'Jn ten slotte is het "oenanaat het rykete en voor-
naamste van alle cultuur centra van Let Javaanse volk ,
•Arat is dms logischer en doeltreffender dan eerst dit bolwerk
van de grootste weerstand uit elkander te doen springen °
Pan volgt de oprolling van dé andere ' sv/a-pradja' 3 ' ( zelfbe-
sturen^als het ware van zelf !

Uit het bovt/^stamde blykt afdoende , dat zeer gezaghebben-
de kringen in Solo niut zonder zorg de toekomst tegemoet zien ,
Stellig mag deze tegen het Zelfbestuur van Solo gerichte actie
•nder leiding van de Communisten niet worden onderschat .



Brief geschreven dooi: Efl4^r JtöJBpis , TNI-offioier-vara --dé' Intelli-

gen,oe Service van de Repoebliftfc Indoneöia te Soerabaia , aan

Maiiké . Be geaduesserde is waarschynlyk de kapitein H.A«Malik ,
eeti der leider a van de Zesmtoean Guerilla Sulaweai Selatan

( KUG.S.S. ) , een over heel Zuid Celebes verspreid opererende
gijerilla strydmaoht van 9 "bataljons . De verbindingenvan deze

strydgroep met de TNI. werd tevoren reeds afdoende vast gesteld.

Soerabaja , 8-3-1950.
• Malik , . [

Merdeka !
Ik heb kameraad A^Pattshangd en de Jongens , vertegenwoordiger?

van de Ï.P.P.I, (?) naar de trein gebracht . Andi is by my en
de anderen zyn in hun eigen huizen > Dr. Sjaffri is in jouw

/- straat , Undaan Wetan . 2© vertelden dat zy zeeziek waren en
L daarom in Soerabaja van de boot zyn gegaan . Enfin , dat ia dus

één ding .
Jy bent nu adviseur . Wat ik 3& nu vertel is strikt persoonlyk
en belangryk . Je moet zeer voorzichtig zyn . Geloof my , óy
vooral .
Binnen enkele dagen zullen wy _illegaal daarheen gaan onder leiding-
van Majoor Harjo , oomandant van het •C.ïl. ( studenten corps )
met een urgentieprogramma van de Ï,R. ( '^'antera Rakjat of Volks-
leger ) . Ga naar Lendy , omdat ik hem ook geschrs# en heb , echter
niet over de T. R. •
Wy willen een hoofdkwartier inrichten in M.F..S. ( Makasser Hoofd-
kwartier Celebes Commando ) . Deze unit wordt genoemd Pasoekan
Istimewa Sulawesi ("P.I.5. ^f speciale Celebee Afdeling) , met
myn naam- ICOROMPIS als code. ,met het adres Sb -(Samboeiag) Djawa ,
31/8 M. K. S.. ( Makasser } .
Onze actie betekent niet dat wy de RIS -niet erkennen . M&ar het
urgentie programma erkent niet de Ronde Tafel Conferentie, *n de

S RIS. wordt sis zodanig niet door het volk aangevoeld ,
ONDER HET MOM M DE R JS . WIÏiLEJï fY ÏTAAR DB R.I.
Er is een mogelykheid om als C.P.M. ( -#orp-s Polisie Militair )
naar Celebes te komen , maar beter i» het om als particulier te
gaan . Ik zal een centrum Centraal Celeiie* oprichten , omdat dr
in het Hoorden al een bestaat . Begryp jay niet v«rk©«rd •. Deze.
C.M. ( het Studenten Corps .) ia te vsrgtelyken met de T,R*Ï.P.
( Tentara Rakjat Indonesia Jeladj^ar , het Studenten leger van
Indonesië , een strydor&anisatis , die o. a, in Oost Java op«re«r
de ) . Deze C.M. staat op geheel Óelèbes klaar em te opereren ,
Dit is bevolen door Kolonel Nasution en Kolonel, Subyono van d©
M.3.A.D. ( het Ministerie van a&feaasie te Djakarta } . Dit plan
is <%Lleen bekend aan Overste Warouw , die binnen enkele dagen
naar Celebes zal gaan . r .
Waarom weigert de 'NIT. . ( ^ost Indonesië ) eigenlyk d0 komst van
de I6de Brigade naar ^ost Indonesië * ? . - . .
Een mogelykheid ojn naar Celeb©s te komen is te gaan als lid -van
de Dienst voor Legersontaoten of $ls verlof gangsr in officieel r

Welke, kapitalisten zyn 4iet me-t oite© dO'ela.t©lllnge» een» *? Pro-
beer hulp te vragen vooob Kolonel qülfeyono , Hy hw^ft maar ƒ2.000
gegeven aan Majoor Har j o .. Deze werkt samen met
Saehu ( Medisch© Hogeschool ) .



• ' WAAR IS Sülïï GOEDE PLAATS VOOR;
!,• Een vacantie oord ( onderduikplaats ) .

• 2 .• Een plaats om auto's te verstoppen . •
3, Oia uit het buitenland geeuaoklcaLde goederen op te slaan ,
4» Om wapens op te slaan , .
Wy werken lamgzaam maar zeker , maar vertrouw niet teveel -mensen
in verband met deae organisatie . Wy zyn er over enkele dagen .
'Antwoord ons zo spoedig mogelyk . Ik wacht er ope "et gangsterleven
zal geintensifieerd worden onder het wachtwoord fi Woltus "»* Pis-
tool -tus . , Code Brig. 16 .
Iru Malamg was het wachtwoord " Fooltis = Pistool- tis i Dat houdt de
volgende opdraoht in ;

v I.- Verraders moeten vermoord worden *
\2. Steel wapens .
>. Beroof kapitalisten . •.
Overigens moet men de sohyn wekken , dat men; auto 's koopt en de
hatodel daarin als dekmantel gebruiken .
Zo zy het .
Ik heb geen nieuws voor " Pedoman " , behalve dat als' ik wetr her-
kend mocht worden , ik bereid ben om rond te zwerven . En ten slotto
nog het volgende , De provincie Oost -Java is onrustig tengevolge {
van het " gangster l e ven". Dat is een ondergrondse Inmenging ten
bate van ons . , .

In afwachting van berichten en groetend

w. g. Eddy .
Toelichting i De séhryver van deze brief Eddy Ko romp i s hooft aandeel
gehad in de uitzending van -de TNÏ . officieren van de 1 6de Brigade
Wal-ouw; voor de uitvoering van de plannen die geleid hebben tot de
actie in ï̂asamba en in de Minahaasa in Oo tob er /November 1949 .
Onder deze uitgezonden officieren bevonden zioh ook officieren , die
behoorden tot de Intelligenoe Service van de Repoebliék Indonesië,
.Co.mmando Soerabaia . . • '
Aan boord van de schapen , die • het Worang-bataljon naar Makasser
vervoerden , bevond zioh ook de Lui t. kolonel Warouw als verlof gang-
er , met bestemming Menado,
Ui-t dit sohryven blykt afdoende op welke wyze de infiltraties op
Zuid Celebes door de TNI em met medewerking van het Ministerie van f'

\e te D Jakarta heeft plaats gehad. De brief.werd in het ar-
\chief van de Overste Mokoginta aangetroffen en inrfotoeopie aange-
V>den aan de Unoi en de RIS-regèring ,
> ' :

\N OVER HET PLAW TOT ONDERMYNINff VAN DE NIT ( Oost-
Ihdonesie ) . •

Overgenomen 'uit de üost -Indonesië Bode van 8 April 1950.

flet geheime rapport^van^Pebruari 1̂ 50 van de KorpsoommaQdanli var\e MXlirtair̂ f§Jfê a.s3er ' tevens
,

van Oost -»Indöne_aie aan den Chef , S taf van de Apris _te_ JHakarta,,
Geheim.

Enige argumenten om van 0-Indonesie een Miltair Territoriaal
Gebied te maken. • - • '
I, Politiek-administratief is dit veel practischer en tactisoher:
a. 'Byna alle instanties , officieel of niet , zyn gecentraliseerd

• te Makasser . *"" ,
b. De Malino-l)|rr©̂ uoratie heeft hier reeds diep wortel geschoten.
ö. ' De 'meer dërh' ei cl- dis r' pöïltleke leiders in de ÏÏIT( 0-In"donesie )

. :'is federalist . ' ' • •
d.de ondermyning van binnen uit kan gevoerd worden van uit en in :



3.
2. Voor het ogenblik zyn wy numeriek veel zwakker dan het KNIL,
zodat wy gedwongen zyn de weg der soepelheid te bewandelent.a,v,
de factor KNIL.
3. In Uost-Indonesie heerst geen staat vap üorlogof Beleg ,. zodat
de Territoriale Commandant hier geen stampen kan nemen zoals vry
staat aan de Militaire Commandant van Oost- en Weat-Java.
4. Van uit een defendieoogpunt bezien kan een verdeling in twee-
on van dit Militaire Territorium , zoals nu het geval is, niet
gehandhaafd worden .
5.,0p basis van de zielentallen van de Kleine Soenda eilanden en
Cel ebeB/molukken idem id,em •

DJakarta jJ Februari 1950.
A.J.Mokoginta >

i Lt.kolonel P.M.
S MOTIÜVEN OM OOST-IKDONESIE TOT EEN MILITAIR TEERITOIRIUM

tC MAK2F.

J. Onderlinge vergely)£ing der bevolkingsaantallen . Kleine Jioendi -
eilanden 2 millioen ,•' Zuid-Celebea 4 millioen.
Op grond hiervan zal', wanneer de Kleinö Soenda eilanden racht
Rebben op de otatue van territorium , ook Zuid-Celebes logischer
Wyze daar recht op hebben . .
2. Bezien uit een praotisoh politiek-administratief oogpunt .
£.. In de NIT zyn byna alle centrale instanties gevestigd te Ma-
jtasser t
b. De centralisatie van de bureauoratie is reeds geooneolideerd,
Doordat 0-Indoneeie de oudste is van de deelstat©n( 'Malino- en
Den Paasar -conferentie .
O. Het merendeel der politieke leiders van de RIT ayn federallster
die "baoking " krygen .
«U Indien d& Komisi Militair Indonoeia Timur(2oals de ervaring
leert ) besprekingen voert met de regering van de NIT of met de
Nederlandse troep enconuaandant en indien er dah beslissingen genoi-
men worden , d$n betreffen die geheel 0. Indonesië , inclusief de
KL.Sunda eilanden ; wanneer daar dus toch een Terr. Commandant
gevestigd zou zyn , dan zou deze tooh noodgedwongen steeds naar
iïakasser moeten reizen .
e. Op grond van het bovenstaande syn wy van mening, dat in de eere-
te fase het centrale ondermyningssysteem in en van Makasser uit
in actie gebracht moet worden , in afwachting van het feit , dat
de TNI vaste voot op de strategische punten verkregen zal hebben.
In de twede fa$e kan dan een decentralisatie in verschillende mi-
litaire Territoria plaats vinden , wanneer die kwestie bezien is
vanuit politiek, administratief en militair-strategisch oogpunt.
f. Wanneer de KL.Sunda Eilanden tot een eigen territorium worden
gemaakt , zal'' dit de achterdocht vergroten en onze bedoelingen
duidelyk blo,0t leggen voor de federalisten en reactionnairen , v
waardoor een veel gr-oter vyandschap dan voorheen zal ontstaan.
g . Omdat wy geen militaire strydkracht kunnen inzetten , die /•
gelyk is aan die van het KNIL ( numeriek zyn wy voorlopig in de
minderheid ) , zal de weg der soepelheid bewandeld moeten worden
t, a, v de factor KNIL en reactionnairen .
3. In de NIT is gean staat van Beleg , zodat er geen militair be-
wind uitgeoefend kan worden . Dit betekent dat man geen stappen ko
neiflen zoals in We*t~ en Oost -Java ,
4. Wanneer tooh e«n decentralisatie in verschillende territoria
doorgevoerd wordt en men beziet dit vanuit et.n defensie oogpunt ,
dan lyken hierby de Philippynan , Irian en Portugees Tmor facto-
ren . Het lykt dan ook goed om in dat geval Sangi Talaud, N. en
Z.Mo lukken en Timor tot e^n militair terr. te maken en de rest in
tweeen te delen .
5. Conolusie voor het geval .er me gr dan een mil.terr. gevormd
moet worden ; I.
2. Bezien uit pol. -
en niet voldounde
3. Bezien uit een
worden.

kingsdiohtheid is dit nietlogisc
oogpunt is het niet praotieoh

verwerkelyktvan d f e n s i e kan
I-2-I950F W«S« Mokoginta



VERZOEKSCHRIFT BETREFFENDE DE EVACUATIE VAN INDISCHE NEDERLANDERS

UIT INDONESIË NAAF. F'3DERLAND EN NEDERLANDS NIEUW-GUINEA.

Het moge ondergetekenden, de Voorzitters van de Groter Neder-
land Actie? Nationaal Réveil en de Nieuw-Guinea Nederlandse Vrouwen
Bond vergund zijn, zich met het volgende verzoek-tot de Nederlandse
Regering en de Staten Generaal te wenden,

1. Tijdens de debatten over de "Nota omtrent de ontwikkeling
van zaken in ïndo^esls" zijn door verschillende afgevaardigden fei-
ten en cijfers vermeld, die een schel licht werpen op
a., de chaotische toestanden, die zich in Indonesië ontwikkelen op

bestuurs-, financieel- en economisch gabied,
b. op de toenemende onveiligheid in Indonesië?, in het bijzonder

in de grote steden.

2. In zijn antwo.ord heeft minister van Maareeveen geweigerd om
op de feiten en cijfers van de afgevaardigde Gerbrandy in te gaan
op grond van de scherpe toon, die in diens redevoering tegen de In-
donesische regering was aangeslagen»

Wel heeft de regering de woorden van de afgevaardigde Romme,
die betreffende de repatriëring van Indische Nederlanders had op-
gemerkt dat

''wij aan alle Nederlanders, waar zij zich ook bevinden, met
"woorden en ook met daden zullen moeten tonen, dat zij evenveel
"recht hebben op de Nederlandse bodem als wij 5 dat zij met ons 4ln
"grote familiegemeenschap Vormen en dat wij bereid zijn met hun
"lief en leed te delen",
ten volle onderschreven.

3» Voorts heeft da Regering zich aangesloten bij het standpunt
van de afgevaardigde Goedhart, dat voorkoken moat worden, dat zich
in de Nederlandse gemeenschap in Indonesië een angstpsychose vormt,
welke er toe zou kunnen leiden, dat in Indonesië gewortelden ronder
noodzaak naar Nederland uitwijken»

4. De Nederlandse Regering zal de toestand in Indonesië nauwge-
zet volgen en doen wat de wisselende omstandigheden haar als plicht
ten aanzien van-de in Indonesië verblijvende Nederlanders moeten
voorschrijven. "Het leek de minister niet wol mogelijk,verder op
dat onderwerp In te gaan» (Handelingen p.1896)

Overigens deed de Regering de stellige toezegging, "dat zij
voor de belangen der Nederlanders opmde bres zal staan". Het "civis
romanum sum" kan ook elke Nederlander, die zich in moeilijkheden
bevindt, mutatis mutandis toepassen. (Handelingen 1899)

5.Onze Verenigingen zijn de Regering erkentelijk voor deze toe-
zeggingen ten aanzien van de repatrierende Indische Nederlanders,
temeer nu sedert de 26ste Mei 1.1. , de datum waarop deze toezeg-
gingen zijn gedaan, de toestand zich verder in ongunstige zin heeft
ontwikkeld in Indonesië. Daardoor is de onrust onder de Indische
Nederlanders, die zich in Indonesië bevinden, toegenomen. Bij velen
is zelfs vrees ontstaan voor hun leven. Er heerst een gevoel van
rechteloosheid, die haar oorzaak vindt in de negatieve houding van
het g'ezag.

Weliswaar is op verschillende plaatsen in Indonesië misschien
vrees voor direct' levensgevaar ongegrond, daar de veiligheid sterk
van locale omstandigheden afhankelijk schijnt te aijn. Maar wanneer
zoals te Sosrabaia het aantal rampokpartijen, mishandelingen, aan-
randingen, grotere diefstallen enz» 30 tot 50 gevallen per dag be-
draagt of rond 15000 gevallen per jaar, is er inderdaad reden tot
onrust»

6. Ook door de snelle repatriëring van Nederlandse troepen ,
is de onrust onder de Nederlandse burgerij toegenomen, vooral pmdat
de thans' ribg^aanl'lgl^ traepen bun/JSap'ens ^an de Apris moeten over-
dragen^ of binnen kô t zullen moe^n overdragen, waardoor ».ij weer-
loos zijn.
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7. Volgens de dagbladberichten---zou de Legercommandant op de
hachelijke toestand hebben gewezen, die daardoor zou zijn ontstaan.
Maar de Nederlandse Regering zou tegen dit standpunt van de hoogste
Legerautoriteit een afwijzende houding hebben aangenomen. Dit heeft
de onrust onder de burgerij vergroot. Men is van mening , dat de Re-
gering, indien dit rapport van de Legercommandant niet' juist is ge-
citeerd of wellicht nimmer is ingediend, dit bericht stellig zou
hebben tegengesproken. Daardoor is het gevoel van onrust vergroot.

8. Die ongerustheid over de gang van zaken spreekt ook uit het
feit, dat de Vakcentralen van Ambtenaren in Indonesië zich telegra-
fisch tot de Ministerraad hebben gewend met het verzoek tot instel-
ling' van afvloeiingscommissies in verband met de onhoudbare toestand,
de toestand van onveiligheid, de verpaupering en de rechteloosheid,
waarin de Nederlandse ambtenaren in Indor..jsi'§ thans verkeren. Toen
aan dit verzoek niet is voldaan , heeft zelfs de Nederlandse Raad
van Vakcentralen gemeend zich met hetzelfde verzoek nogmaals tele-
grafisch tot de Nederlandse Regering te moeten wenden. De Raad van
Vakcentralen vestigen ter adstructie .van hun telegram, de aandacht
op de stroom van krantenberichten en brieven. Dat er ernstige rede-
nen tot ongerustheid zijn, kan ook niet worden ontkend,

9. Aangezien de RIS een souvereine staat is, is het duidelijk,
dat de Hoge Commissaris zeer weinig of niets vermag te doen om aan
de onveiligheid, rechteloosheid, verpaupering, waarin Nederlandse
staatsburgers verkeren, een einde te maken. Voor velen blijft dan
ook niets anders over dan het land te verlaten.

10. Naar het oordeel van de Indische Nederlanders en van onze -
Verenigingen is dis noodtoestand een gevolg' van beslissingen van
het Nederlandse Parlement en de Nederlandse Regering, waarop de in
Indonesië verblijvende Nederlandse staatsburgers geen politieke in-
vloed hebben kunnen uitoefenen, daar hun de politieke rechten, die
in onze Grondwet en de Indische Staatsregeling verankerd zijn., door
de na-oorlogse regeringen zijn ontnomen. Zij menen daarom dat de
Nederlandse Regering- en -het Nederlandse • Parlement- -te-n -v olie 'Verant-
woordelijk moeten worden gesteld voor de noodtoestand, waarin zij,
door de politieke beslissingen, die door het Moederland buiten hun
om- zijn genomen, zijn gekomen.

11. Daarom menen de Indische Nederlanders, dat op de Nederland-
se Regering en het Nederlandse Parlement thans ook de plicht rust,
om hen, die in levensgevaar zijn of dreigen te geraken, op staats-
kosten tijdig te evacueren, daar velen niet meer over de middelen
beschikken, om de passage naar Nederland to betalen.

Overigens wordt in herinnering gebracht, dat een maatregel van
gelijken aard indertijd genomen werd ten aanzien van Nederlandse on-
derdanen, (voor een groot deel Chinezen) bij de ontruiming van Djocja
door onze troepen na de 2de politionele actie.

12. Daarom verzoeken onze Verenigingen de Nederlandse Regering
dringend om de door Haar gedane toezeggingen in 'het laatste Indone-
sisch debat van 25"'MeT '1»1» (p. 1096 en 1899) 'Wel te willen nakomen
en Nederlanders en met .Nederlanders gelijkgestelden op staatskosten
te evacueren naar Nederland of Nederlands Nieuw-Guinea. indien zij
daartoe de. wens te kennen geven.

NAAR NED2RLAMDS NISUW-GUINEA .
A, Aantal te evacueren Indische Nederlanders.

1. Op 18 Augustus 1949> werd bij de Nederlandse Regering en de
Staten Generaal een rapport ingediend, betreffende de Evacuatie van

Indische Nederlanders naar Nieuw-Guinea, In dat rapport werd voor-

j. a, om Indische Nederlanders o,f naar Nederland te evacueren, wat
!• ~" echter klimatologische en sociale bezwaren met zich brengt,

b, bf hen uiteindelijk naar Nieuw-Guinea te doen transmigreren,
zodra .de, opnamecapaciteit van Nieuw-Guinea ;voor- kolonisten
door voorbereidende maatregelen belangrijk zal zli n toegenomen



s~

- 3 -
2. Het aantal personen, dat voor evacuatie naar Nieuw-Guinea

in aanmerking wenst te komen is moeilijk tevoren vast te stellen.
Er zijn Indische Nederlanders, die- Indonesië om verschillende rede-
nen niet kunnen of niet willen verlaten, b.v. omdat zij hun onroerend
goed in verband met maatregelen Van de RIS niet te gelde kunnen maker
of de opbrengst daarvan niet naar het buitenland kunnen XasüSXBEXl over-
maken*

Anderen wensen te blijven waar zij zijn, zij zijn zelfs bereid
om Indonesisch burger te worden, omdat op de plaats van hun inwoning
nog geen direct levensgevaar voor hen bestaat en zij een redelijke
kans op bestaanszekerheid menen te hebben.

3. Alleen diegenen, die de wens daartoe te kennen geven, binnen
een door de Regering vastgestelden termijn, dienen dus voor evacua-
tie in aanmerking te komen,

B. Voorbereidende maatregelen voor het bevorderen van de trans-
migratie, naar Nieuw-Guinea *•
l» In het Evacuatierapport is uiteengezet, dat landbouwkoloni-

satie van gedemobiliseerde militairen en physiek daartoe geschikte
burgers in militair verband dient te geschieden,

2, Van een typische mechanische ontginning zal hierbij geen
sprake kunnen zijn, daar het niet mogelijk zal zijn om het daarvoor
benodigde materiaal op korten termijn beschikbaar te stellen. Wel
dienen enige bulldozers, trucks en eenvoudige zaaginstallaties be-
schikbaar te worden gesteld,

3, Daarnaast is de noodzakelijkheid betoogd out op een proefbe-
drijf de voor de toekomst onmisbare gegevens op bedrijfseconomisch
gebied te verzamelen. Verwezen moge worden naar de hierbij gevoegde
brochure "De agrarische ontwikkeling van Nieuw-Guinea".

4, Pas als do-or'deze•-voorbereidingsmaa.treg.elen door de kolo-
nisten in de eigen voedselbehoeften kan worden voorzien en voldoende
woonruimte is geschapen, waarmede ruim een jaar gemoeid zal zijn, . .
kunnen de gezinsleden van de eerste pioniersploegen volgen en kunnen
nieuwe ontginningen op grotere schaal plaats hebben.

5, In de omgeving van Manokwari'en langs de Westkust van de
Geelvink Baai, zijn ongeveer 20.000 ha. grond beschikbaar voor ak-
kerbouw en veeteelt, terwijl daarnaast uitbreidingsmogelijkheden
bestaan voor boomcultures» '-(Cacao, rubber, koffie enz.) Dit is ge-
noeg voor de vestiging van ongeveer. 4,000 boerenkolonisten met hun
gezinnen, dus voor ongeveer 17,000 personen.

6, Door deze boerenkolonisatie zullen bestaansmogelijkheden
worden geschapen voor technici, ambachtslieden, handelaren, kust-
vaarders en kustvissers enz. '

Bovendien zullen, zodra voedsel tegen redelijke prijzen door
de landbouwkolonisatia beschikbaar komt, gepensioneerden aioh op
Nieuw-Guinea kunnen vestigen, die ten dele door tuinbouw en klein-
vee en pluimvee-teelt in eigen voeding kunnen voorzien,

7, In totaal zou het dan mogelijk zijn op deze wijze binnen 2
a 3 jaar 25 a 30.000 personen naar Nieuw-Guinea ov,er te brengen.
Bij dit alles zal echter geldelijke steun in de vorm van leningen
van de Regering niet kunnen worden ontbeere,

8, Intussen behoeft de tijd dat geëvacueerden, die naar Wieuw-
Guinea willen transmigreren en terwijl zij in afwachting daarvan
in een tussenstation verblijven, niet in ledigheid: te worden door-
gebracht. Mannen en vrouwen zullen in die wachttijd cursussen'tó.0«t era
volgen, die hen voorbereiden op hun nieuwe leven, die georganiseerd
zullen dienen te worden door het Departement van Sociale Zaken» Deze
cursussen zullen,.niet uitsluitend gericht zijn op landbouw en vee-
teelt, maar ook zal scholing'of hers§höl'ing•̂ 'pi.tê ii*i®l«4l̂ febên: i&-Andere
SöbaChteh, Het op di©;: cursussen ver^ardigde materiaal (schoeisel,
kleding j houtwerk, muskietennetten ̂ nz.) zal naar ITieuw Guinea worden
opgezonden ten behoedt van de zich aldaar bevindende kolonisten.
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Kolonisatie als middel van bestrijding van werkloosheid»

l» Verwacht kan.worden, dat door het verlies van Indonesië het
aantal werklozen in de naaste toekomst snel zal toenemen.

2. Voor de oorlog was de export van Nederlands-Indische produc-
ten een belangrijke bron van inkomsten van harde valuta, waarmede
wij grondstoffen en voedsel in Amerika en elders voor onze industrie
en landbouw betaalden. Rubber en tin bevorderden verder de afzet van
onze groenten en veeteeltproducten in Europa, daar wij bij de afzet
van Indische producten, die men in het buitenland niet kon ontberen,
de eis stelden, dat die land- en tuinbouwproducten op de koop toe
moeten worden genomen.

Dat alles heeft nu oen einde genomen, Indonesië" zal de har.de
valuta die door verkoop van Indische producten van Nederlandse on-
dernemingen worden verkregen in de eerste plaats ten eigen behoeve
aanwenden, .

Door deze en andere- omstandigheden, die met het verlies van
Indonesië'verband houden, zal in Nederland de werkloosheid toenemen.

3. Of door verdere industrialisatie deze. werkloosheid effectief
zal kunnen worden bestreden wordt door velen betwijfeld. Bovendien
zullen grote kapitaaMnvestaties daarvoor nodig zijn.

4. Om één arbeider in grote kapitaalsintensieve bedrijven, zo~
als de zware industrie in LJmuiden aan het werk te krijgen, is een
kapitaalsinventatie van 80 a 90.000 gulden nodig; voor de middenin-
dustrieen varieert dit bedrag van 10 tot 20,000 gulden..

Bij een kolonisteribedrijf op Nieüw-Guinea krijgt men echter .niet
alleen de grond cadeau, maar ook het waardevolle hout, dat op' de ;.

grond groeit. De mogelijkheid bestaat zelfs, dat^ het grootste deel
van het geïnvesteerde kapitaal door de winning van .hout kan worden
geam'ortiseerd, terwijl het zelfs denkbaar is, dat er uit het hout
een niet onbelangrijke winst op de ontginning wordt gemaakt.

5. Aan soortgelijke omstandigheden heeft^ Amorika__in de tweede •
helft der vorige ëel% do snelle ontplooiing van zijn landbouw, te.
danken gehad. Met oen minimum, aan kapitaal kan_me_n daarom op Nieuw-
Guinea._waarschiJi.nli.jk_.eenn_maximuni van arbeiders aan het werk kri.jgen.

Conclusies» . '
Op grond van het bovenstaande richten ortze Verenigingen zich *

tot de Nederlandse Regering en de Staten-Generaal met het volgende
verzoek:

1. De troepentransporten uit Indonesië dienen voorlopig stop
gezet te worden en geen wapens zullen voorlopig worden overgedragen
aan de APRIS. . . . . ' / . . ' ,

De in de vaart zijnde transportschepen dienen te worden gebruikt
voor het evacueren van alle aiitbenaren en burgers, die daartoe'binnen
een door de regering vastgestelde termijn,•de wens te kennen hebben
gegeven. Voor hen, die van de geboden mogelijkheid geen gebruik heb-
ben willen maken, draagt de Nederlandse Regering geen verdere ver-
antwoordelijkheid meer.

3. Indische Nederlanders, gedemobiliseerde militairen en Neder-
landse boeren, die daartoe bereid zijn, zullen, na voor het werk te
zijn goedgekeurd, op kosten van' de Regering naai- Nieuw-Guinea worden
uitgezonden in compagnies- en bataljonsverband, terwijl de Nederland-
se Regering het kapitaal zal voorschieten dat voor de ontginning no-
dig is.

4. Zij, die hun beurt voor uitzending zullen moeten afwachten,
zullen in dis wachttijd een scholings- of herscholingscursus moeten .
volgen. Dit geldt aowel voor mannen als voor vrouwen.
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5. Gezinshereniging zal plaats hebben zodra op de kolonisten-
terreinen voldoende vjocnruiraia.._en-voedsel beschikbaar zal zijn,

Den Haag 21 Juni 1950

Namens de Groter Nederland Actie
Nationaal Réveil
Nieuw Guinea Nederl. Vrouwenbond

(Dr.W.K.H.Feuilletau de Bruyn)

Bijlf Een brochure van Dr.\7,K,H,Feuillotau de Bruyn
getiteld: "De agrarische ontwikkeling van
Nieuwi-Guinea".
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TRACTOREN-CURSUS voor LAND- en TUINBOUW
Met betrekking tot de drie cursussen: a) tractorken-

nis, b) opleiding tot mecano, c) tuinbouw, voor welke
elders in dit blad uw aandacht vn-*••. pevraa'-d, p -p f - •
een woord van hart tot hart, in het bijzonder tot de
Indische Nederlanders, verspreid over Holland, die ern-
stig van plan zijn zich t.z.t. in Nieuw-Guinea te vesti-
gen.

Tot hen, die steeds gepopeld hebben om te jraan, die
in Nieuw-Guinee hun nieuwe Vaderland zien. Tot hen,
die niet enkel op vergaderingen enthousiast zijn, tot die
mensen onder ons, die daadwerkelijk beginnen willen.

En dan geloof ik niet, dat dit alleen de jongeren onder
u raakt, maar ook u, veertigers en vijftigers, die im-
mers door hetzelfde heilig vuur bezield zijn.

U allemaal weet — met mij — dat nog nimmer
sedert de oprichting der N.G.-verenigingen ons ideaal
— Nieuw-Guinee — ons zo voelbaar-nab-j gekomen is.
Dat nog nimmer tevoren het Nederlandse volk in zo
grote getale en zo intens met ons meegestreefd heeft en
meestreeft, naar de verwezenlijking van ons aller wens-
droom: Een eigen Vaderland in Nederlands Nieuw-

inee. Een volk, dat opbouwen kan, een volk met de
V ^te ervaring ter wereld, een volk ook, dat, met ons,

al haar energie wil en zal wijden aan de openlegging
van dat grote brok land: Nieuw-Guinee.

Inderdaad, we zijn, in K.M. uitgedrukt, nog verder
van honk nu. doch dichter dan ooit bij het tijdstip,
dat het eerste immigrantenschip zee kiezen zal: Nieuw-
Guinee-waarts.

En nu vraag ik u: Hoe denkt ge, dat ge u voelen
zult, als ge straks niet op die eerste boot zit? Ook niet
op de tweede en derde boot? Als ge hier — in Negri-
koud — op uw beurt zult moeten wachten, terwijl ge

popelt om te gaan, en duizenden practische werkers
vóór u vertrekken ziet?

Diepe verontwaardiging verbloemt de feiten niet, dat
we — thans nog — als voortrekker niet deugen, dat
<^ze honden beslist verkeerd staan en we daar maar
een sta-in-de-weg zouden zijn. Omdat de meesten onzer
luimers altijd kantoorkruk geweest zïjn eer-
zaam baantje, doch zo verd onpractisch !

Zo stel ik u allen dan voor: GOOIT OM HET ROER!
Leren we, naast de penhouder, de TRACTOR bedienen
en straks de CIRKELZAAG! lieren we de practische
dingen uit land- en tuinbouw! Leren we hier: allround
v-orclen, leren we hier datgene, dat ons daar van pas
komt! In Nederlands-Nieuw-Guinee!

Ook al gaat u straks in dienstverband, dan nog zal
eens de tijd komen, dat ge op eigen grond op
uzelf zult zijn aangewezen. En UW HANDEN GE-
BRUIKEN KUNT, naast uw verstand. Is het nodig,
voor u te herhalen, uit brieven uit Manokwari, passa-
ges als deze: „Onze jongens zijn ware prutsers
helaas geen Chinese werklui hier, die van alles kunnen
en handig zijn "

Indische Nederlanders, toont nu dan, dat het u me-
nens is MAAKT U KLAAR OM TE GAAN, klaar voor
de start ! Meldt u — mondeling, schriftel-jk, telefo-
nisch — b:i honderden voor deze cursussen: PRAC-
TISCH WERKER WORDEN.

En DOET HET NU'.

Secretariaat:
Daguerrestraat 31,
Den Haag, Tel. 39.93.71.
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DOELSTELLING NATIONAAL REVEIL
L e vereniging Nationaal Ré-
veil stelt zich ten doel de ac-
tieve en voortgezette bestude-

in§" V£m de staatkundige,
vociale en finnacieel-economi
sche vraagstukken, die voor
de volkeren van alle delen van
het Rijk van betekenis zijn en
het bevorderen ener oplossing
daarvan in waarlijk nationale
geest.

VERKLARING VAN MINISTER
VAN MAAKSEVEEN OP 30 JtJNI 1950.

Handelingen van de Eerste Kamer 1949/1950 p. 785.
Fe Nedorlajadse Regering is van mening, dat net

weinig doeltreffend zou aijn om: voor een land, dat nog
in een weinig gevorderd stadium van ontwikkeling
verlieert, .een éénjaarplan vast te stelten, te meer om-
clr.t, gelt'k ik in de Tweede Kamer der Staten-Gene-
raal namens de Regering hiocht verklaren, de Rege-
ling onveranderlijk op het standpunt staat, dat Niéuw-
Guinea ook na afloop van bedoeld" jaar .onder Neder-
landse souvereiniteit 'behoort te .blijven. De zedelijke
grondslag, waarop deze overtuiging van de Neder-
landse Regering, waarvoor zij ook gedurende dé Ron-
de-tafelconferentie pal heeft gestaan, beiust, is gelo-
gen in het belaJlg van de' bevolking van Niéuw'-Guinea
en in de wens van de bevolking van Nieuw-Guinen,
voor zover 'deze bevolking reeds voldoende rijp. is om
haar belang te kunnen beoordelen. Nederland heeft
tot taak v Nieuw-Guinea tot ontwikkeling te brengen,
hetgeen allereerst •wil zeggen, dat de bevolking van
NieuwXlumea moet worden opgebeurd uit het primi-
tieve stadium van beschaving, waarin ze op dit ogen-
blik verkeert. Vóór alles zullen wij dus onze aandacht
moeten concentreren op de bevolking zelve on mede,
.naargelang .deze 'bevolking tot ontwikkeling komt, zul-
len wij ook de economische ontwikkeling van Nieüw-
Guinea met een betere kans op welslagen ter hand
kunnen nemen. Deze economische ontwikkeling eist,
wil zij doeltreffend behartigd worden, noig diepgaande
onderzoekingen, weloverwogen voorbereiding en gelei-
deHjke uitbreiding en verbeteriflg van het Overheids-
apparaat in Nieuw-Güinea. Ovérhaasting zou ook op
dit terrein slechts kunnen schaden aan de te betrach-
ten doelmatigheid bij de uitvoering van de grote cul-
turele, sociale en economische taak van het Neder-
lands bestuur over Nieuw-Guinea. Indien men in dit
verband nagaat wat het belang van de bevolking van
Nieuw-Guinea eist, dan is het niet twijfelachtig, dat
dit ibelang volstrekt vordert, dat Nederland zijn taak
ten aanzien van NieuwrGuineia voortzet. Indonesië is
namelijk vooralsnog volstrekt niet bij machte deze
taak van Nederland over te nemen. Zo 'heerst er in
Indonesië, grelijk de Nederlandse Regering, nog onlangs
in haar Nota aan de Tweede Kamer der Staten-Gene-
raal mocht uiteenzetten, een ontstellend tekort aan
onderwijskrachten, een tekort, dat nog in dé naaste
toefeomst dreigt vergroot te worden, doordien, vele Ne-
derlandse onderwijskrachten uit hoofde van de slech-
te materiële ipositie, waaronder zij hun werk in Indo-
nesië thans moeten verrichten, er naar hunkeren om
naar Nederland terug te keren. Op medisch terrein be-
staat in vele delen van Indonesië een noodtoestand
door volslagen gebrek aan een, ook maar enigszins
voldoend, aantal medici. Ook op technisch gebied kan
Indonesië met de krachten, waarover het zelf beschikt,

op jdit ogenblik bij lange na niet volstaan. Onder ,
omstandigheden zou het niet in het belang van de b\g van Nieuw-Guinea zijn, wanneer dé last om

Nieuw-Guinea tot ontwikkeling te brengen op Indone-
sië werd afgewenteld. Naar menselijke berekening zou
daarvan slechts het gevolg kunnen zijn, dat "de verdere
ontwikkeling van Nieuw-Guinea voorlopig wordt af-
gesloten. Ik twijfel in dit verband niet aan de goede
wil van Indonesië ten opzichte van Nieuw-Guinea,
maar goede wil alleen is niet voldoende.

Waarop echter zal het ontwikkelingswerk van Ne-
derland ten aanzien van Nieuw-Guinea uitlopen? Op
deselfde doelstelling, welke de Nederlandse politiek
ook ten aanzien van Indonesië in deze eeuw geken-
merkt heeft, namelijk op 'het tot zodanige graad van
cv.lturele, sociale en staatkundige rijpheid brengen van
het Nieuw-Guinese volk, dat het in staat 'is zijn eigen
lot in handen te nemen en zich aelf te besturen. Wan-
neer Nederland het volk van Nieuw-Guinea zo ver
zal luöbea gebracht, dan zal dit volk in volkomen
.vrijheid zelf Zy'n staatkundige status kunnen bepalen.
Wil het in dat igeval zieh aansluiten bij Indonesië, dan
E;I! Nederland daartegen 'geen bezwaar mogen maken.
Wil het een eigen onafhankelijk volksbestaan leiden,
dan zal Nederland ook daarin hebben te bewilligen.
Wil het de band met Nederland in enige vorm besten-
c , ,\,.i, dan zal Nederland daarin evenzeer moeten toe-
stemmen. Over de toekomstige status van Nieuw-
Guinea, die .gebaseeid moet zijn op de wens van de
Jjovolking' van Nieuw-Guinea, kunnen Nederland en In-
donesië reeds op dit ogenblik vruchtbare besprekingen
voeren, wuai'b.'j voorop moet staan, dat de bevolky"'
van I fieuw-Guinea, eens -tot, voldoende ontwïkkek _,
gebracht, in volkomen vrijheid zijn eigen staatkundige
status zal moeten bepalen.

NIEUW-GUINEA SPREEKT:
„Wij willen niet onder de Republiek Indonesia Serikat".
J.lls vo-kereu der Zuidzee ondersteunen de Papoea s

daarbij.
Het Volk van Nieuw-Guinea wil niet onder de Indo-

nesiërs komen en het wordt daarin gesteund door de
Papoea's van Australisch Nieuw-Guinea. En niet alleen
door hen, maar door alle Volkeren van het gehele Zui-
den van de 'Stille Oceaan, aldus verklaarde de Heer
Nicolaas Jouwe, toen hij gisteravond op Schiphol aan-
kwam. ,

De Heer Jouwe komt hier als adviseur bij de bespre-
kingen, welke de gemengde Nederlands-Indonesische
Nieuw-Guinea Commissie hier te lande zal voeren. Vo-
rig- jaar heeft hij Nederland reeds bezocht ter gelegen-
heid van de Ronde Tafel Conferentie, tezamen met de
Heer Johan Ariks en' thans bij zijn terugkomst ver-
klaart hij, dat het volk van Nieuw-Guinea met nog
meer beslistheid en scherper en sterker nog de eis stelt,
dat Nederlands Nieuw-Guinea bij Nederland blijft.

Vlot en met gemak zet hij zijn eisen in het MalfT
uiteen en als hij binnenkort met evenveel gemak ï^
Nederlands beheerst, dan is het te hopen dat hij in de
gelegenheid gesteld wordt, zelf aan de Nederlanders te
vertellen Xen vooral niet te vergeten aan de Neder-
landse Regering) hoe de Papoea's erover denken. Nog
meer te hopen is het, dat het dan niet meer nodig zal
zijn. t

De Indonesiërs spreken altijd van een koloniale over-
heersing van Nieuw-Guinea door de Nederlanders, al-
dus vertelde luj ons, maar zo voelen de Papoea's het
niet. Zij beschouwen de taak der Nederlanders als op-
voeding tot zelfstandigheid. Daarom willen zo vrijwil-
lig onder het Nederlandse Gezag blijven. Zij weten, dat
zij dan een zelfstandig bestaan zullen hebben.
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/Onder de Indonesiërs is dat onmogelijk, ging hij ver-
der, onder de Indonesiërs komen zij onder koloniale
overheersing en dat wijzen zij volstrekt af, want dan

• komen zij nooit vrij.
Zij willen zelfstandig beschikken over hun eigen lot.
De Heer Jouwe wees op het verschil van karakter

tussen de Papoea's en de Indonesiërs. De Indonesiërs
kennen de feodale onderworpenheid, .maar zo zijn de
Papoea's niet. Vrijmoedigheid is hun karaktertrek.

De Papoea's zijn verontwaardigd over de uitlatingen
van Moh. Yamin te Djakarta. Deze beweerde, dat het
Volk van Nieuw-Guinea bij Indonesië wil komen en
dat Soekarno en Hatta in Nieuw-Guinea zeer geliefd
zijn. ' ,

Dit is in strijd met de feiten.
Alleen de bescherming door het Bestuur was de oor-

zaak, dat de Indonesische Commissieleden voor moles-
tetie behoed werden, toen zij kortelings nog op Nieuw-
Guinea kwamen.

Republikeinse infiltranten, die onrust wilden stich-
ten', zijn door het Volk zelf gegrepen en aan het Be-
stuur overgegeven. Als de Indonesiërs komen, zullen
de Papoea's zich tot de laatste man verzetten.

Men beweert wel, dat Nederland een klein en arm
land is en daarom niet in staat is om Nieuw-Guinea
tot ontwikkeling te brengen.

De Papoea's echter wensen desniettemin, hoewel zij
dit weten, onder Nederlands gezag te blijven, omdat zij
op het standpunt staan dat het Nederlands plicht is,
geen afstand te doen van de verantwoordelijkheid, die

C op zich heeft genomen.
)e Indonesiërs beweren wel, dat de Indische Neder-
ders, die naar Nieuw-Guinea komen, de Papoea's

verdrukken willen.
De waarheid is, dat de Indische Nederlanders zich

behoorlijk gedragen en de Papoea's zijn gaarne bereid,
hen als broeders te ontvangen en samen met hen het
land te openen.

De Indische Nederlanders komen er niet als
„toean's" maar zij hebben alles opgeofferd en zij leven
in hutjes daar in Nieuw-Guinea en beschouwen het
als hun eigen land. Daarom zijn zfl welkom.

Er is plaats voor hen allen en zij zijn de mede-arbei-
ders aan de ontwikkeling van het land. Op de confe-
rentie van Syva waren 45 delegatie-leden van de Vol-
keren van de Zuidelijke Stille Oceaan bijeen. Het was
de eerste maal, dat deze Volkeren zélf tezamen kwa-
men.

Zij spraken op de Conferentie niet over politiek,
maar over sociale en economische vraagstukken. Maar
buiten de conferentie hadden zij gelegenheid te over
elkander nog meer te vinden.

Vertegenwoordigers waren er van Samoa, de Salo-
mons, de Nieuwe Hebriden, Tahiti, de Fidzji-eilanden,
Tongga, Nieuw Caledonië, Naoru, Cook eiland, Gilbert
en Marshall-eilanden.

-Yjj( iet plan was, dat zij na drie jaar opnieuw zouden
\Semenkomen, doch het is de algemene wens, dat het
na twee jaar zal zijn, aldus de heer Nicolaas Jouwe.

Lijst der loten, waarop een prys gevallen is, welke nog
niet werden afgehaald.

0088, 0094, 0121, 0145, 0148, 0149, 0162, 0190, 0249,
0271, 0275, 0300, 0309, 0348, 0365, 0381, 0392, 0415,
0507, 0512, 0513, 0538, 0548, 0557, 0564, 0571, 0588,
0589, 0633, 0706, 0752, 0758, 0774, 0780, 0794, 0795,
0820, 0863, 0888, 0889, 0897, 0899, 0912, 0922, 0972.
0974, 0984, 0996, 1124, 1125, 1135, 1146, 1167, 1205,
1210, 1221, 1225, 1252, 1253, 1284, 1285, 1304, 1351,
1370, 1390, 1397, 1401, 1432, 1452, 1480.

DOELSTELLING GROTER NEDERLAND
ACTIE

Het doel der vereniging
is een actie te voeren
onder Nederlanders, om
te geraken tot een
door Nederlanders voor
volksvestiging in Ne-
derlands Nieuw-Guinea
Nederlanders op pu-
bliekrechtelijke grond-
slag, met als einddoel

. de opname van N.N. G. met een eigen status als ge-
biedsdeel van het Koninkrijk der Nederlanden.

'EMIGRATIE-PLANNEN NAAK NIEUW-GUINEA.
In verband met de onzekere toekomst in NEDER-

LAND, zien velen uit naai emigratie, naar den
vreemde. Maar waarom gaat men dan niet naar
NIEUW-GUINEA ?

De mogelijkheden om een nieuwe toekomst op te
bouwen in NIEUW-GiUlNEA, indien het zijn huidige
politieke status behoudt en aldaar vrede, veiligheid en
rechtszekerheid heersen en een goede samenwerking
bestaat met de bevolking van Irian, bestaan inderdaad
en zijn geen wensdromen, al zal er hard moeten wor-
den gewerkt.

Over die mogelijkheden is al veel gepraat en geargu-
menteerd, doch weinig is er gedacht over de vraag,
HOE KIUNNEN WIJ, PARTICULIEREN HET DOEN
OP EIGEN INITIATIEF, om iets tot stand te bren-
gen.

Welke mogelijkheden biedt NIEUW-GUINEA ons
nu, dius op korte tenmijn en hoe zijn de kansen op een
verdere eventuele uitbreiding in de toekomst?

De eerste vraag die dan beantwoord dient te wor-
den is, HOE KAN MEN IETS BEREIKEN, ZONDER
MILLEOENEN, JA MILLIARDEN in dit onmetelijke
land te investeren om redelijke resultaten te bereiken.
Kan onze REGERING dit ? NEEN, dat weet een ieder
maar al te wel,

Op welke wijze zouden wij, geen kapitalisten zijnde,
dan wel iets kunnen ondernemen?

Heel eenvoudig. Men kan zich aaneensluiten en ka-
pitaal investeren in een onderneming, die trachten zal
te bewijzen, dat er wel IETS te ondernemen valt in
NIEUW-GUINEA, dat LEVENSVATBAARHEID EN
KANS VAN SLAGEN HEEFT, mits dit op gezonde
basis geschoeid is.

Dit kapitaal is nodig om een zo krachtige Maat-
schappij te vormen en zich, niet alleen reisvaardig te
maken, doch ook om de uitrusting te kunnen bekosti-
gen.
1. DOEI, DER ONDERNEMING.

a. Het vangen van vis, in het bijzonder TONIJN;
de opbrengst hiervan te verhandelen of te
conserveren.

b. Het vergaren en doen vergaren van PAREL»
MOER SCHELPEN en deze te verhandelen en
(of) te verwerken.

c. Het verkrijgen en handel drijven in BOSPRO-
DUCTKN.

d. iHet vangen en verzamelen van reptielen voor
de verwerking der huiden en hierin handel te
drijven.

e. Het financieel deelnemen in ondernemingen,
welke een gelijk of gelijksoortig doel beogen.

f. Het verzamelen of doen verzamelen van zeld-
zame orchideën en deze te verhandelen,

g. Het vergaren of doen vergaren van zeewier,
hierin handel te drijven en/of te verwerken.
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h. (Het vangen van levende zeldzame vogels en
andere dieren en hierin handel te drijven.
Handel zal voorts gedreven worden met" binnen -
en buitenland in goederen, geschikt voor de ex-
port in ruil voor gebruiksgoederen en voedsel,
vooral rijst, zoute vis, verse vis enz.
Export der bovengenoemde producten zal ten
doel hebben om de deviezenpositie In vreemde
valuta te versterken.

3, SAMENWERKING.
a. Er aal in dé eerste plaats samenwerking ge-

zocht worden met de AUTQOHTIONE 'bevolking
van NIHUW-GUINÏEA, om in het bedrijf zoveel
mogelijk locale arbeidskrachten in te schakelen.

b. Contact op te nemen miet STICHTINGEN en
VERENIGINGEN, die de emigratie naar
NiEtUW-GUHSTEA bevorderen.

c. Het samenwerken met de daar reeds gevestigde
KOLONISTEN en deze té steunen in de meest
uitgebreide zin, door aanvoer van de voor hun
onontbeerlijke levensmiddelen en 'het vervoeren
en verhandelen van hun producten.

d. Het contact, de richting en hoedanigheid van
deze samenwerking aal mede in overleg met de
OVERHEID plaats hebben.

3. VOOli/JUKiJNlWi* UN UÜ/T t̂, VJtWSOJN.L)lüK±lUlJlJ
VAK HET PERSONEEL,.
In het levensonderhoud der werkende deelgenoten
in de organisatie zal worden voorzien, uit de baten
van het bedrijf. Men bestrijdt alle kosten van dit
levensonderhoud uit de bedrijfskas in NïEiUW-
GlilNEA. De levensmiddelen zullen 'betrokken wor-
den van daar aanwezige importeurs, of door eigen

'import van elders, b.v, rechtstreeks uit NEDER-
LAND. Intussen zal men er rekening mede moe-
ten houden, dat zodra de bedrijfsresultaten zulks
mogelijk maken, overmaking- van igelden van
NIEJUW-GfUINEA naar NEDERLAND uit dezen
hoofde ter ondersteuning van de achtergelaten ge-
zinsleden, zal plaats hebben. Rekening houdende
met de reisduur naar NieuwvGuinea zal dit niet
eerder dan na 3 a 6 maanden kunnen geschieden,

4. STANDPLAATS.
Deze zal pas na onderzoek ter plaatse kunnen wor-
den vastgesteld. Vermoedelijk zal SOR.ONG de aan-
gewezen plaats zijn, daar de afzetmogelijkheden
hier het grootst zijn, en de vangst van tonijn de
gunstigste vooruitzichten biedt. Daar de werkende
deelgenoten aan boord van de motorboot leven, dus
beschikken over huisvesting, zal tegen hun vertrek
naar Nieuw-Giiinea geen bezwaar kunnen rijzen.

5. REISKOSTEN EN VERVOER.
De reiskosten van de deelgenoten naar de plaats
van bestemming worden door henzelven bekostigd.
Het vervoer van de materialen zal worden betaald
door de onderneming.

6. KAPITAAL.
Het 'benodigde kapitaal voor uitrustingskosten
worden geraamd op f 45.000,—.. Daarvan zal een
zeewaardige motorboot van 20 tot 50 ton worden
aangeschaft, de uitrusting Voor de tonijnenvisserü,
terwijl daaruit ook de vervoerskosten naar Nieuw-
Guinea moeten worden betaald. Buiten dit bedrag
zal men echter per reis-deelgenoot f 2000.— dienen
te reserveren als zekerheidstelling voor levenson-
derhoud gedurende 3 maanden.
Het kapitaal zal worden gestort op een te goeder
naam bekend staande Bank in NEDERiLAiND. Een
specificatie van aan te schaffen materialen zal aan
de deelnemers worden overgelegd.

7. VERGADERINGEN
• Vergaderingen worden dan pas uitgeschreven wan-
neer er noodzakelijke veranderingen of wijzigingen
in het bedrijf piaats moeten hebben, of voor wijzi-
gingen in Statuten of uit hoofde van niet voorziene
omstandigheden. Op de eerste vergadering zullen
de ondervolgende punten worden besproken.
1. Het verkiezen van een 'Leiggr.
'2. .Het verkiezen ven een Jtsgistent-Leider.
3. De eerste gevolmachtigde vertegenwoordiger.
4. De tweede gevolmachtigde vertegenwoordiger.
5. Bij welke Bankinstelling de gelden zullen wor-

den gestort.
6. Welke personen alleen financieel deelnemen.
7. Welke .personen als reisdeelgenoot mede gaan.
8. Welke .p^iüjnea belast zullen worden met h;;

toezicht op het inrichten van het vaartuig ca
het aankopen van matei ialen.

9. Datum van storting van het kapitaal.
10, Diverse aangelegenheden, zo o.a. in welke vorm

deze onderneming gegoten zal worden,
De participanten hebben gelijk stemrecht.

Noot van de Redactie. — Zoals uit bovenstaande op-
eet blijkt, zijn de deelgenoten van plan een „traders"-
bedrijf op te zetten, dat zij hebben gekoppeld aan een
visserij op tonijn. Dit is begrijpelijk. Uit de practijk
moet nog blijken welke branche het meest winstgevend
zal zijn. Overigens lijkt de geraamde kapitaalsinvesta-
tie van f 45.000.— wel wat klein voor een flinke mo-
torboot met uitrusting.

VERKEERSVRAAGSTUK
NIEUW-GUINEA (H).

In de noot van de Redactie onder mijn eerste stuk
(Bondsorgaan No. 3) wordt gewag gemaakt van de
vrachtvaart der „Traders" in Australisch Nieuw-Gui-
nea, zoals gezegd: „handelaren", die op eigen risico
met hun scheepjes van 15 tot 50 ton lange de kust
varen. Dat zijn handelaren met een eigen vervoer-
middel, waarmede zij de opgekochte of geproduceerde
goederen op een plaats brengen waar deze goederen
meer verkoopwaarde krijgen of waar zij die goederen
naar verdere bestemmingen kunnen re-ëx/pediteren.
Men kan deze traders zo ongeveer vergelijken met
boeren, die met een eigen vrachtauto htm eieren,
groenten, vruchten of varkens naar de (marktplaats
vervoeren, doch tevens genegen zijn goederen voor an-
deren tegen betaling te vervoeren en te verzorgen.

Hoewel ik een zodanige vervoerswijze zeker nuttig
acht in het beginstadium van de kusthandel, heeft zij
haar bezwaren 'zodra men komt tot werkelijk doelbe-
wuste nederzettingen aan de kust van Néd. Nieuw-
Guinea. Dan moot nüen de belangen van de tot ont-
wikkeling te brengen landbouw en handel, en ook van
de industrie, gaan scheiden van die van het vervoer.
Het vervoer moet dan zuiver beschouwd worden /
een der middelen oih al hét andere doelmatig te a
nen. .Ik ging uit van de gedachte, dat de ontwikke-
ling van N.G. niet bij kleine .beetjes 'moet beginnen.
Daar zijn *hans de omstandigheden niet naar. Behalve
redenen van algemeen politieke aard, die ik hier niet
zal aanroeren, zijn er nog andere zeer klemmede. Er
wachten reeds thans tienduizenden Indische Nederlan-
ders direct op een nieuw land om er zich in te kunnen
vestigen en te 'kunnen werken aan een toekomst. Er
wachten elk jaar duizenden Nederlanders op een ar-
beidsveld, omdat het eigen vaderland te klein wordt
om ze ie eten te geven en hun nakomelingen voor
armoede te behoeden. Ongeveer een, millioen Papoea's
zijn al te lang verwaarloosd, waardoor hun bestaan
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<srd gelaten in de angsten van het donkerste
animisme.

Van uit dit gezichtspunt geoordeeld, is het plicht
van Nederland om zo snel en zo goed mogelijk tot
openlegging en civilisatie over te gaan van het reus-
achtige brok onontgonnen land, dat Nederlands Nieuw-
Guinea is. En het kan ten slotte pok Nederlands toe-
komstig voordeel blijken, ais het zulks in snel tempo
behoorlijk doet. Daarom zal het nodig zijn, dat open-
legging en civilisatie van dit land geschiedt op een
grootscheepse wijze; de kolonisatie moet niet druppels-
gewijze plaats hebben; in het groot moet men deze
zaak aandurven. Natuurlijk na grondig onderzoek der
plaatselijke mogelijkheden. Ik denk hier aan het ont-
werpen van z.g. streekplannen, zoals Resident Eehoud
bedoelt in zijn brochure: „Op de drempel van een
nieuwe toekomst".

Zo gezien is er eigenlijk geen plaats voor die „tra-
ders"; liever gezegd: onder die omstandigheden zou-
den traders niet meer op hun plaats zijn. De verhou-
dingen worden dan ook al direct gecompliceerder. De
trader is in de eerste plaats „handelaar" en heeft
zich gericht op zijn eigen voordeel. Dat is voor hem 't
voornaamste en dit is hem ook niet euvel te duiden.
En daarom zal het zeer natuurlijk zijn, è.ls hij op een
gegeven moment te kiezen heeft tussen zijn eigen voor-
deel en dat van anderen (ook handelaren of kolonis-
ten, maar die geen vervoermiddel hebben), dat hij
dan de vrachtprijzen, eventueel de vaarbeurten of an-
dere in zijn vermogen zijnde maatregelen zó zal stel-
len, dat die in zijn voordeel werken. Het zou zelfs zover

f" innen gaan, dat luj niet alleen een voorsprong- ver-
iij;gt, doch anderen benadeelt. Daarom zal het nodig

jn de belangen van de handel, van de kolonisten en
nog anderen, geheel afgescheiden te houden van die
van de transporteur. Ook om de belangen van alle
personen en groepen in de streek gelijke kansen te
geven, wat het beste zal zijn voor een „gezonde"
ontwikkeling van de streek.

•Het zal ook economischer zijn het transportwezen
langs de kust in één hand te houden. Want stel. dat
de kuststrook langs een vervoerstraject zich zó ont-
wikkelt, dat één (het oorspronkelijk) scheepje het niet
alleen meer af kan.

Wat gebeurt er dan? Hebben wij één enkel ver-
voerslichaam, dan kan het voor dit traject te klein
geworden scheepje op een ander (misschien: nieuw)
traject nog een lange tijd en nuttige diensten verrichten.
Zo'n vaartuig is niet als een auro na plm. 5 jaar in-
tensief gebruik af te schrijven, doch kan wel 20 tot
30 jaren mee, soms nog langer. Voor het oude traject
wordt tijdig een groter sohip aangeschaft. Da exploi-
tatiekosten van één enkel schip zijn veel lager dan
die van twee van de helft van de vervoerscapaciteit
van het eerste. De kosten en dus de vrachtprijzen kun-
nen over het geheel lager worden gehouden.

Een trader kan dat niet zo gemakkelijk doen. Eer-
voelt hij -zich door zijn intussen reeds gevestigde

el aan die oude streek gebonden; dat kan althans
sterk het geval zijn. Het oude traject zal hij dan

niet gaarne verlaten. Een groter schip in de vaart
brengen en het oude laten varen op een nieuw traject,
betekent voor hem «en betrkekelflk grote kapitaals-
uitgave en vrij grote risico's. Daartoe zal hij niet ge-
makkelijk besluiten.

Waar een trader als regel ook veel moeilijker toe
kan besluiten, is: om de winst op een voordelig ge-
worden traject te compenseren tegen het aanvanke-
lijk verlies op een nieuw te 'bevaren raute. Men mag
dit, in het algemeen 'belang van het land, wel eisen
van .het Gouvernement. Ik stelde daarom in mijn eer-
ste stuk: De Staat kan het gehele bedrijf van veer-

diensten als een noodzakelijk/ hulpmiddel beschouwen
voor de ontwikkeling van >het land en op deze ge-
dachte het financieel eind-resul baat afstemmen. De
ontwikkeling van het land is het doel. Op het trans-
portbedrijf (ihet hulpmiddel) behoeft in totale omvang
geen iwinst gemaakt te worden. Er zijn zulke grote
belangen bij het doel betrokken, dat men in de aan-
vang — ter bereiking van het doel — zelfs verlies
moet rislieren. In de aanvang, bij de opbouw van het
land li.'kt mij dit dp beste gedragslijn.

Daarom geef ik de voorkeur aan één enkele onder-
neming voor de gehele kustvaart en wel één, waar-
van de risico's worden gedragen door — en de hoogste
leiding — gebaseerd op het algemeen landsbelang —
in handen ligt van het Gouvernement.

Blijkens de opmerking van de Redactie heeft men
in AiüiuitiiiöCJi JNiöunr-uumea <je ervaring opgedaan,
dat al te .veel Gouvernementsbemoeienis ook op ver-
keersgebied hoogst schadelijk werkt. Dit zal dan zeker,
liggen in het: al te veel. Men zal dan goed doen daar
eens een kijkje te nemen en van de bezwaren kennis
te nemen, om te weten hoe het niet moet gedaan
worden. Maar tegenover het voorbeeld daar staan er
vele andere voorbeelden in de wereld, dat het, met
door de staat gecontroleerde bedrijven wel goed gaat,
als men de behartiging van het algemeen belang tot
maatstaf neemt. Ik ben nooit staatsambtenaar ge-
weest en zeker geen voorstander door dik en dun van
staatsexploitatie, maar ik 'zou 'het niettemin Juister
achten, dat onder de gegeven omstandigheden de
kustvaart orn Ned. Nieuw-Guinea geëntameerd wordt
door één enkel lichaam en wel van staatswege. Maar
— zoals in mijn eerste stuk gezegd — men zorge er
voor, dat de werkers In dat bedrijf nu eens niet te
veel gehandicapt worden door het bekend ambtelijk
bestel. De verantwoording voor beslissingen, plaatse-
lijke regelingen en andere zaken, die niet direct de al-
gemene leiding raken, moeten niet verder naar het
centrale punt worden getrokken dan voor een g-oede
gang van zaken noodzakelijk is. Geen stapje dichter,
ledere instantie van de Staat vertoont inderdaad de
neiging te veel te willen „regelen", te veel op papier
te willen vastleggen hoe iiaar lager liggende organen
moeten optreden, wat zij niet en wat zij wel mogen
doen. Men doodt daardoor alle initiatief bij de werker.
Men moet zijn mensen voMcende vrijheid van hande-
len laten, opdat zy het besef hebben, dat het werk van
hun geest ook broodnodig is om de zaak goed te laten
draaien. Als dat in een particuliere onderneming wel
kan, dan kan het ook wel in een onderneming van de
overheid; als men maar wil.

De .particuliere vrachtvaarder wordt, „all spoodig
door schade en schande wijs", waardoor hij gedwongen
v/ordt de practische ervaring op te doen, die hij nodig
heeft voor zijn portemonnaie. Maar van de werkers
van hoog tot laag in een overheidsbedrijf kan men
evengoed de beloning voor de arbeid zodanig stellen,
dat zij zeer veel belang hebben 'bij een bevredigend
functionneren van ihet gehele bedrijf.

Ei- zijn voorbeelden genoeg van reuzen-ondernemin-
gen, waarin dit geschiedt. Zulke grote bedrijven,
waarvan de gewone werkers hun hoogste baas nooit
hebben gezien. Ook hier geldt het: als men maar wil.
Het is helemaal niet nodig, dat een referendaris op
een departement van binnenlands bestuur in hetzelfde
salarisschaal-hokje zit als een werker van een over-
heidsbedrijf van ongeveer gelijke capaciteit, die slechts
regelingen kunnen opstellen naar reeds bestaande
voorbeelden.
Noot van de redactie. — De schrijver vergist zich ten
aanzien van de toestand zoals die vóór de oorlog op
scheepvaartgebied bestond in Australisch Nieuw-Gui-
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nea. Het hele scheepvaartverkeer tussen de grote ha-
vens was in handen van particuliere maatschappijen.
De staat had geen bemoeienis met het vervoer. De
vracht in de grote havens werd bijeengebracht door
traders, waarbij men niet moet denken dat deze men-
sen uitsluitend handelaren waren, of uitsluitend pas-
sagiers en goederen vervoerden. Die traders stemden
hun bedrijf geheel af op de plaatselijke behoeften «n
als het te pas kwam, traden zjj zelfs op als bioscoop-
exploitant, waarbij de entree b.v. betaald werd met een
zekere hoeveelheid copra, lolaschelpen, of knolgewas-
sen enz. Op welk gebied hun economische -activiteit
zich ontplooide, wordt o.a. aangegeven in het artikel
„Emigratieplannen naar Nieuw-Guinea" van dit num-
mer.

Soms had dit bedrijf iets weg van het zogenaamde
„pioniervaren" van de KPM van ongeveer 30 jaren ge-
leden, waarbij de kapitein dan tevens cargadoor was.
De KPM was volgens het contract met de Regering
verplicht om eenmaal in een bepaald aantal weken
bepaalde havenplaatseh aan te doen. Maar als een Chi-
nees bij de kapitejn kwam met de mededeling1 dat hij
ergens 500 picol damar of copra voor afvoer gereed
had, dan ging de KPM'er er heen en kwam-rustig en-
kele dagen te laat aan. Aan boord voeren ook altijd
reizende handelaren mede met hun goederen; zij ver-
kochten die goederen 6f aan -hun klanten, de Chinese
tokohouders, of zij hielden zelf een soort passar aan
boord. Zo kwamen verschillende kleine plaatsjes tot

* ontwikkeling op Noord Nieuw-Guinea.
Zoiets doet een staatsmaatschappij niet. Die moet

precies op tijd varen. De KPM behoeft zich daar niet
aan te storen en het komt er niet op aan of het schip
een dagje later komt. Vandaar de bijnaam „Komt Pas
Morgen". Bovendien neemt een kapitein- van een
staats-maatschappij stellig het risico niet dat steeds
aan het pioniervaren was verbonden in gebieden, waar
geen goede zeekaarten zijn. Dat kan hem in ongele-
genheid brengen en daar denkt een- kapitein-ambtenaar
niet aan. Dus houdt hij zich aan de voorschriften.

Het particuliere systeem heeft vóór de oorlog in
Australië uitstekend voldaan. Maar toen dé socialisti-
sche regering met staats-exploitatiè van scheepvaart-
lijnen in Nieuw-Guinea begon, was weldra de ellende
niet te overzien. Wanneer men, evenals vóór de oorlog,
op Nieuw-Guinea het verkeer laat verzorgen door con-
tractlijnen, die, indien nodig, gesubsidieerd worden, dan
is dit de goedkoopste en beste methode om de geregel-
de verbindingen over zee te garanderen. Maar dan
rnoet ook concurrentie van Chinese- en andere boten,
doch vooral prauwen en kleine motorpchepen mogelijk
zijn. Dat is de beste methode om de vrachten 20 laag.
mogelijk te houden, iets wat voor de kolonisten' van
het grootste belang is.

CURSUSSEN VOOR LAND- EN TUINBOUW.
Het ligt in het voornemen, om bij voldoende deelna-

me cursussen te organiseren:
a. voor de behandeling, onderhoud en gebruik van

landbouwtractoren;
b. voor het repareren van landbouwtractoren. Hier-

voor is vakbekwaamheid als bankwerker vereist.
c. Tuinbouwcursussen.

Voor de cursussen zal lesgeld moeten worden be-
taald, dat per cursus ongeveer f 40.— a f 50.— zal
bedragen. De leerlingen zullen na afloop van de cur-
sus ook het land- of tuinbouwvak in de practijk leren,
indien zij dit wensen.

Gegadigden worden verzocht zich op te geven aan
het Secretariaat van de GNA, Daguerrestraat 31, Den
Haag,
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DOELSTELLING VAN DE NffiUW-GUINEA
NEDERLANDSE VROUWEN BOND

Het doel der vereniging is:
1. Het bevorderen van een hechte samenwerking tus-

sen alle Nieuw-Guinea verenigingen, die dezelfde
doelstelling hebben n.l. een eigen stamland, Nieuw
Guinea, los van Indonesië, direct onder de Kroon;

2. het opwekken van de belangstelling voor de Neder-
landse Vrouw en het verdiepen van haar inzicht
in culturele, sociale, economische en staatkundige
vraagstukken;

3. het bevorderen van meer Nationaliteitsbesef en ge-
meenschapszin door het steunverlenen aan allen die
voor de Nederlandse zaak gestreden hebben, zowel
in Nederland als in andere delen der wereld, waar
ons volk zich nog Nederlander voelt en denkt, hier-
door het verschil opheffend tussen blank en bruin
(onderzie ..Nederlanders);

4. hèT™BêTorareren'van "de daadwerkelijke deelname
aan de Regeringstaai in Nederland en Nï5u%-

' ~ ~ ^ ƒ

DB ONTVANGST VAN DE NIEUW-GUINEA
COMMISSIE

De ontvangst van deze commissie was op Biak al-
lesbehalve hartelijk, ïn Hollandia aangekomen, moest
de Commissie constateren, dat de stemming aldaar
jegens haar er niet beter op was. Soms was de hou-
ding van liet publiek zelfs dreigend. Ook hier de nodige
leuaen. Er wenden bij de commissie een aantal resó-
lutie's ingediend, o.a. door de groep Wetebossy, waar-
in dringend verzocht werd om inlijving bij de RIS. In
deze 'resoluties werd de commissie er van op de hoogte
gesteld, dat aanhangers van deze groep Wetebossy in
gevangenissen en interneringiskampen geworpen wa-
ren, Gevraagd werd vender te willen bewerkstelligen,
dat de groep Wetebossy ds • inlijving bij de RIS mag
propageren. Het onderzoek naar de in gevangenissen
en intemeringskanipen geworpen volgelingen van We-
tebossy bracht aan het licht, dat deze lieden er "stuk
voor st;uk wegens misdrijven in opgesloten waren. Een
fijn groepje dus wél, dat van Wetebossy!

Over het toestaan of afwijzen van het verzoek om
propaganda te mogen maken is nog niets bekend,
maar waarschijnlijk zal het wel worden afgeweze/1
daar er eender dan van propaganda, van provocaj
sprake zal zijn, kennende deze lieden en degenen, van
wie zij hiun bevelen en -opdrachten- krijgen. De Iriaanee
eenheidsbeweging zond resolutie's in, waarin ten
sterkste geproitesteeid werd tegen elke inmenging
van de iRIS in aangelegenheden, welke land en volk
van Nieuw-Guinea betreffen: Ook andere partijen en
bewegingen zondten resoluties in, waaruit bleek, dat
men daar in Nieuw-Guinea de RI(S) niet lust!

De Commissie' bezocht ook nog Manokwari, waar
ooik pro- en anti-resolutie's werden ingediend, terwijl
zij hier en daar kampóngs bezocht, waar de Rood-
Witte vlag reeds wapperde!

Moh. Yamin, een der Indonesische leden dezer com-
missie verklaarde bij terugkomst in Indonesia, want
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commissie is inmididels weer hier In Indonesië te-
ug", dat het Rood-Wit van de Republiek overal door

de bevolking met respect en welwillendheid werd be-
groet:

Nadere gegevens weten we nog niet over de bevin-
dingen; hopelijk kunnen we deze in een volgend num-
mer publiceren.

Uil EEN REDE VAN DE GOUVERNEUR
VAN NIEUW-GUINEA

Gij zult U in dit verband ongetwijfeld afvragen,
Welke maatregelen terzake (van de opbouw van NG.
Red.) zijn genomen, dan wel op korte tijd zullen wor-
den 'geëffectueerd om die opbouw een begin van uit-
voering tft geven.

In de eerste plaats moge ik U dan wijzen op de
geldzuivering, welke in de loop van, deze maand prac-
tlsch haar beslag gekregen heeft,. waardoor een
Waardevaste munt is gecreëerd en waarmee tevens
een vrif geldverkeer met .Nederland is mogelijk ge-
maakt.

In dé tweede plaats dient hier gememoreerd te
worden, dat dank zij do goederen-injectie's, welke kort
geleden plaats vonden — en zullen worden voortgeest
— een aanzienlijke verbetering van de materiële om-
standigheden en van de algemene economische toe-
stand :is ingetreden. Alle nodige maatregelen zullen
worden genomen om de voedselvoorziening geheel
veilig .te stellen.

Voorts maak ik met dankbaarheid gewag van de
activiteiten van de Koninklijke 'T.ïarine, waardoor on-
der meer een geregelde vliegverbindng tussen de ver-
schillende bestuursvestigingen kan worden on-Jar-

en.
tk van de Landmacht werd in de voorbije maan-

ö-r zeer waardevolle materiële steun ontvangen, zo-
wel óp het gebied van de voedselvoorziening als in
technisch opzicht. Daarnaast memoreer ik met trots
de verdienste van de PTT, welke er in is geslaagd
met gebrekkige hulpmiddelen en ondanks nijpend per-
soneelstekort een rechtstreekse radioverbinding met
Nederland tot stand et brengen en te onderhouden.
Naast deze min of meer spectaculaire gebeurtenissen
mag ik tenslotte bepaald niet vorgeten de prestaties
van ,<Je overige diensten en aeer in het bijzonder van
de ambtenaren op de 'buitenposten, die, veelal met
zware moeilijkheden kampend, verbeten hun werk
voortzetten, als is het dan soms alleen om te kunnen
handhaven wat reeds bestaat.

Voor het overige kan ik U-tot mijn spijt niet ver-
helen, dat in de oneer dan droevige woningsituatie in
practiseh geheel Nieuw-Guinea voorlopig slechts inci-
denteel verbetering zal kunnen worden gebracht, om-
dat aan de uitvoering van grootscheepse plannen
thans nog een absoluut tekort aan personeel en ma-
teriële middelen in de weg staat, nog afgezien van
het feit, dat daarvoor ook nog geen voldoende credieten
beschikbaar zijn: Intussen zijn nog een 450-tal Indi-
sche Nederlanders op komst, zodat.de meest urgsnte
uitbf-kling en verbetering van de huisvesting hopelijk
bitf^.tort zal kunnen worden geactiveerd.

Are3an zal, zij het voorlopig op bescheiden schaal,
de 20 nodige uitbreiding van de verschillende takken
van dienst kunnen worden bewerkstelligd, waardoor
werk 'kan worden geëntameerd, dat thans helaas moei
blijven liggen.

Op politiek gebied kan binnen afzienbare tijd de
iïisiteMing van een adviescollege voor Nieuw-Guinee,
worden tegemoetgezien, een college, in de instelling
waarvan, gelijk U wellicht 'bekend is, door de be-
windreg-eling van Nieuw-Guinea is voorzien. Een eind-
voorstel ter zake is thans btf de Directeur, Hoofd van
de dienst BB en Justitie, in bewerking.

En tenslotte mijne Heren, staat ons in de loop van

dit jaar een zeer belangrijke voorbereidende arbeid te
wachten, met name de openstelling in gemeen over-
leg en samenwerking, van een algemeen ontwikke-
lingsplan voor Nieuw-Guinea, met de uitvoering
waarvan — als God het wil — in 1951 een aanvang'
zal worden gemaakt.

Ik stel mij voor dit plan te doen publiceren, zodra
het meer vaste vorm heeft aangenomen.

Indien ook de Allerhoogste zijn. onmisbare steun aan
onze gemeenschappelijke abeid niet aal onthouden,
dan maak ik mij sterk, mijne. Heren, dat het ons nog
gegeven zal z'Jn tot onze Oppergebiedster, Koningin
Juliana der Nederlanden te zeggen: „Ziet, Majesteit,
wat Uw dienaren hebben gewrocht on verheugt U."

Ik nodig U ten besluite niet mij een driewerf hoera
uit te breng'en op onze geliefde Vorstin.", aldus Gou-
verneur vn.n W'a.ardenbuiig'.

PUZ3Ï,EHOES£JE.
Dat de laatste puzzle een beetje moeilijker was, werd

bewezen door het geringe aantal inzendingen. Het wa-
ren er ditmaal „maar" 54. Van deze 54 waren vijf goe-
de oplossingen waaruit wij er weer drie aanwezen voor
een prijs. Hoe deze toekenning in haar werk gaat, zul-
len wij u eens vertellen.

De goede oplossingen worden genummerd. Uw Puzzle-
ledacteur gaat dan met een lijstje, b.v. genummerd van
l—10, de straat op. Aan een willekeurig persoon vraagt
hij dan: „Mijnheer of Mevrouw, wilt u mij een cijfer
opgeven onder de 11". De voorbijganger zegt dan b.v.
3. Nr. 3 van de lijst heeft dan de Ie prijs. Zo gaat hij
verder, totdat hij de drie uitgeloofde prijzen heeft ver-
kregen. Dan gaat hij weer terug naar de Redactie en
kijkt op zijn lijst, wie de gelukkigen zijn.

Het is ook wel eens aardig, te weten hoe b.v. deze
keer de prijzen zijn uitgeloot. Welnu:

Ie prijs: De Heer G. B. van Duuren, 2e Schuytstraat
184 te Den Haag, was Nr. 3. Hij werd aangewezen door
een Steno-typiste.

2e prijs: Mevrouw W. Statius Muller, Laan van Poot
312 te Den Haag, was Nr. 5. Zij werd aangewezen door
een man in uniform van de Gemeentelijke Reiniging.

3e prijs: Mejuffrouw W. de Kuyper, Ten Hovestraat
51 te Den Haag, was Nr. 4. Zij werd aangewezen door
een hoger ambtenaar van het Ministerie van Sociale
Zaken.

Zo, dat was de toekenning van de prijzen. Nu nog
iets over de nieuwe puzzle. Deze is, als u weet hoe het
moet, zeer eenvoudig. Het rijtje links staat op zijn
plaats, het rijtje rechts staat door elkaar. De bedoeling
is, dat u het rijtje links verbindt met het rijtje rechts,
door woorden te vormen met toevoeging van een let-
ter. De toegevoegde letters yorracii dan een nanm, die
voor onze Verenigingen van groot belang is. Wij zullen
u een klein voorbeeld geven:

Op de vierde regel vindt u links de letters LE, de
tcegevoeg'de letter is U en rechts ziet u staan VEN.
Het gehele woord is dus LEUVEN.

Hier volgt de opgave:
indie — ratie

sticht — wsblad
laatstl — tie

Ie u ven
ver — den

: emi — ennen
nie — ren

pion — dia
Holla — ng

hamst — ers
don -— ven

Veel succes, Dames en Heren, en vergeet u vooral
niet uw oplossingen vóór de 31e Augustus a.s. in te
zenden aan: Redactie Het Bondsorgaan, Daguerrestr.
31 te Den Haag, onder het motto: „Puzzlehoekje".



8 BONDSORGAAt

PEMOBILI-

SATIE
v

RUBRIEK

OP MAKKERS, ONTWAAKT!!
Aan alle Nederlanders in het .algemeen en alle mili-

tairen en burgers, terug uit Indonesië iii het 'bijzonder.
Wij Militairen van de Koninklijke Landmacht die

nog- in Indonesië verblijven, ontdekken steeds meer
mogelijkheden voor de Nederlander in de toekomst.

Het is voor ons, en zeker voor onze Wapenbroeders
van het KNIL, steeds -duidelijker geworden dat er, spe-
ciaal voor wat het Indische gedeelte van het Neder-
landse Volk betreft, nog maar één kans is.

Die kans is het openleggen van het Nederlandse
Gedeelte van Nieuw-Guinea, dat onder Nederlands,
Gezag zal moeten blijven, voor de gehele Nederlandse'
Natie. - •

Dat de Irianen (de oorspronkelijke 'bevolking van
Nieuw-Guinea) daarbij een gelijke rol zullen spelen
en dat zij bij én van dat openleggen op gelijke wijze

i zullen meeprofiteren, is bij ons logisch en wij zullen
ons verzetten tegen ieder, die de autochtonen van
Nieuw-Guinea ook inaar een graad minder in rechten
zal stellen dan wij.

Zij vertrouwen op dé Nederlander en wij zullen*e>r
voor waken, dat hun vertrouwen, in ons niet wordt
beschaamd.

Op het ogenblik, dat TJ dit leest, zien vele jongens
overzee naar U op en vragen om .begrip voor hun
Ideaal en Actie. ••_

Ja, Actie, een. stille, maar nretemin G R O T E
actie. Wij noemen het „ACTIE IRIAN" en hij wordt
gevoerd met alle middelen door jongens van de Ko-
ninklijke Landmacht, Indische jongens van het KNIL
en honderden bungera, in een geest van samenwerking,
die U zeilden meemaakt.

1 Wrj verwachten van deze Actie oneindig veel meer
• blijvends dan ,van de eerste- en tweede politionele,

en alle andere militaire aotle's.
Het is daarom, dat wij naar U opzien en van U allen

; vragen: Begrip, Steun en ACTIE.
i Van onze ouders en familieleden vooral vragen wij
! begrip. Van allen Steun en van allen actie.
i Steun Nieuw^Guinea, en U steunt ons.

Geef ons hamers, beitels, zagen, schaven, tangen,
dakzimk) textiel, medicamenten, schepen, bulldozers,
scrapers, cement, bitume en asphalt, schroeven, mus-
kietengaas, pijpen voor waterleiding, pompen, hospi-
taaluitrustingen, enz. enz. enz., opdat er een begin
gemaakt kan worden.

Het betreft niet alleen de jongens overzee.
Ook niet alleen de Indische Nederlanders:
Neen, liet .betreft Uzelf, het Gehele Nederlandse

Volk.
Laat ieder dorp, iedere stad zijn NIEUW-GUINEA

COMITé HEBBEN.

Laat men in Nederland plaatsen op Nieuw-Guinea
of kolonistencentra adopteren! Laat men in Nederland
gelden en (goederen inzamelen. Nieuw-Guinea kan
alles gebruiken en Nieuw-Guinea is alle giften en
iedere gift waard!!

GEEFT UW STEUN, SNEL, GRONDIG én VOL-
LEDIG!!

HET BEGINT TE DAGEN
De Minister Maarseveen heeft geantwoord op aan

hem .gestelde vragen, dat Nieuw-Guinea niet onder
het Rood-Wiit komt, ook niet na dit jaar. Juist ge-
sproken, al is het nog miet het woord, dat wij, mili-
tairen en oud-militairen, Nederlanders en al die van
Nederlandse bloede zijn of zich geschaard hefbben
achter het Rood-Wit-Blauw, achter ons Koninklijk
Huis, verwacht hadden te horen.
Ik spreek ais militair voor militairen, gedachtig aan
de woorden, die door diverse commandanten naar vo-
ren1 zijn gebracht: „Bewondering heb ik voor hun
moed, uithoudingsvermogen, hun wil, maar in de &er-
ste plaats voor hun militaire discipline."
Militairen of burgers, wij zijn een gedisciplineerd
volk, omdat wij Nederlanders zijn. Wij eren de wet-
ten van ons land, eren onze Vorstin en haar huis,
eren ons Rood-rWit-Blauw.

Maar wij zün Nederlanders en willen geen buiten-
landers worden. Waarom moeten wij emigreren naar
andere landen?

Waarom moet ons Rood-WU-Blauw plaats maiken ,
voor het Rood-Wit? (
. (Hét< waarom kimmen w$ niet beantwoorden, maar

wü antwoorden met: wü willen,
Wij willen, dat Nieuw-Guinea opengesteld wordt

voor de (Nederlandse militair, die van plan is zich al-
daar een toekomst te bouwen.

Wij willen, .dat Nieuw-Guinea opengesteld wordt
voor stamverwante Nederlanders, die zich bevinden
in Indonesië, maar ook voor hen, die zich geschaard
heben onder het Rood-Wit-Blauw achter ons Kontnk-
lijik Huis.

Wij willen emigreren vanuit Indonesia! Wij willen
werken en .ploeteren voor ons vaderland. Wij willen
geen propaganda, geen gezwam en gezwets, wij wéten,
dat de moeilijkheden 'groot, zéér groot zijn. Maar is
een Nederlander ooit uit de weg gegaan voor moei- *
lijkheden.jDf tegenslagen?

Wij willen een driekleur en geen tweekleur .boven
Nieuw-Guinöa zien wapperen. Daarvoof stellen wij ons
weer ter beschikking, wij, Nederlandse militairen en
onze wapenbroeders uit Indonesië. Wij willen niet, dat
onze wapenbroeders als ratten met het schip verdrin-
ken, of zich trachten zwemmende te houden, terwijl
wij militairen, in Holland wonden opgewacht met een
bosje bloemen, veel tam-tam en muziek, redevoerin-
gen enz., want door dit alles heen zien wij de ge-
zichten van hen, die wij in de steek hebben gelaten, (
wij zien bloed vloeien, bloed van onze wapenbroeders
en hun gezinnen en hun familieleden, en toch is hun
laatste gedachte, hun 'laatste woord: Voor onze Ko-
ningin, voor ons Rood-Wit-Blauw.
Daarom vragen wij, Nederlainidae militairen aan onze
Nederlandse Regering: Help ons allen, laat ons niét
in de steek, stel Nieuw-Guinea open voor ons allen,
opdat wij onze eigen toekomst mogen bouwen en de
Oude, -rust en Vrede mogen handhaven in ons eigen
land:

NIEUW-GUINEA.
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DIT
der Jongeren vans

de NISUW-GUINEA iEDERLANDSE VROUWEN BOND

het NATIONAAL REVEIL en

de GROTER NEDERLAND ACTIE.

Bi j blad van het BONDSORtïAAN der drie Verbonden
Verenigingen. Ie Jaargang Nrt6-*7 Juli-nAug,1950

DE REALITSIT EN DE REDE" VAN SOSKARNö TOT DE INDONESISCHE JÏÏÜGD.

Op 10 Juni j.l', hield Soekarno een rede tot de Indonesische Jê'ugd,
waarin twee passages opvielen en zodoende hier ook behandeld zullen
worden. Jongeren van Nederland! Prent het hiernavolgende in je geheu-
gen. Het is dringend noodzakelijk, dat je de realiteit(ziet en deze
vergelijkt met de donderrede van een kerel, die zich vóór heel iets
anders moest schamen dan voor hetgeen hij aanhaalde. Maar terzake:

De reactie van ons Volk op het gezegde van Soekarno! "De tijd van
de destructieve geest (afbraak dus), is op 27 December 1949 afgesloten,
Wij moeten thans beginnen met de opbouw!", zal niet'moeilijk te raden
zijn. Dat zal, behalve bij de Nederlandse defaitisten, de nodige ver-
ontwaardiging verwekken. Maar hoe zal "Onze Reg'ering" hierop reageren?
Zal zij zeggen, dat Soekarno groot gelijk heeft, of zal zij .het zonder
meer voor kennisgeving aannemen? Zal z,ij Oranje v,erdedigen, of zal z,ij
deze belediging' op het Vorstenhuis laten kleven?

Dit gezegde is verder eeh grove belediging' voor onze Ouders,
jongeren v&n Nederland. En zegf.een spreuk niet t "Wie de handschoen
wordt toegeworpen neme hem opl"? Welnu, Jongeren: Dit nemen wij zo
maar niet. Wie maaktaa-Indië groot? Wie maakten Indi'é tot een veel om-
streden en rijk gebied? Wi,e bouwden Indië op tot wat het was, toen de
Jappen het onder de voet liepen? Wie brachten er Orde, Welvaart en
Sociale Rechtvaardigheid? Wie stonden bekend als de beste ontginners
en zakenlui? Er zijn maar twee woorden nodig, om al deze vrag'en te be-
antwoorden: "Onze Voorouders!"

Hebben onze Voorvaderen, ouders, broers en zusters,kotftoïn mannen
en vrouwen uit zuivere afbrakklust hun bloed gegeven? Hebben zij uit
puur defaitisme de aarde van Indië met hun bloed gedrankt?
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Neen»'dat hebben zij niet! En daarom SoekarnoJ Wij, de Jeugd van
Nederland nemen de ons toegeworpen handschoen op en wij zullen
bewijzen, dat eerst na 27 December 1949 het tijdperk van defaitisme
begon» De Ronde Tafel Conferentie bracht inderdaad de Rechtstaat
kot Chaos. Daze omzetting werd gemaakt door Nederlandse Jongeren,
die begrepen, die wisten, dat zij op de bres moesten staan voor
de goedwillenden. Zij wisten en begrepen, dat zij de drang, die.
onze Voorouders aanzette tot ''Iets Groots te Verrichten" moesten
uitbrengen en ook deze Jongeren weten nu nog wat zij doen moeten»

Wij, de besturen van de drie verbonden Verenigingen, roepen
thans onze jongeren op om ook te begrijpen en ook te vechten voor
het Recht onze voorouders te mogen eren voor wat zij tot stand
brachten. Wij moeten, Jongeren, naast hen staan, die reeds eerder
begrepen en handelden. Heus, het is ook jullie plicht Soekarno te
laten weten, dat wij deze belediging onze voorouders aangedaan,
NIET nemen.

De Indonesische jeugd is nooit defaitistisch geweest, maar.
wordt het thans, zij krijgt tenslotten duizende voorbeelden per
maand, nogwel van de eigen leiders, defaitistisch opgevoed. Van
Rechtstaat tot Chaos J Is het niet begrijpelijk, dat deze 4eu£d
"aan afbraak doet"? In het hele Indonesische land is het een Jan-
boel. De jeugd vraagt zich daar terecht afj "Wat mogen wij wél en
wat mogen wij niet doen"?. Zij doet daarom maar alles wat zij wil.

Het komt zeker door onze opvoeding, dat wij, Jongeren uit de
Europese chaos, niet groter vandalen zijn. Ook wij weten niet meer
waar wij aan toe zijn, maar wij hebben gelukkig competente leiders,
welke echter niet tot de Regeringskringen behoren, hoor. Verder
zal het ook wel aan onze opleiding liggen! Daardoor kunnen wij re-
delijk nadenken»

Dit wat betreft de destructie» Maar er is nog zoveel meer be-
langrijks, n.l,r door deze chaos, door dat niet weten waar wij aan
toe zijn, zijn wij,,jongeren, een stelletje slappelingen geworden,
Mensen, die op alles ja en amen zeggen en'zich maar alles laten
aanleunen. Dit moet afgelopen zijn. Wij, de Nederlandse Jongeren,
MOETEN de Nederlandse Regering een HALT toeroepen. De Zuid-Moluk-
ken hebben het aangedurfd, om de RIS het hoofd te bieden. Zij
staan totaal alleen, zij hebben alleen zichzelf. Hulp van buitenaf
wordt- hen niet geboden. Zouden wij, Jongeren van Nederland, die
wel degelijk morele en materiele steun van anderen, hebben, dan
niet pal durven staan en eerlijk voor onze mening durven uitkomen?

Het bovenstaande voor wat betreft het defaitisme of te wel de
"afsluiting van het destructieve tijdperk". Nu, de tweede uitla-
t ing van Soekarno:

Deze durfde te beweren, dat hij zich schaamde voor de rove-
rijen en, de moordpartijen in Indonesië. Serst zet hij liet 105000-
sische Volk aan tot rampokken en moorden (zie hiervoor de orders
van Soengkono dd« l5_ November 1949) én nu schaamt Mijnheer zichl
Hij moest zich schamen om dit te durven zeggenl

Eerst aanzetten en dan een ander de schuld geven; -een bijna
Duitse Naai-manier, Neen, Soek^rno, kijk naar jezelf. Als Vader
kwa°.d doet, dan heeft niet altijd ae zoon de schuld omdat hij zijn
Vader nadoet* hij krijgt tenslotte het slechte voorbeeld.

Toch herhaalt, zich hier hetzelfde als bij elk totalitair
regime. Ben iedarweet, dat het in Indonesië" slecht gaat, ,dat de
leiders (men kan beter spreken van misleiders) de zaak niet in. de
hand hebben. Al deze geruchten worden tegengesproken, zelfs door
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een Minister van een "vreemde Mogeflflheid",Maarseveen* Volgens
Soekarno, Hatta, en weet ik wie nog meer, ging alles een paar
weken geleden, nog goed. Plotseling komen daar en de Sultan van
Djocja en Soekarno met redevoeringen, die bewijzen, dat onze in-
lichtingen juist waren, Hoe zit dat, vragen wij ons af? Is het te
verwonderen, dat men zich wederom in de Duitse of Japse tijd waant?

Jongeren, ontwaakt! Neem de morele wapens op en verdedigt de
eer van onze Voorouders. Laat hun nagedachtenis niet door het slijk
sleuren. Heb een open en waakzaam oog voor het hedendaagse wereld-
gebeuren. Doe je dat niet, dan verdrink je binnen kosten tijd in
de rode vloedgolf. Overal in de wereld steekt het rode gevaar de
kop op en wint behoorlijk veld, al verliezen de communisten bij
elke Volksverkiezing de nodige zetels-, «...* hun ondergrondse actie,
hun vijfde colonne, werkt doorï Kijk maar naar Indonesië!

Neerlands Jongeren, let op Uw Saeck, om wederom een slagzin
te gebruiken van een groep jongeren, die reeds begrepen. Plaats
jezelf naast deze groep en sluit je aan bij de drie verbonden Ver-
enigingen, die openlijk de oppositie vormen tegen deze huidige
totalitaire Regering en die openlijk opkomen voor Ambon en Nieuw-
Guinea, Deze drie verbondenen zullen je alle politieke voorlich-
ting geven, die je nodig hebt om je houding te bepalen; Kortom zij
zullen je de leiding geven, die 4e nodig hebt»

Jongeren van Nederland* Sluit je aaneen, wordt een sterke
muur tegen het communisme en staat zodoende pal voor de rechten
van oud en jong.

Bouwt op, wat de machthebbers hebben afgebroken. Toon dat je
het oude Nederlandse bloed van onze Voorouders in je aderen hebt.
Bouw op en verdedig daardoor,--,de, eer van onze illustere, voorgangers.
Herinner je de groten van Coen tot Stachouwer, van Spoor tot Wester-
ling en de vele Rijksgetrouwen,

Vergeet nimmer de velen, die, door moedig gedrag, onder lei-
ding van onze Voorouders, de hoogste Nederlandse beloning mochten
pntvangens De Militaire 'Villemsorde. Het waren en zijn niet alleen
Hollanders, die deze onderscheiding kregen, neen, het waren en
zijn Nederlanders van ander ras—en Geloof. Zij vochten, evenals
wij, voor Orde, Vrede, Recht en Vrijheid.. Deze Nederlanders gelo-
ven nog steeds, al is dit dan nog zo diep geschokt, in het Neder-
landse Volk, Laten wij, Jongeren, dus bouwen aan dit Geloof en
ons dit vertrouwen waardig maken. Alleen een zwakkeling en verlie-
zer breekt af, zoals Soekarno, die op het gemoed van het volk moet
werken, door te zeggen dat hij zich schaamt voor de destructieve
geest, die thans in Indonesië heerst. Wij behoeven niet zwak te
zijn, want wij zullen opbouwen wat onze slappelingen hebben ge-
kraakt.

Jongeren: Sluit je aaneen en laten wij te-zamen opkomen voor
onze rechten, Erkenning1 der "Zuid-Molukken-Republiek en Nieuw-Guinea
Nederlands!

**» —» — . — . — .

MAG DE NEDERLANDSE JEUGD ZICH AFZIJDIG HOUDEN ?

Vooral in ons land is,een lauwheid, op politiek gebied, waar-
neembaar»

Eens per vier jaar trekt het Nederlandse Volk ter stembus, om
die mannen en vrouwen voor de Tweede Kamer te kiezen, die naar hun
mening, het best de belangen voor ons volk vertegenwoordigen.
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deel van ons volk niets van polotiek wil weten of er in het geheel \d van heeft,

Was die politieke "domheid" voor de oorlog ook in Nederland aanwezV
Het antwoord moet helaas luiden "Ja!"
Maar, waarover maakt U zich dan druk, zult U zich afvragen. Ben

situatie, die voor de oorlog al bestond, zal in deae tijd toch niet
plotzeling gewijzigd worden,

luchter moeten wij een groot verschil in ö1^ vooroorlogse en naoor-
logse politiek zien.

Vóór de oorlog, Kabinetten op brede basis met ministers, die in
grote lijnen, een nationale politiek volgden.

Vóór de oorlog, een parlement, dat nauwkeurig het doen en laten
der ministers gadesloeg.

Thans, Kabinetten, gesteund door twee partijen, met ministers, die
terwille van het behoud van de monsterachtige Rooms-rode coalitie jgeheel
of gedeeltelijk van hun partijprogram afwijken en dus geen principiële '
politiek meer volgen.

Thans een parlement,dat de moed of het verstand mist,om al te pro-
gressieve,al te ongrondwettelijke ministers,tot de orde te roepen.

De voldongen feiten, waarvoor de ministers ons parlement, dus ons
volk, steeds stelden, geven ons te denken,

Terwille van belangrijke ministerposten voeren noch de K,V.P.,noch
de P.v,d,A,een principiële politiek,het is een geven en nemen,een sollen
met nationale belangen,kortom een partijpolitiek in de meest a-nationale
zin des woords, ('

Dat het gros van het Nederlandse volk zegt*'Me doet er toch nietb
tegen" bewijst i

a.Dat men niet tevreden is met de gang van zaken.,
b. Dat men dus "iets anders" .wil.
c. Dat men het doorzettingsvermogen of het verstand mist om aan deze

toestand een einde te me ken.
d. Dat al deze teleurgestelde Nederlanders in wezen nog het element

van Nationaal denken is zich' hebben.
De wezenlijke schuld van deze, voor Nederland zo vernederende tij-

den,ligt bij het Nederlandse volk zelf. Dat wordt maar al te vaak ver-
geten. V/ij kozen toch immers-ons parlement? Wanneer dus een parlement
iets aannaejat^waar U principieel tegen bent (ik doel.hier op de Indone-
sische-kwestie) bent U ook schuldig,indien U de voorstemmers koos. Deze
woorden klinken hard voor degenen, die op de V„V„D. en de C,H.U. gestemd
hebben, doch er is genoeg op gewezen, dat deze partijen geen rechte lijn
in hun Indonesie-politiek voerden en deze waarschuwing werd gegeven,
lang yóór de laatste Tweede Kamer verkiezingen,

Aan deze situatie moet een einde komen, 3en ieder, die zich af-
zijdig .houdt, zal vroeg of laat bemerken, het slachtoffer van sluwe
massamisleiders te zijn geworden.

U kunt dit voorkomen, door actief een nationale zaak te dienen;
door, én door eigen interesse én door Uw vrienden voor te lichten,
politieke lucht in Nederland te zuiveren,
SPECIAAL DE NEDERLANDSE JEUGD MOET HIERBIJ SEN WOORDJE MEESPREKEN* „

Onze ouders deden wellicht op onze leeftijd niet aan politiek; zij
konden in grote lijnen hun parlement vertrouwen. Voor ons licht de zaak
echter geheel anders.Wij moeten vechten,niet om vooroorlogse politieke
toestanden terug te krijgen-dat zou neerkomen op het historisch terugzet
ten van de klok-maar om recht en eerlijkheid in het politieke leven van
ons land terug te krijgen. V/ij staan in een crisis, iedereen voelt dat.
V/at zal het worden? Ben totalitair regime of een democratische recht-
staat? V/ij kunnen nog veel doen veranderen, maar dans Alle hens aan dek,
want afzijdigheid is Nationale plicht verzakenl
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LIEFDADIGHEIDSAVOND IN DE HAAGSE DIERENTUIN

Zaterdagavond, 29 Juli j.l. is door de I.N.J.O, in de Haagse
Dierentuin een liefdadigheidsavond georganiseerd, ten bate van de
Centrale Transmigratie-Stichting Nederlands Nieuw-Guinea^

In de eerste plaats werd hier de premiere g'egeven van de
Revue "Fata Morgana", geschreven door en onder leiding van F.van
Soest. Op aardiges vaak geestige en soms zeer rake wijze werd hier
in enkele sclnes het samen gaan van Nederland en India behandeld.
Het deed ons goed, hierin de 'tendens van streven naar wederzijds
begrip tussen blank en bruin te vinden, in tegenstelling met het
funeste kweken van een superioriteitswaan bij het blanke ras, zo-
als b,v. in Zuid-Afrika.

Ben speciaal woord van lof komt hierbij toe aan de dansers
van de Indische dansen en de uitstekende imitatie van een "hot-
swing-band".

Aangrijpend was de symbolische vertolking van de verdrukking
in Indiê onder de Japanse overheersing en het terugtrekken van
Nederland uit Indonesië, terwijl nog zovelen met uitgestoken han-
den wachtten op de hulp, die zij zo nodig hebben, zonder hun noden
gelenigd te zien

Opbeurend was tenslotte de luchthartige ontknoping, wanneer
de Nederlandse Regering' Nieuw-Guinea niet prijs zou geven aan de
Oost Aziatische chaos, maar daadwerkelijk zou medewerken' ain de
openlegging en opbouw van- dit 'rijke' l^ndv

V/as het een wonder, dD,t het enthousiaste publiek in de stamp-
volle Dierentuin a%n het slot van de revue, als één. man staande
eerst het Wien Neerlands Bloed en toen het Y/ilhelmus meezong?

Behalve een langdurig applaus kregen regiseur en spelers een
o.i» welverdiende bloemenhulde.

Na afloop van de revue volgde een vrolijke avond met allerlei
attracties, terwijl de d^nslustlgen hun harten konden ophalen bij
de muziek van Les Mohicains en The Jolly Jokers,

Al met al een alleszins geslaagde avond» '
Amsterdammers, let op, binnenkort komen deze energieke jonge-

ren met hun revue ook in Uw stad. Leg nu vast een knoop in Uw zak-
doek, want het is werkelijk de moeite wnardj
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Betrouwbaarheid berichtgever s betrouwbeor.
Waardaring bericht : betrouwbaar,
Tevens bericht gezonden aan $
Medewerkende instanties : gaan*
Ondarnoraan acties i gaan. De eandaobt blijft hierop gevestigd.

Kort verslag van da op $-9-1950 gehouden bijeenkomst van da
Giro ter) H(aderlaad) A(otla) ta ca. £0*00 uur In da kleine
van not Minerva Paviljoen ta lasterde».

Aantal amwezigen oa* 100 hetgeen ook da sttaleapaeltalt was.
Da leiding van da avond bed da alganean voorzitter van da O.K.A.

Dr* w*K.H. KeuUletau da Bruin, dia aan lessing hield over Wieuw
Gulnea aan da band van llchtbaelden. Deze lealng liep
over da ti5d dat Feailletau da Bruin als Jong luitenant In Nieuw
Guinee exploreerde, al* van 1906 tot 1918.

Op deze bijeenkomst blaak dat da G.N.A, aan afdelingabeatuur In
^aatardam heeft gevornd. Oe nanen an paraonalia van da ledon van
dit afdelingsbestuur zullen elanog worden toegezonden.

Haar «ard medegedeeld ia dit bot enige afdelingsbestuur van da
Q*Ü*A* in Nederland.

Op deze avond werd niet over politiek gesproken. Wel waren bij da
penningaaeater van bat afdelingsbestuur iegan betaling varsebil*
lende brochures verkrijgbaar, welke hierbij worden gevoegd.

Einde van da bljeenkonst oa. 23 uur.

Daar vrijval alle hierbij gevoegde aljlagaa zijn uitgegeven en/of
verzonden door da verbonden verenigingen t
a. Groter Nederland Aotle.
b. nationaal Üvail.
e. Sleuw Ouinaa Nederlandse Vrowen Bond,
an bat aearetariaat van deze drie verenigingen ia gevestigd op «on
an hetzelfde adres ta Ban Haag, Deguerreatraat 31, la da veron-
derstelling gewettigd, dat in deze voren Iginge» - an dan nhofdza-
kalljk door do persoon van Hr. w.K.H. Feullletau da Bruin - la
feite aan vereniging aoet worden gamian*

weliswaar ia da doelateil ing van ieder dezer verenigingen in
afzonderlijke en andara bewoordingen gesteld - deze doelateiltogen
zijn veraeld aan bot einde van dit rapport * doch bij aan nadere
beschouwing hiervan zal kunnen blijken, dat uiteind al U k Mar
vaa deze veraaiglngea hetzelfde dool naatroef t nl. nat voeren vsa
actie tot behoud van gebiedsdelen over**e In bat algeoeen. au bot
bevorderen van eaigreïie an transmigratie van raap* Nederlanders
an Indische Hederlanders naar Hietrn Oulnea In bat bijzonder.

Haar mede uit de hierbij gevoegde bijlagen kan blijken tracht
tf.K.E. Feuillatau da Bruin dit dool ta bereiken door op bepaalde
wijze atamaing ta maken onder da thans In Nederland v*rmiljva&öe
grote groep van Indische Nederlanders an ox leden van bat K.N.I.L.

Door verschillende radenen zoals bat woning vraagstuk, bat zich
;iga f inan<"niet of aoeilijk kunnen aanpaaaan, da nladar gunstige financiële

omstandigheden aas» la nat voor velen uit deze groep vaak niet
gelijk om slab In Nederland aan thuis ta scheppen waardoor zij
gedesillusioneerd an on tstand zijn,

In verband hiermede
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In verband hieraede en gezi«n d* «HM waarop Feulleteu de
Bruin Kljn propaganda wart, ligt tot voor de km& det vel*
van 4*s« ontsta»*» ladleehe Nederleadere zloh tot de O.N. A.
aangetrokken zullen voelen «n als lid tot dese beweging Kollen
toetrad».

Het ia niet bekend hoeveel leden de af del toe Msterdaa wm
de G»N.A. telt, doeh naar werd vernoaen sou A» belangstelling

e te Aasterdeavoor dese beweging ven de zijde der «eerbedoelde _
verblijvende üadieehe Wederlendera gestadig toenemen.
' oe hlervolgende doelstellingen vaa 4* drie verbonden
nlgingen zijn overgenomen uit het Bon4sorga«tn ven Nieuw Guinea
Hederlendse Vrouwen Boni * Qroter Hederlend Aett* * Rationa»!
Hevelli Ho* e - 7 ven Juli Augustus 1900.

Dosistelling Nationaal Reveil i
De vereniging Netionaei Réveil stelt aleh ten doel d* aotieve
«B voortgeaette bestudering ven de ateatkundlge - aoelele en
financieel eoononlsehe vraagstukken, die voer de volkeren van
alle delen van het Rijk ven betekenis zijn «B het bevorderen
ener oplossing daarvan Sa waarlijk nationale geest.

Doelstelling Groter Nederland Aetie i
Het doel der vereniging i* eaa aetie te voeren onder Nederlan-

te geraken tot ««B door Nederleneers voor volksvestl-

,, «et «l* «ln^Mril opname v«n N»H.O. net een eigen
status als gebiedsdeel vea het Koninkrijk der Kederlenden.

Doelstelling va» 4* Nieuw Gulnee Nederlandse Yroiwren Bond $
Het doel der vereniging i* i
l» Het bewrdeieu van een heehte aaaenwerking tussen alle

Hieuw Guinee verenigingen, die deeelfHe doel steil Ing heb-
ben al* **a eigen stealand, Hieuw Ouinea, Ie* vaa Indonesië
direet onder de Kroon;

S* het opwekken ven de belangstelling voor 4* Heeerlendse
Trovw «B het verdiepen van haar Inzicht in eulturele, so-
olele, eeononisohe en staatkundige vreegstukkeni

3. Het bevorder «a vaa neer «etionallteitseesef «B gemeensehep-
zln door het ateunverlenen aan allen 41* voor 4« Hederlad-
se zaak gestreden hebben, aowel IA Nederland els la andere
delen der wereld, waar ons volk «ioh nog Nederlander voelt
en 4*Bktf hierdoor het verschil opfceffend tassen «laak «a
bruin (onder 4e HederlendersJi

4* net bevorderen vaa 4e daadwerkelijke deelname a« de Rege-
ia! ia Nederland en Nieuw Gulaea,

L J || ] . . • . . - . - T i l - • T-.-.J..II. ''l - - -" - - ' ' -
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Onderwerp: Actie "G.N.A." inzake WESTERLING
Datum ontvangst bericht: 16 Mei 1950
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

20 Mei 1950

_OPJCMR1_
ACD/tff

PAR:a

n

Van een betrouwbaar persoon, die in nauw contact staat

met de Vereniging "Groot Nederland Actie" werd vernomen dat

het bestuur van deze vereniging kort geleden een s chrijven

heeft gericht aan alle leden van het Engelse Parlement, als-

mede aan de leider van de conservatieve partij Winston

CHURCHILL. In dit schrijven werd verzocht te willen bewerk-

stelligen, dat de bekende kapitein WgS.S'SR.I<IIfi niet aan de re-

gering van de "J3.I.S." zou. worden ̂ u^eeleverd.

Als antwoord op dit schrijven ontving de leiding van de

"Groot Hederland Actie" een brief van de secretaris van

CHUIÏGHILL, waarin CHUSCXHILL te kennen gaf dat het Poreign

Cfi'ice ten aanzien van de zaak ¥ÏÏSTERLIWG op het standpunt

staat, dat wanneer WESTERLING zich uitsluitend aan een poli-

tiek misdrijf zou hebben schuldig gemaakt, hij niet aan de

"R.1.3." zal worden uitgeleverd.

Uit dezelfde bron wordt vernomen dat de echtgenote van
.
J de bekende THISSSEK zich hoogstwaarschijnlijk naar Londen

zou hebben begeven teneinde aldaar bij de Minister van Justi-

tie stappen te ondernemen ter voorkoming van de uitlevering

£/van WESTERLING aan de "R.I.S.". (einde)
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Op 6 September 1950 heeft de "Groter Nederland Actiett

(Gr.N.A.) te Amsterdam een bijeenkomst gehouden, Toen is geble- V
ken, dat daar ter plaatse sedert kort een afdeling is opge- j
richt. . • \ lodens deze samenkomst heeft de voorzitter van de Qr.ïï.A»

t© '3-aravenhaget Dr W.K.H.FEÜIIJxBTAÏÏ DS BRüTEf. een lezing ge-
houden over Ïïieuw-Guinea. Het gesprokene had voornamelijk echter
betrekking op de tijd, dat de heer Feuilletau de Bruya als jong
luitenant in Hieuw-Guinea exploreerde, namelijk van 1908 tot
1918.

Het teraake handelende ambtelijke rapport maakt er mel-
ding van, dat de propaganda van df "heer Feuilletau dé Bruyn er
kennelijk op gericht is, gebruik te maken van de thans heeraea-
de stemming onder vele van de in Nederland vertoevende asgn. In»
dlsche Nederlanders. Deae Indische Nederlanders aijn veelal ont-
stemd en gedesillusioneerd door allerlei ondervonden moeilijk-
heden. Vele van deze ontstemde lieden voelen aich kennelijk tot
de G.N.A. aangetrokken en naar verluidt zou de belangstelling
te Amsterdam voor deze beweging gestadig toenemen.

Mede is gerapporteerd, dat de leiding der G.N.A* het doet
voorkomen, dat de leden van deze organisatie bij emigratie naar
Üieuw-Gulnea de voorkeur zouden genieten. Ook zou het duidelijk
zijn, dat de G»N*A» dienstbaar aal worden gemaakt voor de per-
soonlijke politieke ambities van de heer Feuilletau de Bntsyn
(met het oog op de volgende verkiezingen Yoor de Tweedte Kamer)»

21-9-1950.
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Kort verslag van de op 33 8»g»iMbeg 1950 gehoaden feeet-
avond * aangekondigd «I» «F«t« JKHrgene" * onder am*pielte

de Groter Nederland A«tle. Én 4« «rot* zaal Ysn h«t Ml-
JJk t«««D l»t«llng

f» 2-SO

Dotó van 4eze feestavond : g»ld« lasaaal

Op de T«xn>-pafilJi« van bet pioftrawa * bterUj
staat v»nMld dat deate f«*»t-arood gvergwBioMrd w«Pd door
d* "Oentrai* T»sna«l«r«tle 3&lafetJftg Kaderlanda Klewr Guinee"
(lees F*illet*u «e firu&i}* Hi««a4«r pè«t word« f«r»t«iso de
drie verl«»d«i verasifingec 2 O*H«A, * Retiaaaal B**eil -
«n Hiew Guinee Hed«rla&d«e TjB>m»au B«wL («enoe»! in het
rapport Ho. 2«47-A- SO T« H 3eptoaber 1»50).

Bij de aanvang m de avond te 20.3O uur, warfn/ea. 800 j
personen aanwezig * hoofdzakelijk Sadisehe Nederlands!»» \t der saai 990 personen.

Onder 4» aenwsigeo bevond aiea de b«er 70ö»n (Iriaan),
afgevaardigde ven ffiewr ®%fti«« voor het voeren van beapre-
k in gen aet de Nederlandse

De str«fclcln« van de iwo-etop rev^e ;"Fate üErrgana" betrof
«en Hl*«eri*«lt ovenleht me de "Ih4o« (bedoeld wordt Itodieoh
Sedasrlander) «B diena plaate l» *» voo>Mlige Kederlend
Indiaolie- en la de ffe4erlaad*e aenteehappij» waarbij het

" i--«0thena wedero» (aie tot desra. aearijvett So.2§47-̂ *50 «m U
September 1»50) vaa : de dlaeriainatia «naaen Nederlaadera an
Indieea Hederlaodera - m «* «rote moeilijkheden welke de
Xhdisone Ked«rlandera «oeten aBdearvi»dea bij het wiofwm
van een plaats ia de Nederlandse •enealeving.

Toortodht m regie van dese opvoering, die te oa, SS.SO
uur eindigde «B een rustig vKeÜüoop aad„ weren se«r prlwitief/

werd verfloaen beeft d» opbreagat ven d**e avond niet
aan de f Inaoelele verwaehtiBgea voldaan «B zal er

«w nadelig saldo aijn. linde.

V, 3.
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Kort verslag van de op 4 October 1950 te ca. 20 uur door de
GROTER NEDERLAND ACTIE gehouden bijeenkomst in de kleine zaal
van het Mnerva Paviljoen te Amsterdam.
Het aantal aanwezigen bedroeg nog geen 30; zaalcapaciteit

100 personen. ~^~
Spreker op deze avond was Dr. W.K.H. FEUILLETAU de BRUIN,

bij U bekend, die zijn lezing begon met een bespreking van de
controverse tussen J. THIESSEN en de ex-kapitein WESTERLING.
Volgens spreker zijn Thiessen en Westerling nooit vrienden

geweest en zou alles wat Thiessen van Westerling vertelt on-
juist zijn. Indien Thiessen de kans had gekregen met zijn ver-
halen voor het gerechtshof te Singapore te verschijnen, dan
zou dit voor Westerling een catastrophe geweest zijn. Het eni-

C ge waar Thiessen op uit is, is geldelijk gewin. Spreker
/schermt met "betrouwbare bronnen" waarvan hij zijn inlicht in-
/ gen heeft; overigensJsent hij noch Thiessen noch Westerling
* persoonlijk.

Als volgende punt behandelde Feuilletau de Bruin de geschie-
denis van het communisme in Indonesië. Hij geeft een histo-
risch overzicht vanaf de oprichting van de Budi Utomo tot he-
den. Volgens Feuilletau de Bruin zou de Indonesiër Mohamad
YAMIN die voor de Indonesische regering als lid van de Nieuw
Guinea delegatie in Nederland vertoeft, communist en volgeling
van Tan MALAKKA zijn, en zou de communistische invloed in het
Indonesische parlement zeer groot zijn. In dit verband spreekt
Feuilletau de Bruin over het z.g. "politieke testament" van
Soekarno en Hatta. Dit politieke testament zou de richtlijnen
aangeven van de Indonesische politiek, indien Soekarno en
Hatta in dejvrijheidsstrijd gevallen zouden zijn, welke rioht-

y- lijnen volgens spreker zouden zijn :
V. 1. met alle legale en illegale middelen de souvereiniteit voor

Indonesië verkrijgen;
2. het vormen van een eenheidsstaat : de Republik Indonesia;
3. het verkrijgen van de macht in Oost-Indonesië en in Neder-

lands Nieuw Guinea teneinde hier belangrijke basissen te
kunnen afstaan aan Sovjet Rusland. (?)
Belangrijk voor dit plan, aldus spreker, is de aanhang van

de Islamitische studenten. Het is daarom dat de communistische
leiders in Indonesië beweren dat het communisme eigenlijk het-
zelfde wil wat de Koran voorschrijft.
Hierop geeft spreker zijn visie op de Chinezen in Indonesië,

die volgens hem alles doen om Indonesië "stormklaar* te maken
voor het communisme. Dit alles zou volgens Feuilletau de Bruin
naar één uiteindelijk doel leiden : te komen tot de Sovjet
Republiek van Indonesië.

Vervolgens besprak Feuilletau de Bruin de houding van de
Nederlandse regering ten opzichte van Nieuw Guinea en Ambon.'
Eindelijk is

-2-
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Eindelijk is de regering uit haar diepe slaap ontwaakt.
Feuilletau de Bruin betuigde zijn instemming met het tele-
gram, dat de minister president Dr. Drees aan de Indonesische
regering stuurdé, i inzake de militaire actie tegen Ambon. Hij
betreurde het echter dat dit telegram in zulke zwakke bewoor-
dingen waè gesteld. Had de regering maar eerder naar de in-
lichtingen en goede raadgevingen van hem, Feuilletau de
Bruin geluisterd. De regering had de «Kbrtenaer" naar Ambon
moeten sturen om de Indonesische korvetten in de grond te
boren, dan was de zaak nu gewonnen. Voorts gaf Feuilletau de
Bruin te kennen dat de voorlichting in Nederland gehee^ on-
juist is. De 4000 Ambonese soldaten van het voormalige K.N.
I.L. ondergebracht in kampen op Java zijn niet ontwapend.
Zij zijn nog in het bezit van alle wapens en de kand op

\n opstand van deze groep is niet denkbeeldig, aldus
Feuilletau de Bruin.

Ook in Australië, ging spreker verder, worden thans troe-
pen in gereeèheid gebracht voor eventuele moeilijkheden met
Indonesië in Nieuw Guinea.

Vervolgens behandelt spreker, zoals reeds werd vermeld in
het dezz. schrijven No. 2947-A-50 van 11-9-1950, de moeilijk-
heden van de Indische Nederlanders hier te lande.

, Als volgend punt belicht Feuilletau de Bruin de houding
van de politieke partijen in Nederland ten opzichte van het
behoud van Nederlands Nieuw Guinea. Volgens spreker zullen
met uitzondering van de V.V.D. en de Nieuwe Nationale Partijw
alle politieke partijen achter de regering staan inzake een
beslissing van de regering om Nieuw Guinea te behouden.
Tot deze houding van de grote politieke partijen in Neder-

land zou hij, Feuilletau de Bruin, medegewerkt hebben, door-
^/dat hij een rapport met zeer belangr i j ke gegevens_ja.an de r-e-
, gering^_had_oyerhandigd, alsmede aan de besturen van de groot-
ste poXitieBÊT partijen in Nederland. Voordat hij hiertoe
overging - aldus spreker - had hij dit rapport veilig gesteld
bij terzake deskundigen in het buitenland. Welke belangrijke
gegevens het hier betrof deelde Feuilletau de Bruin niet mede.
Wel zeide hij dat het verband hield met de affaire Andi

Abdul Azis en de luiquidatie van de voormalige deelstaat Oost
Indonesië. Feuilletau de Bruin verzocht - indien journalisten
in de zaal aanwezig waren - over dit rapport vooralsnog niets
teyf willen publiceren. (?)
Tenslotte deelde spreker mede dat hij een uitnodiging had

ontvangen om een lezing te houden over de ware toestand in
Indonesië, voor de Maatschappij voor Nijverheid.
De avond welke een rustig verloop had, eindigde te ca.

22.30 uur. Er werden geen brochures uitgereikt of verkocht.
Einde.

V. 3.
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Kort verslag v&a de op 11 üotober 1950 te ca. 80 ttur door
de »IBfia HKIB&A1ID ACTIü g«hond*£ ledenvergadering In ds kl«i-
ne zaal van het Minerva Paviljoen te ^sterdam, TOOT welke ver-
gadering ge st«nellde uitnodigingen aan d* leden werden verzonden.

Het aantal aanwezigen badaroeg in totaal 28 personen mort een
zaalcapaoiteit vnn 100 personen.

Kveneens waren aaniaealg twee leden van bat hoofdbeatwur uit
dom Haag nl. mevrouw MATEBKö en de lieer C. T. BEflO, verdere ge-
gevens onbekend. *-—„....

De avond, welk» bedoeld mus CM» het afdelinga-lïeetQur van de
te Ameterdaa offloieel te installeren en a«a t» vullen,

werd e«opead met «en zeer korte toespraak van de afdelings-
voorzitter Wilhelm HEIJMAN, geboren 8 Kei 191? te
die daarop het woord gaf «on genoejade heer C. T. BKfiO.

In zl^ r«de gaf ds heer Berg ««a overzieht van het oatstaan
van de G»N.A. en stelde hl 4 drie punten als direot doel van de
vereniging nl.
l* steun, beatannde uit voedsel - sohoeieel ena., aan <3m kolo-

nisten in Nieuw Guinea.
3* het voeren van politieke aotle, opdat Nieuw Guinea Kedetrlands

blijft*
5* bij d* regering t* berelicen, dat Indiooh Nederlander» voor-

renis hebben bij de esigratle naar Nietwr Quinea.
Spreker doet een felle aanklacht tegen de Nederlandse tege-

riag. die naar zijn mening geen regering ie, maar een ïtocms- ro-
de kliek, die verschillende aaien openlijk verraad heeTt ge-
pleegd. Kerst »ijn de 25Q.OOO Indische Hederlandera in InioneaiS
verraden. Daarna heeft de regering openlijk het streven vmn de
G.N. A. t om allereerst de Indisch Nederlanders naar Nieuw Cuinea
over te brenejen» gedwarsboomd, ook dit noeat spreker verlaad.

Als derde "verrftaö" noemt spreker hut monopolie, dat dn firma
N. V. HttgeHteyer heeft verkregen Inzake de handel in* en op Hieuw
Guinea. Dit zou volgens Beug alleen mogelijk genaakt ssija door
de partij politiële van het Hooss-rode blok in Nederland {?).

Vardar doelde spreker mede, dut "hoge Indonesische funotion-
n a ris een" aohter de regering om hebben getracht de G.N.A. te
bewegen haar invloed aan te «•adem opdat Nieuw Guinea aan de
republiek Indonesië* wordt ter«ggeie»en.

Berg ia een middelaatig spreker; aijn betoog is verward en
laat aan duidelijkheid veel te wensen over.

Na Berg apreekt eerdergenoemde Heijaan oog even, die echter
niets bijzonders weet te vertellen.

la d« pa«»e was gelegenheid de hier na te noemen brochures
te kop«a, welke als bijlaeea bij dit aohrijven g&en i
1. Een gestencilde brochure, veraoedelijfc van de hand van fir«

W*K*H* FKIïHJJSTAU de BHUIK, al^steea voorzitter vmn de O.N. A.
te Den Haag, e«titeld s NAAK PI 30VJKTi«PÜBLIÏÏ£: IHDOÏT&SIA.

g. £«& ia de Nederlandse taal gesteld bcmkwerkje ; HA KNGLAKD
SPUL iNDOHigiKH SFIEX,t sohrijver F«fi* KriJgsDiant verdere
gegevens onbekend.



13 Ootober 1950,

» ISttXII m FACTO ISIK betreffende d* status Ten Nieuw Guinee,
a enge bod en &&&T de redactie van het tijdechrlft "Niexw GuineaS

4* pauze neemt meergenoemde Berg w»*r b*t woord «e vmagt
ann d* aanwezigen of zij nogelljk nog suggesties twbb«n t. a. v.
h«t af««lin6Bb«gtutir, Daar nl««wafl l*ta t» Mge«n heeft, stalt
B«re dan voor h«t ttfd«3.ia€ab»stuur «Is volgt t« inetallerenj
1« Voorzitter : Wllhela ffilJMAK, •*M«i»iM«a* ^M « btóend,
S* Secretaris : Paul, Dletert. lAPïï, geboren £5 November 1917

te Batarla, eontroleur I\T.T« ia IndOBesli,
thana met verlof, wonende t* Aaaterdaa, itoeiwr
Vlsseretreat SE na.

3» Pennlngm* ; Tfeeodorua» Henriau», POüöCHKZ, geboren 10*11*
1904 te soerabala, hoof Ainspeoteur vee politie
ia Indonesië, thaas aet verlof, watende te Am-
steröa» faa tuykeafltreat «O*

(De h«er Hearloits, Johannes, Joaepfeua, KSAUKN, gektoren 16-11*
1912 te T»p«jioeli, als bedoeld ia het desa. atJudlvta Ho. £947-
C-50 va» m aeptetóer 1930, heeft siüi ela pennlngMester te-
rug ge t ratte», doeh blijft aan het afAelinEabeBtimr verbonden
als üwamlssarls. 7*)

SVaanae de vergaderiag wojrdea dan oog enige
beneend, al. S* heren W.J.J.K.ranen, eerde rgenoeAd, WOKBS en
HULÏE. f «m de twee laatstgenoemden xljn M pertwwalla nog niet
belceî .

D» heer Berg laat nog weten, e at hij «oei te zal doem on ia
de p*r« een artikel geplaatst te fcrijgea betreffende deze offi-
ciële installatie van bet afdelingsbestuur te Aaaterdam van de
Groter Hederlejad Aotie.

Toorzltter Heijeian sloot de veraadering, welke rustig verliep
t*

T* S.



UITTREKSEL

Uit : OD 1637

Voor : OD 1249

Ag. nr: 87363

Aard van het stuk:

Naam:

Naam:

Acties inzake Nieuw Guinee en de Minder-
heden van Indonesië.
Groter llederland Actie

Afz. : verb.12 Datum: 13.6.50

Op Vrijdag 9 Juni 1950 te 20.00 uur werd door de verenigingen
«Groter Nederland Actie", "Nationaal Héveil" en de "Hieuw
Guinea Nederlandse Vrouwenbond" een openbare vergadering ge-
houden In "pulchri Studio" gelegen aan het Lange ̂r oorhout T.5

Zaalcapacitêit 500 plaatsen. Aanwezig waren plm,480 personen.
Zie verslag.

Uitgetr. door:

Datum: 27.9.50.

Op aanwijzing van: QQ

40060 - ' 4 9
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ledenvergadering van de G.N.A. in de -kleine zaal van het Mi-
nerva Paviljoen te Amsterdam.
Het aantal aanwezigen bedroeg 34, w. o. 11 vrouwen; zaalcapa-

citeit 100.
De aangekondigde spreker van de avond was Dr. W»K.H. FEUIL-

LETO.U de BRUIN, algemeen voorzitter van de G.N.A. Zijn voor-
dracht welke geïllustreerd werd met lichtbeelden bevatte voor-
namelijk een vergelijking tussen de ontginning van Tanganijika
(Afrika) door Engeland en de mogelijkheden in Nieuw Guinea,
Spreker gaf als zijn zienswijze, dat de toekomstige ontgin-

ning van Nieuw Guinea nimmer Staats-monopolie mag zijn. Dit
zou volgens spreker alleen kunnen leiden tot een debacle. Het
particulier initiatief moest voldoende vrijheid gelaten worden
om zich in zo'n ontginnings-plan te kunnen ontplooien.
Voorts zeide spreker dat feij rapporten uit Nieuw Guinea had

ontvangen, welke melding maakten van drie vreemde duikboten
welke daar aan de kust waren gezien. Volgens Feuille-tèau de
Bruin konden dit niet anders dan Russische duikboten zijn.
Hij had deze rapporten aan de hoogste Marine autoriteiten

in Den Haag laten lezen, doch deze hadden slechts "dwaas ge-
lachen", zoals zij om illes lachen wat ik zeg, aldus Peuille-
t'au de Bruin.
Na deze lezing werd aan de aanwezigen de gelegenheid gegeven

om vragen te stellen.
Een dezer vragen betrof de huidige situatie van Ambon.
Feuillelfau4 de Bruin formuleerde zijn mening over Ambon als

volgt :
1. Het telegram van Dr. Drees aan Moh. Natsir was uitsluitend

berekend om de Ambonnezen, die goed bewapend in kampen op
Java waren ondergebracht, koest te houden, teneinde een
"clash" zoals zich die in Makassar had voorgedaan te voor-
komen.

2. Wat de Nederlandse regering had moeten doen, was dx H.Jfö.
Eortenaer naar Ambon zenden om dit eiland in bescherming
te nemen.

3. Wat de Nederlandse regering zal doen is : niets!
4. Ambon zal zichzelf moeten redden. De Ambonnezen in de kam-

pen op Java kunnen alleen helpen doorjrf een gewapende op-
stand te beginnen. De vrees voor een dergelijke opstand is
reden geweest dat Dr. Drees zijn telegram aan Mbh.Natsir
zond, en is ook reden dat de U.N.C.I. zich nu met deze
zaak bemoeit.
Voorts werd de vraag gesteld of spreker iets wist van de

uitslag der besprekingen van de Oommissie Generaal inzake
Nieuw Guinea.

jPeulletau de Bruin
-2-
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Feuillelfau de Bruin antwoordde dat hij hier niets over kon
uitlaten, omdat wanneer hij dit deed het duidelijk moest
zijn, dat êên der leden van de Commissie Generaal "geklapt"
moest hebben. Naar zijn mening was het echter nu wel in orde
met Nieuw Guinea (?)
Spreker besloot de avond met de mededeling, dat gouverneur

Waardenburg, de hoogste gezagsdrager in Nieuw Guinea, die
kort geleden in Nederland vertoefde, verklaard zou hebben,
dat hij volledig achter het doel en streven van de G.N.A.
stond, dit in tegenstelling met minister van Maarseveen, die
afgaande op de adviezen van oud-resident KLaassen, de G.N.A.
openlijk tegenwerkte.

( De bijeenkomst, welke rustig verliep, eindigde te ca. 28
uur.
Tijdens de avond werden aan de aanwezigen aankondigingen

uitgereikt betreffende de te houden Landelijke Bijeenkomst
van de stichting "Door de Eeuwen Trouw" op Zaterdag 28 Octo-
ber 1950 te 2.30 uur in de Apollohal te Amsterdam.
Een exemplaar van deze aankondiging gaat hierbij. Einde.

T. 3.



,£DERLANDERS
den&t aan uw-

AMBON heeft RECHT
op uw steun

Agressie en Natuurrampen teisteren
hen, die voor hun Vrijheid blijven strijden.

Laat U niet misleiden. De gehete Ambonnese
bevolking strijdt voor zijn recht.

Bezoekt daarom de

Grote Landelijke Bijeenkomst op
Zaterdag 38 October
* de 4 lkOJLl^OUAr. te Amsterdam

Aanvang 2.30 uur Toegang vrij

stichting DOOR DE EEUWEN TROUW
Sprekers:

H. Coenradi
C. E. L. Helfrich
Dr. j. C. Koningsberger
P. W. Lokollo
Hans Martin
S. Tamsma
W. H. Tutuarima
H. G. Winkelman

Muzikale medewerking:

Voorz. der Stichting
Lt. Adm. b.d.
N.H. Predikant
Min. der Rep. Zuid Molukken
Oud Dir. der K.L.M. Schrijver
Bakker te Kollum

Ambonnees Predikant
Oud Opperb. v. Land- en Zeemacht

Tamboer- en Pijpercorps „Juliana'

De Minister-President Dr. W. Drees zond een persoonlijk
telegram aan Moh. Nattsir. waarbij hij zich tot tolk maakte
van het Nederl. volk en zijn grote teleurstelling uit-
sprak over de aanval van de R.l. strijdkrachten óp Ambon.

Daarom verwachten wij elke
rechtgeaarde Nederlander in de APOLLOHAL

Gm. Giro AA 1 Postglro A'damsche Bank 3797
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Engeland da d<s mogelijfc*
"

Verslag vaa de op 13 October 1950 gehouden ledenvergadering
vaa de "(ipotti? Hede3?lm& Agtle* (ö*!f*JU) t* Amsterdam.

8e aaageÏÉoadigde öprelat3P wms m fJL""
algemeea v«@»sttter vaa de G.H.A.
met lichtbeelden, bevatte voornamelijk een
ontginaiag vaa Taagaaijika (Affi.lgft)
heden in fieuw Guiaea.

Spreker verklaarde, dat do toekomstige ontginning van
Guinea n&max Staata-monopolie mag ai^nc Dit sou volgens
alleen kunnen leiden tot «en debacle. Het particulier i]
moest voldoende vrijheid gelaten worden om zich in a6'a
plan te kunnen ontplooien*

Toorts aeida apfeisert dat hij rapporten
ontvangen, welke melding maakten van drie vreemde duHcbot«Jl
daar aan de kust warea gezien* Volgens Feuilletau d« "
dit niet andere dan Husöisch» duikboten aijru , -

Hij had d#f* rapporten aaa d* hoogate Mariaa autorlt*it*a
ia Den Haag laten lezen, '

Na de lezing werd aan d* aamree i g*n de gelegenh«id gegev«a '
om vragsa i» st®l,ï»a*

Een deaer vragen betrof de huidige situatie v$ Ambon,
Dr ffeuilletau de Bruyn formuleerde aijn mening over Aaboa

als volglfi
1. Het telegram van Dr örees aan Moh.Natsir was uitsluitend bere-

kend om de Ambonnezen, die goed bewapend in kampen op Java
ondergebracht, rustig te houden, teneinde eea "claah" aoals
zich die la Makasaar had voorgedaan te voorkomaai

2. Wat de Nederlandse regering had moeten doen, waa H,Ma»**£oPtö-
naer" naar ' Ambon aenden om dit eiland ia bescharmiag

J. fat de Nederlandse regering aal doen ist aiötB.'}
4. Ambon zal zichzelf moeten redden. De Ambonnezen In j»

op Java kunnen alleen holpen door ean gewapende öp
ginnen. De vrees voor ««a dorgalioke opstand is A
dat Br £&*«»*} zi^n telegram aan Moh.Katair aond, en l» ook
dat de U.N.C.I. zich nu met dese zaak bemoeit.

Voorts werd da vraag gesteld of Breker iets wist van de
uitslag der besprekingen van dé Commissie Generaal tnisatee
Guinea. Dr FeuÜletau de Br-uyn antwoordde, dat &i|
kon uitlaten, omdat het dan duidelijk sou 8$.|% dat
van de Commissie Generaal aich hierover moest htbben ui
Haar zi^n mening was het echter nu w»l in ordö met l?i«uw

Spreker besloot girfa redevoering mat de médodeliag
Gouverneur Waardenburg, de hooeato gtJBagWma»? ia Hieuw
verklaard heeft» dat hij volledig achter het doel «m atre
de G. H* A* staat, dit la tegenstelling met Minister Van

vaa

die afgaande op de adviezen van oud-resident Elaassen d«
opealijfc tegeawerfet?»

S*.-:



Verbinding: No.12 24 October 1950, //

Doss.164/19 l ̂
Onderwerp: Contactavond Groter Nederland Actie pg ̂ ~
Datum ontvangst bericht: 19 Octcber 195u
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: bebouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

n

2 S OCT. 1350

s-
V.

\
\p Donderdag ly üctober 19!?0 om 20.00 uur werd door de

vereniging "Grotei ̂  Nederla.ufl Ant - i a" . in combinatie met_de
en "N^guw fruinea flearlandse".

Vr o uw e nb ond % de wekelijkse contactavohd gehoucTen in café
"De Gouden Kegen" a au het Goudenregenpiein te 's-Gravenhage.
De zaal was geheel bezet me 't totaal ongeveer 171? personen,
Indo-tSuropeahen en Indisch gasten.

Omstreeks 20.00 uur opende Dr W.,K.H.gH!ÜILL|TAU DE BBUÏN
(personalia beicend) als voorzit tier" van de vereniging "Groter
Nederland Actie" de bijeenkomst. Hij Degon niet het voorlezen
van ai schrift van een brief, welke hij aan de heer Joh. THIES
SM had gezonden op de besloten vergadering van het comité"
"Hecht en Veiligheid " in de Dierentuin op 9 October 19̂ 0. In
dat schrijven deelde ür j?EUILLT3TA.U DE BKUYN aan ÏHIESSEU med
dat hij (i'EÏÏILLETAÜ DE BRUIN) Op een vergadering geaegd had,
dat THIaSoBN eerst vier dagen vóór zijn vertrek uit Indone-
sië de heer WESÏEELIUG had leren Kennen. Lauer was hem -
Dr FSUILLETAU DE BHUÏU - gebleken, aldus net schrijven, dat
de kennismaking tussen i^HIöSöEU en WESTERLING inderdaad van
oudere datum was. Maar iemand kennen houdt nog niet in, dat
men reeds drie jaren bevriend is. ("Een en ander vonct zijn
oorzaak in het betreïïende courantenbericht in "Trouw" over
de zaak i'HIBSüEN-WïflSTEBLING).

Dr PEUILLETAU DB BüUÏN ga± TH1ESSEN in overweging -
nog steeds üe brief volgend - om over het volgens THIESSEH
onjuiste bericht in "Trouw" een klacht in te dienen wegens
smaadacnril't. THIESSEN zou dan de gelegenheid krijgen om de
blaam, die door dit courantenberieht op hem geworpen was,
ongedaan te maken. Het gerecht zou rechtvaardig en onpartij-
dig de zaak onderzoeken als hij een klacht zou indienen.

Aan het slot van de brief stond, dat Dr PEUILLETAÜ DE
BEUYN verhinderd was de vergadering bij te wonen, doordat
hij een spreekbeurt in 2e is t te vervullen had.

"Ik hoop" - aldus spreker - "dat de heer THIESSEH als-
nog een klacht tegen het dagblad "Trouw" zal indienen, omda-
dan de waarheid aan het licht zou komen".

Verder wenste spreker de zaak 'üHIESSEN te laten rusten
er zijn wel belangrijker en ernstiger zaken te behandelen,
bijv. Ambon.

Daarna besprak hij de zaak Ambon. Hij zeide, dat de
Republiek der 2uid-Molukken in Nederland de K.P.M, in kort
geding had gedagvaard, omdat deze Maatschappij haar schepen

-ter-
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ter beschikking van de R,I. stelde om troepen naar de Moluk-
ken te vervoeren, tien succes is daarmede reeds bereikt, want
de Directie van de K.P.M, in Nederland heext aan haar kantooi
in Indonesië telegrafisch opdracht gegeven om haar schepen
niet meer voor troepenvervoer voor de d.I. ter beschikking
te stellen. Spreker prees de houding van de Directie van de
K.P.M, in Nederland.(Instemming van de vergadering).

Natuurlijk is de situatie op Ambon zeer ernstig, aldus
spreker. Toch zijn er ook lichtpuntjes te bespeuren. Het dee<
spreker genoegen te hebben vernomen, dat de Alfoeren op
Geram zich aan de zijde der Ambonnezen geschaard hebben. De
T.N.I. zal ondervinden wat dit zeggen wil. Ik zelf - aldus
spreker - heb vroeger op Geram gevochten. Wij hadden 50 do-
den en we hadden nog geen kans gezien ook maar één der Al-
f oeren te pakken. Er is tegen die mensen niet te/vechten.

In felle bewoordingen sprak hij zijn afkeuring uit over
een pamflet, dat de pers ter plaatsing was aangeboden, waar-
in een aantal ITederlanders het Nederlandse volk waarschuwt,
dat het wordt misleid door de Stichting "Door de "Eeuwen

-~ Trouw", welke hulp vraagt voor Ambon. Hij vond het een schan^
C_ de, dat enkele bladen en zelfs een katholiek blad, het pam-

flet hadden geplaatst. Mogelijk speelde het geld een rol,
aldus spreker. Hij zeide het voornemen te hebben te bestemde:
plaatse ernstigste protesteren tegen de houding van enige
predikanten, die het pamflet hebben ondertekend, wier namen
althans er op voorkomen (instemming van de vergadering).
V/aar gaat het heen met Christelijk Nederland?, aldus spreker
Hebben de predikanten het vrije woord? Wordt hun dat toege-
staan?

Daarna besprak hij in 't kort de toestand in £uid-Cele~
bes. Hij zeide, dat de ï.N.I. daar thans moet vechten tegen
10.000 guerilla's.

Toorts deelde hij mede, dat een groep Indo-Europeanen
uit Indonesië naar Nederland is gezonden (door de H.I.). Zij
zouden vanuit Nederland in Nieuw-Guinea moeten infiltreren
om daar propaganda te maken voor SOBKARNO. Het bestuur van

f hetl.E.T. werkt^_daaraan me e £/ ---•-™-«~™-*
'Fa"lTë~™pauze zolFTul̂ TirTesloten vergadering, uitslui-
tend voor leden, daarop uitvoerig terugkomen. Hij verzocht
dan ook de aanwezige "gasten" zich onmiddellijk'1 na de pauze
te willen verwijderen.

Daarna behandelde hij nog in het kort de toestand op
Korea en in Indo-Ghina.

Het is niet bekend wat op de besloten vergadering is
jj'besproken. (einde)
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Ledenvergadering.

Verslag van de op l November 1950, te ca. 20 i
;adering; van de ̂ pj;j9 r...NederlandAo1iJL&» afd^ina^^iste^^
!ïeïne zaal van lietr Min er va 'PavITjoen te Amsteraam'T^VBSir

welke vergadering aan de leden gestencilde uitnodigingen over de
post werden toegezonden.

1 Het aantal aanwezigen, inclusief afdelingsbestuur, bedroeg 32
,o. 7 vrouwen. Zaalcapaciteit 100.

De aangekondigde spreker was : Dr. W.JU VEMHOVaJ. praeses van
.et Nationaal Réveil te Den Haag,Trüie te ca. 20 uür~door de voor-

izitter van het afdelingsbestuur Amsterdam van de G.N.A., Wilhelm,
HEIJMAN, geboren 8 Mei 1917 te Soerabaia, bij U bekend, werd in-
geleid met een kort openingswoord.

I1 De causerie van Dr» Veenhoven bestond uit twee gedeelten, een
politiek en een economisch overzicht van Europa in het Algemeen
en Nederland én flhdonesië in het bijzonder.
In het politieke overzicht begon spreker met een beschouwing van
het verloop van de pacific oorlog. Hij besprak de gepubliceerde

s~ mémoires van de Amerikaanse admiraal Leahy, die in de tweede we-
X reldoorlog bij de Vichy-regering in Frankrijk was gedetacheerd,

en de controverse tussen Leahy en Hellfrich en tussen Leahy en
MacArthur. Volgens spreker zouden het de Nederlanders van Klef-
fens en van Mook geweest zijn, die het voorstel van Mc.Arthur aan
de Engelse regering om een directe aanval op Japan te doen, had-
den gedwarsboomd.

Na de capitulatie van Japan en de militaire bezetting van In-
donesië door de Engelsen onder generaal Christianson, kwamen in
1945 in Nederland, aldus spreker, met terzijdestelling van alle
andere partijen, de socialisten aan het bewind.

Onder deze socialisten bevond zich een groep van z.g. progres-
sieven, die volgens spreker niet anders waren dan heimelijke
communisten, zoals Schermerhorn, dan wel de meest linkse figuren
uit de P.v.d.A. zoals Koos Vorrink*

Spreker noemde Schermerhorn een doortrapte schurk (applaus
uit de zaal). Deze Schermerhorn, zeide Veenhoven, wist zich via
zijn broer B.Schermerhorn, lid van de C.P.N, en reeds geruime»
tijd in Rusland verblijvende, vele Indonesische relaties te ver-
werven w.o. de bekende communist Tan Malakka, Hatta enz.

V Deze z.g. progressieven vervolgde spreker waren goed georga-
niseerd en de Nederlanders onderkenden het gevaar niet; men dacht
dat ook deze progressieven goede nationalisten waren.

Sprekende over Dr.Drees en Jonkman gaf spreker te kennen dat
dit fatsoenlijke mensen waren, die gedwongen werden in het kiel-
zog van Schermerhorn c.s. mede te# varen. Deze socialisten en
progressieven hebben systematisch verhinderd, dat het Nederlandse
volk een goede en eerlijke voorlichting over Indonesië kregan.

Zo heeft in 1945 Koos Vorrink geageerd om geen films in t fe
bioscopen te vertonen, welke handelden over de toestanden in de
jjiterneringskampen in Indonesië en over de wilde terreur van de
"bersiap-tijd". Deze films, zeide spreker, lagen destijds onbe-
reikbaar In de brandkast van Beel.

In zijn economisch overzicht schetste Veenhoven de ontwikke-
ling van de wereld-economie sedert de middeleeuwen, tot de thans
«l..*» ,*«*«,*. "onzichtbare economische kolonisatie" van

Nederland
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Wat Nederland betrof zeide spreker, dat wij thans met handen en
voeten aan de Amerikaanse economische politiek waren gekoppeld.

Hij zag voor Nederland geen andere uitweg dan emigreren of ster-
ven. Nederland, aldus spreker, heeft geen grondstoffen en is indus-
trieel niet geschoold. Ben concurrentie met het machtige Duitse in-
dustriële potentieel zou Nederland slechts tot een economische pro-
vincie van Duitsland maken.

Vervolgens besprak Veenhoven Nieuw Guinea, dat naar zijn mening
een sleutel-positie vormde in de wereld. Nederland in het bezit van
Nieuw Guinea zou internationaal bekeken nog enigermate meetellen.

tBehalve dat Nieuw Guinea van strategisch belang is voor Austra-
lië, is het van economisch belang voor Amerika, dat maar al te
graag zijn dollars daar zou willen investeren. Slechts wanneer het
Nederlandse volk, volkomen aaneengesloten, dit probleem Nieuw Gui-
nea met zijn grote moeilijkheden aanpakt, kan het tot een, voor ons
volk waardevolle oplossing worden gebracht.

Spreker beëindigde zijn oauserie met een historisch overzicht
van de samenhang in de koloniale politiek van de lage landen nl.
België met de Congo en Nederland met Indi'é.

Hierop werd de gelegenheid gegeven om vragen te stellen. Een der
aanwezigen vroeg wat spreker dacht van.het standpunt van de Neder-
landse regering inzake Nieuw Guinea.

antwoordde dat Me Nederlandse regering er wel voor
voelde om Nieuw Guinea aan Indonesië af te staan, doch Australië
had zich hier krachtig tegen verzet. Hierop heeft de P.v.d.A. een
oompromis-voorstel samengesteld, welk voorstel in een brochure was
neergelegd. Dit voorstel van de P.v.d.A. was om van Nieuw Guinea
een z*g. "Unie-mandaat" te maken van Nederland - India - IhdonesiB
Australië en Zieuw Zeeland, waarbij Nederland zorg zou dragen voor
onderwijs, bestuur en politie; voor Indonesiërs de mogelijkheid
opengesteld zou worden om naar Nieuw Guinea te emigreren; terwijl
Australië en Nieuw Zeeland de defensie van Nieuw Guinea zouden ver-
zorgen. Ook dit voorstel heeft Australië afgewezen. Zeer terecht,
meende spreker, want heeft de te Moskou geschoolde Moh. Yamin, lid
van de Indonesische parlementaire oommissie voor Hieuw Guinea, niet
zelf uitgelaten : "emigratie wordt infiltratie"?

Hieruit zag men weer, aldus spreker, de lijn vanaf socialistisch
Nederland via Sohermerhorn en de communist Tan Malakka naar Nieuw
,Guinea. Volgens spreker zou Nieuw Guinea echter Nederlands blijven.

Toch bleef volgens Veenhoven de situatie gevaarlijk, omdat het t,
ilot van Nieuw Guinea beslist werd door hè tv touwtrekken tussen Ka- '••
\tholieken en socialisten in Nederland.

Als merkwaardig verschijnsel besprak Veenhoven tenslotte nog het
gekonkel dat nu plaats vond tussen de Nederlandse industriëlen (het
kapitaal) en de socialisten om Nieuw Guinea aan Indonesië af te
geven. Volgens de industriëlen zou dit de enige mogelijkheid ziin
om de economische belangen£±a: Nederland in IndonesiS veilig te
stellen.

Spreker eindigde met de mededeling, dat gelukkig de georgani-
seerde arbeider in Nederland in zijn denkwijze en reactie meer naar
rechts ging.

welke rustig vertiep, eindigde te ca. 2S.30 uur.
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Y*r*lag TOÖ t* »l4«eiikaii»t vaa dé Groter Nederland Actie op
Woensdag 15 November 1950 te ca, 20.00 uur In d» klela^e saai vwt
liat Miaarva-pavajoan t» Aasterdea, *o®r welke bije«komat «*typ-
te uitnodigingen aan de leden van ia G.N.A. orer de pest werden
toegezonden.

Aanwezig wsreo S3 personen, w,o* 3 demes; zpnlcapacitalt 100.

. _ eea kort opaaïmgawoord van d« voorzittaiF van h*t «fdellags-
stuur Amsterdam ven Sa G.N. A., Wllüelro HBI^MM, geboren 8 Mei
131? t» Soera ba la, bij tl bekend» ^jrd de spreker ran de aTOBd
Ingeleid, nl. éie h«er F«K» KRX^ÜQSWÏÏ, perac»«llö anbateettd, sehrlj-
ver ven het In de Fïe4«rlmd»« teel gestelde boekweykje "HA MOUWD
3PLKL INDQNK3ÏSW SPJXl.*» w«Uc boehje als bijlege bil
schrijven Ho. 2947-E-5O ven 13 Octotwr 1960 werd b

wiens «aueerle A» titel droeg : «ie* ka» Nlectw Gui-
nee flederlanda blljvea?"» begoo met een gedetailleerde m goed
gedocumenteerde uit«enxettin« over het «tap voor stap voortschrij-
dende eowHtinla«e la Indtmeal»,

Spreker fln« hiervoor t«rn« naisr liet Jaar 1922» in wellc J eer
in Nederland als s t td en ten verbleven : Moh. HATTA, Idüana vio*-pre-
sidfflit van Indooeal»; SAiTPOSO « 30SHAN2SI, belden thans leiding-
gevende fleuren In de IndOBeal«ehe regering. GeBoend» P«T»OB«B
rloüttec in 1922 onder invlo^S ven de Komiatern de
JKDONE3IA op»

Als vertegenwoordiger In Indmesl» vaa de PSBH2MPOÏAÏÏ
SLA tr«d in die tijd op ir* SOSCAffïO. thaaa president v«n de
publiek INdoneai*.

Ook sou Ratte, eldtia Krljgsroan, la <3«Ke periode eea be«oek aan
Moskou hebben gebreeht. üitgaeade TAS d«se periode aofaetste apre*.
ker de steeds toenemende invloed in ZïtdoeesiV * de twee leatste
jaren in enora versneld tempo - van het ooomtsalame, zoals door
apreker ook in bovengenoemd boekwerkje ia OKaohrevac.

Als.doflUBeötatie-meteriasl gebralkte Krijgsman vele p«ra»be»
riöïiten «n ontleende hij vele van zijn gegevens ean het boek T»
J* Hu Blumberger : "De nationalistische beweging ia Indonesië1"
(uitga** ItSl» fj**tik Willink).

Spreker besloot dit deel ven zijn esuaerie iaat de conoluaie,
dat in Indonesië niet bet gevaar vanuit Mo^cou dreigde, me «r van*
uit het Chine ven MÖO Tse Ttng dat fel begerig zijn handen na«r
deze rijke gebieden ultatrekte, Da dit verband ze 1de Krljgsasn,
dat de infiltretie van (3ilnesen in IndoneslS de laatste lans
sterk was toegenomen. In Indonesië mag alleen nog da vlag van de
C&inese Volksrepubliek worden uitgestoken.

Vervolgens beoritlaaerde spreker de Nederlandse regering, wel-
ke door baar zwakke, toegevende m vaak negatieve houding, da
systematisch door da eonraoiistmi is Indonesië ge scha p* ohaos. Is
da hand werkte. Hij voorzag binnenkort, behalve algeaene stekin-
gen , sabotage au vernielingen la IndCBesla, welke het eerst M.
rioht zouden xijn op d* zo belangrijke olie-veldea.

Ia dit soebere beeld, vervolgde spreker, was eau llchtptat :
Aabon. Indien ondanks het judes-verraod van da Nederlandse rege-
ring voor wat Marshall-dollars au ondanks da sabotage vaa da

U. 3. /u -2-



ovamber 1950.

U*3»A. bil de tKö om d« kwestie /ualxm op do agenda geplaatst te
krljgan, set Aabori zon gelukken os onder d» Heerschappij vm DJok-
|« Twn4aea t* koswti, «as'-w»ii feieiBwa* «as p^0«^Bt geschapen,
welk Se kw»stl* S lauw Guinea te goede zou komen. W» t wij nodig
heblsen csa Ambcm te heipan» aldus spreker, ia MR torpedobootJager
an één boosa«nvrerp«r. Hlerraede aoxtóen wij de strljcöcmofeten Ten de
S.X. kw»«a wegragen. Indien de S*<t«*i«aés* regering hierroor te
Imt is* dan moeten wSJ dat xelf doen, Het Is wrïsoedelljk hiervoor
dat i» Hazelhoff n «ar de Phillkppijnen is gsgeüi* (spreker <5oelde
hier op de berlohten In de Hederlandge pey» b«treff «de de door de
regering tas de Pfalllppl^aen twvoleo ultiaettina T«B R* He
die o$ Ter-soek van de ^tlcfeting door de Se^wen Trow» ««t
ondemoa om steun te breng«n aan de

Krl.Jga«fln besloot zijn lozing met de beantwoording TWR de
vra a p : hoe kan Nieuw Gulnea Mederlends blijfee f N se r sprekers
oordeel kon dit sebauren «oor t
1. aoneensluiteii iram alle kleine gro«p«rinjwo m partijen» w»lfc*

voca? «ese zaak ia üeé«rl«»a i^eren. Allees de mesaa kan wat
bereiken. De minderheden zijn in Hederlend altijd Wf&rtÊct ge-

S. net deze massa de regering dwingen m. Aabon te erkennen w
daarmede Niet»? Gulnea t* beh<mleB, hetzij WE t wettig Middelen
•o als dit niet hielp HNst onwettige «iddelen.

3, «en intensieve propagemdö-voeriöa over Jte%on en Hietxr Guinee
in de wereld «n YoomaBteli,Jk IE ^aerika»
Volgens apreïcer hadden 4« Indonesiërs dit reeds gedaan, maar
oi> 1% wijze. ü*t alle hulp en medewerking vee de Amerikaanse
ambassadeur Sa Indoaesii ^ Merle Coehrac. die ui tal uitend M
dollars denkt en bij het State Depart»*ït geen kwaad ken do«n,
la «en Indoneaiaehe propeganda-eonmisale a»ar Aserlka T»rtrok~
ken*

De a-rond welke ruatig verliep, eindigde te c«. 23 uur* «lade.

T. 3.



2947 - H - '50.
iderwarp : G(npter) N(ederland) A(ctie)

" "Inverg^dering.Le

f
(

e r t r

l950.

o u w e l i j k

Verslag van de bijeenkomst van de Groter Nederland Actie op
Woensdag 15 November 1950 te ca. 20.00 uur in de klein/Ie zaal van
het Minerva-paviljoen te Amsterdam, voor welke bijeenkomst getyp-
te uitnodigingen aan de leden van de G.N.A. over de post werden
toegezonden.

Aanwezig waren 23 personen, w.o. 3 dames; zaalcapaoiteit 100.

Na een kort openingswoord van de voorzitter van het afdelings-
stuur Amsterdam van de G.N.A., Wilhelm HEIJMAN^ gebor«i| 8 Mei
1917 te Soerabaia, bij U bekend, werd de spreker van de avond
ingeleid, nl. de heer F.H. KRIJGSMAN, personalia onbekend, schrij-
ver van het in de Nederlandse taal gestelde boekwerk j e "NA MGLAND
SPIEL INDONESIM SPIEL", welk boekje als bijlage bij het dezz,
schrijven No. 2947-E-50 van 13 October 1950 xverd bijgevoegd.

KRIJGSMAN, wiens causerie de titel droeg : "Hoe kan Nieuw Gui-
nea Nederlands blijven?", begon met een gedetailleerde en goed
gedocumenteerde uiteenzetting over het stap voor stap voortschrij-
dende communisme in Indonesië.

Spreker ging hiervoor terug naar het jaar 1922, in welk jaar
in Nederland als studenten verbleven : Moh. HATÏA, thans vice-pre-
sident van Indonesië; SARTONO M 30EMANTRI, beiden thans leiding-
gevende figuren in de Indonesische regering. Genoemde personen
richtten in 1922 onder invloed van de Komintern de PEKEIMPIHAN
ONDON1SIA op.

Als vertegenwoordiger in Indonesië1 van de PEKHIMPtNAN INDONE-
SIA trad in die tijd op Ir. SOEKARNO, thans president van de re-
publiek BTdonesië.

Ook zouHatta, aldus Krijgsman, in deze periode een bezoek aan
Moskou hebben gebracht. Uitgaande van deze periode schetste spre-
ker de steeds toenemende invloed in Indonesië* - de twee laatste
jaren in enorm versneld tempo - van het communisme, zoals door
spreker ook in bovengenoemd boekwerkj e is omschreven.

Als,documentatie-materiaal gebruikte Krijgsman vele pers-be-
richten en ontleende hij vele van zijn gegevens aan het boek van
J.Th. Blumberger : "De nationalistische beweging in Indonesië"
(uitgave 1931, Tjeenk Willink).

Spreker besloot dit deel van zijn causerie met de conclusie,
dat in Indonesië niet het gevaar vanuit Moskou dreigde,- maar van-
uit het China van Mao Tse Tung dat fel begerig zijn handen naar
deze rijke gebieden uitstrekte. In dit verband zeide Krijgsman,
dat de infiltratie van Chinezen in Indonesië de laatste jaren
sterk was toegenomen. In Indonesië mag alleen nog de vlag van de
Chinese Volksrepubliek worden uitgestoken.

-Vervolgens beoritiseerde spreker de Nederlandse regering, wel-
ke door haar zwakke, toegevende en vaak negatieve houding de
systematisch door de communisten in Indonesië" geschapen chaos in
de hand werkte. Hij voorzag binnenkort, behalve algemene stakin-
gen, sabotage en vernielingen in Indonesië, welke het eerst ge-
richt zouden zijn op de zo belangrijke olie-velden.

In dit sombere beeld, vervolgde spreker, was één lichtpunt :
Ambon. Indien ondanks het judas-verraad van de Nederlandse rege-
ring voor wat Marshall-dollars en ondanks de sabotage van de

U. S. A. -2-
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Verslas van de besloten bijeenkomst van de "Groter
Nederland Actie" op Woensdag 15 November 1950 te Amsterdam.

Na een kort openingswoord van de voorzitter der afde-
ling nam F.H,KRIJGSMAIT het woord over: "Hoe kan Hieuw Q-uinea
Nederlands blijven?" Spreker behandelde eerst het communisme
in Indonesië en oefende daarbij, critiek op de Nederlandse Re-
gering, welke door haar zwakke, toegevende en vaak negatieve
houding de systematisch door de communisten in Indonesië ge-
schapen chaos in de hand werkte.

Er is echter één lichtpunt: Ambon. Indien ondanka het
judas-verraad van de Nederlandse Regering voor wat Marshall-
dollars en ondanks de sabotage van d© U.S.A. bij de U.N.O. om
de kwestie Ambon op de agenda geplaatst te krijgen, het Ambon
zou gelukken om onder de heerschappij van Djokja vandaan te
komen, dan was hiermede een precedent geschapen, welk de kwes-
tie Nieuw Guinea ten goede zou komen. Wat wij nodig hebben om
Ambon te helpen, aldus spreker, is één torpedobootjager en één
bommenwerper. Hiermede gouden wij de strijdkrachten van de R«I,
kunnen wegvagen. Indien de Nederlandse Regering hiervoor te
laf is. dan moeten v/ij dat zelf doen. Doelende op persberich-
ten zeide Krijgsman verder, dat R.Haaelhoff op verzoek van de
Stichting "Door de Eeuwen Trouw" een poging ondernam om steun
te brengen aan de strijdende Ambonnezen.

Spreker besloot zijn lezing met de beantwoording van d»
vraag: "Hoe kan Nieuw Guinea Nederlands blijven?" Naar zijn
oordeel kon dit gebeuren door:
Ie. aaneensluiting van alle kleine groeperingen en partijen,

die hiervoor in Nederland ijveren. Alleen de massa kan
wat bereiken. De minderheden zijn in Nederland altijd ver-
drukt ge\7eest;

2e. met deze massa de regering dwingen om Ambon te erkennen en
daarmede Nieuw Guinea te behouden, hetzij met wettige mid-
delen en als dit niet hielp met onwettige middelenj en

3e. door een intensieve propaganda-voering over Ambon en Nieuw
Guinea in de wereld en voornamelijk in Amerika.

Volgens spreker hadden d© Indonesiërs dit reeds gedaan,
maar op hun \vijze. Met alle hulp en medewerking van de Ameri-
kaanse Ambassadeur in Indonesië: Merle Cochraat die uitsluitend
in dollars denkt en bij het State Department geen kwaad kan
doen, is een Indonesische propaganda-commiasie naar Amerika
vertrolücen.

20-11*1950*
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Onderwerp": Circulaire G(roter) N(ederlpnd)
A(c t i e ) .

S Januari l

Dienstgehei

/ De hieronder in afschrift overgenomen ciroUlairé, word de
,A> leden van de Groter Nederland Actie over de post toegezonden

G.H.A. en K.G.N.V»B»

Dageurre s tra a t No. 31 Den Haag.
«•

\f

's Gravenhage 15 December 1950.

C

Aan

de Buiten-leden van de Groter Nederland
Actie (G.N.JD

en
de Nieuw Guinea Nederlandse Trouwen

Bond .

L. S/

Door financiële moeilijkheden is het ons niet meer mo-
gelijk het Bonds-orgaan geregeld maandelijks te doen ver-
schijnen .

V/ij doen daarom een dringend beroep op U nog voor het
eind van het jaar Uwe verplichtingen over 1950 te voldoen.

Vanaf Februari 1951 kunnen wij het Bonds-orgaan aan die
leden die hun verplichtingen over 1950 en het eerste kwar-
taal 1951 niet hebben voldaan, niet langer meer doen toeko-
men.

Om vanaf Februari 1951 geregeld het Bonds-orgaan om de
twee maanden te kunnen doen verschijnen is het noodzakelijk
dat de copij voor de 15e van de voorafgaande maand aan het
secretariaat Dageurrestraat No. 31 toegezonden wordt.

Wij dringen op Uw aller medewerking aan om de band tus-
sen de leden onderling te kunnen bestendigen.

De Besturen.

V. 3.
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Verslag van de bijeenkomst van de Groter Nederland Actie op
Woensdag 39 November 1950 te ca. SO.OO uur in de kleine zaal
van het Minerva-Paviljoen te Amsterdam, voor welke bijeenkomst
getypte uitnodigingen aan de leden van de G.N.A. over de post
werden toegezonden.

Aanwezig waren 28 personen w.o. vier dames.
jy#xy| Na een kort openingswoord van de voor-zit t er van het af d e-

lings-bestuur Amsterdam van de G.N.A. : Wilhelm. HEI.MAM f ^_
/ boren 8 MeiT.iJ.917 te Soerabaia, bekend, werd de spreker van~de-

'-T,* ze avond ingeleid nl, de heer F. RIJKSN RAPP, personalia onbe-
kend, vioe-voorzitter hoofdbestuur G.N.A., woonachtig te Den

•'Haag, met het aangekondigde onderwerp :"Hoe zal de toekomstige
status van Nieuw Guinea zijn?"

Spreker behandelde in zijn causerie de volgende drie punten:
I. HET COMMUNISME IN INDONESIË.

II. DE SITOATIS VAN DE IN INDONESIË VERBLIJVENDE NEDERLANDERS.
III.DE KWESTIE NIÏÏJW GUINEA.

C. AcUI-
Rijken Rapp besprak de sterke communistische invloeden in

Indonesië, hetgeen zo'n omvang gekregen heeft, dat ook de bui-
tenlandse pers hierover schrijft, blijkens het artikel in de
"Weltwoche" van 6-10-1950 onder het hoofd : "Communisme op de
Indonesische drempel".

Spreker deelde mede, dat onlangs de "PARTAI KOMONIS INDON1-
SIA" en de "PARTAI MJRBA" zich hebben verzoend en dat deze ver-
zoening slechts één doel beoogde nl. Ètet communistische front
in Indonesië zo sterk mogelijk te maken. Hierbij moest dan nog
rekening worden gehouden, volgens spreker, met de overheersende
invloed,welke de P.K.I. bij de S.O.B.S.I. had. Deze combinatie
PARTAI MJRBA - P,K.I. - S.O.B.3.1. wordt aangeduid met : "Het
volksfront".

De communisten in Indonesië, vervolgde spreker, zijn nu zo
sterk, dat zij de toon aangeven in de Indonesische politieke we-
reld en in het leger. Daarbij komt nog de steun van de commu-
nistische Chinezen in- en buiten Indonesië (Singapore), zodat
men nu kan spreken van één krachtig (communistisch) front tegen

\r de instabiele overige groeperingen.

A d. II.
Ri jken Rapp deelde mede^idat de toestand in de grote Indone-

sische steden nu dreigend - somber en onheilspellend kan -worden
genoemd. Men wacht op de uitslag t.a.v. Nieuw Guinea. De alge-
mene verwachting is, dat wanneer Nieuw Guinea niet aan Indone-
sië wordt gegeven, de communisten zich tegen de Nederlanders
in Indonesi'ê zullen richten. Volgens spreker zou zelfs de poli-
tie, welke ook sterk communistisch geinfiltreerd is, dreigbrie-
ven onder de Nederlanders verspreiden, waarin met de dood ge-
dreigd wordt indien Nieu-w Guinea niet wordt afgestaan.

Overal treft men anti-Nederlandse propaganda aan. Films van
het Nederlandse Koningshuis enz. worden door de Indonesische
film-keuring geweigerd om ongewenste complicaties te voorkomen.

De verzekering

— 2—
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No. 2947-1-'50.
Van l December 1950.
Vertrouweli jk.

De verzekering van de Indonesisch.e regering en van Mohamad
ROM, dat zij de veiligheid van de Nederlanders in IndonesiB
•waarborgen, is waardeloos. Deze regering heeft geen enkel
machtsmiddel om represgailles tegen te gaan, daar leger en po-
litie op de hand van de communisten zijn, waarbij nog komt,
dat dit z.g. leger bestaat uit avonturiers en andere onbetrouw-
bare elementen; de soldij is sleoht en er heerst corruptie op
grote sohaal.

III.
Yolgens spreker was het een gebiedende eis om Nieuw Guinea

voor Nederland te behouden als definitieve oplossing voor :
ten 1ste, het probleem der Indische Nederlanders; en ten 2de,
als doelmatig afzetgebied voor het bevolkings-overschot van
Nederland.

Ten aanzien van pro- en contra het behoud van Nieuw Guinea,
vóór Nederland, merkte spreker op, dat het Nederlandse be-
drijfsleven onder aanvoering van Dr. Sinnenghe Damsté, alsmede
het Nederlandse grootkapitaal en de cultures tegen het behoud
van Nieuw Guinea waren i.v,m. de Nederlandse kapitaals-belan-
gen in Nieuw Guinea.

?óór het behoud van Nieuw Guinea zijn de K.V .P. en de P. v.
d,A., dat wil zeggen 80$ van de Nederlandse bevolking, aldus
Rijken Rapp.

In Nederland, vervolgde spreker, zijn thans twee delegaties
aanwezig : De Indonesische parlementaire commissie onder 301-
KIMAN en Moh. YAMIN, die bij hun vertrek uit Indonesië de po-
sitieve taak hebben medegekregen, om hett Indonesische stand-
punt t.a.v. Nieuw Guinea in Nederland te propageren, desnoods
met de dreigementen, dat de levens van de Nederlanders in In-
donesië gevaar lopen én confiscatie van alle Nederlands bezit
in Indonesië niét uitgesloten moet worden geacht.

Hiertegenover staat een Iriaanse delegatie onder JOUWE, die
aansluiting van Nieuw Guinea bij Nederland propageert.

De leden van deze Iriaanse delegatie, aldus spreker, worden
hier in Nederland constant "geschaduwd" door personen, werk-
zaam voor het Indonesische Hoge Commissariaat.

In Nieuw Guinea zelf heerst er slechts één streven : aan-
sluiting bij Nederland.

Gouverneur WAARDENHJRG zou, volgens spreker, hebben uitge-
laten, dat de status quo van Nieuw Guinea gehandhaafd zou
blijven, zelfs indien de Nieuw Guinea-conferentie zou misluk-
ken.

Op grond van het voorgaande meende spreker, dat Nieuw Gui-
nea in ieder geval niet aan Indonesië zou worden afgestaan,
hetgeen ook te beluisteren viel in het internationale politie-
ke commentaar.

Met een kort woord van dank aan de spreker, sloot voorzit-
ter HSÏ3MAN de vergadering te ca. 23 uur.

¥. 3.
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Kort verslag van de openbare vergadering van de
"Groter Nederland Actie" en de "Nieuw-Guinea Nederlandse
Vrouwen Bond", gehouden op 15 Januari 1951, om 20,00
uur in de kleine zaal (Rotonde) van de Dierentuin te
's-Gravenhage.

Blijkens de aankondiging in de dagbladen zou ge-
sproken worden door Lt Admiraal b. d. C . B . L , BE LP RI OH
over de strategische betekenis van Hieuw-Guinea en door

./ .t Dr tou^FDÜILLEgAU DE BRÜYN over de economische- en
politieke betekenis van Nieuw-Guinea.

De kleine zaal (z,g.n, Rotonde) heeft een capaci-
teit van 400 plaatsen. Aanwezig waren plm. 350 personen,
voor het merendeel Indische Nederlanders.

ïegen de achterwand van het toneel was de Heder-
landse vlag aangebracht en daarop een kleurenfoto van
H. M. Koningin Juliana.

Om 20,05 uur opende de voorzitter, Dr FEÜILLETAU
DE BRUYN, de vergadering. Na een korte inleiding gaf
hij het woord aan Admiraal HÏÏLFRIOH*

Deze sprak uitvoerig over de Maleise Barrière v&ór
en gedurende de oorlog en hoe deze er thans uitziet,
Veel is van de Malaise Barrière verloren gegaan, maar
de strategische waarde van Nieuw-Guinea is er nog, al-
dus spreker; en het is in de laatste oorlog gebleken
hoe belangrijk dit voor de oorlogvoering is.

Weliswaar is er geen Japanse vloot meer en een an-
dere agressor beschikt nog niet over een vloot, doch de
Nederlandse vloot is ook uit Indonesië verdwenen. Het
steunpunt, de Marine basis Soerabaie, is verloren gegaan.
Het zal vele jaren duren voordat Indonesië een behoor-
lijke vloot opgebouwd heeft»

Gezien de strategische betekenis van Nieuw-Guinea
mag de souvereiniteit niet worden overgedragen. De Ne-
derlandse vlag is in Nieuw-Guinea een waarborg voor
veiligheid.

De voorzitter dankte spreker voor aijn duidelijke
uiteenzetting. Hierna pauze,

Ka de pauze kwam de heer Dr A. A. G. Plu I LLB T AU DB
BRUYH aan het woord. Spreker zeide, dat "Irian" grote

-mogelijkheden-
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mogelijkheden "biedt. Men zal mij tegenwerpen, dat wij er
niet aan kunnen beginnen om dat enorme gebied in cultuur
te brengen, doch aij, die dit zeggen hebben nog nooit
10 vierkante meter bos opengelegd.

Hoe zijn de cultuurondernemingen op Java en Sumatra
ontstaan? Toch ook door het openleggen van de oerbossen.
Hij besprak uitvoerig de onderhandelingen over de Irian-
kwestie. Be mensen in Irian vragen zelf om onder Nederlands-
bestuur te blijven en moeten wij deze mensen dan overle-
veren aan Indonesië", zoals we met de Ambonnezen hebben ge-
daan? Over hetgeen te A^inbon is geschied, moeten wij ons
schamen. Wij moeten ons schamen, dat wij Nederlander zijn.

De P.v.d.A. heeft het altijd over sociale rechtvaar-
digheid enz., doch zij doet niets anders dan er voor zor-
gen, dat het bakje van de arbeiders behoorlijk gevuld
wordt. Waar blijven de duizenden Indische Nederlanders
als de souvereiniteit van Irian wordt overgedragen aan
Indonesië? Deze mensen hebben gedurende de oorlog hun
~;rouw aan Nederland bewezen en wat wordt er voor hen ge-
daan?

De Nederlandse Regering is verplicht er voor te zor-
gen, dat deze mensen, die zich in Nederland niet thuis
voelen, een nieuw bestaan kunnen vinden in Irian.

Daarom mag de souvereiniteit niet worden overgedra-
gen.

Als men in regeringskringen denkt, dat, indien de
souvereiniteit over Irian aan Indonesië wordt overgedra-

r gen, de samenwerking in Unieverband hechter zal zijn, ver-
gist men zich. Irian is slechts een middel voor Indonesië
om de Unie op te zeggen, want indien de souvereiniteit
over Irian aan Indonesië zou worden overgedragen, dan zal
tóch ontbinding van de Unie geëist worden.

30EKARÏFO heeft nu gezegd: "Mijn kop er af als op l
Januari 1952 Irian niet tot Indonesië zal behoren".

Het is niet uitgesloten, dat zijn kop er voor die
tijd al af is, want er kunnen wel eens bloedige onlusten
uitbreken.

Tenslotte werd door de vergadering een motie aange-
nomen, waarin er bij de regering op wordt aangedrongen
de souvereiniteit over Irian niet over te dragen. Deze
motie aal worden gezonden aan de Nederlandse Hegering en
de beide kamers der Staten-Generaal.

Enige vragen werden gesteld, die door de voorzitter
tot genoegen werden beantwoord.

Om 22.20 uur werd de vergadering, die een zeer rus-
ig verloop had, gesloten, (einde).-
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G R O T E R N E D E R L A N D A C T I E .
A F B E L I W G A M S T E R D A M *

L. S.
Het Afdelingsbestuur p oh t het een voorrecht langs deze weg de leden
van de Afdeling zijn welgemeende wensen aan te bieden bij het in tred©
van het nieuwe jaar.

Het spreekt vanzelf, dat de wensen van het Afdelingsbestuur door
saamhorigheidsgevoel en lotsverbondenheid speciaal uitga m in de
t in g van- het verenigingsideaal, dat door meningeen zeer somber wordt
ingezien,

Wat 1951 ons brengen zal is voor ons nog steeds een open vraag en wij
wagen het ook niet in die rèohting een prognose te formuleren
Het is evenwel ons aller vurige en heilige wens, dat tenminste in dit
jaar de eerste' mijlpaal op de weg van onze verenigingsgedachte zal
worden bereikt;

HIEW-GIUKEA SOTT7ER13N

voorshands onder leiding en met steun van Nederland.

Ter verwezenlijking van deze wens is het Afdelingsbestuur het nieu-we
jaar ingegaan met het rotsvaste voornemen zioh met nog meer energie
en toewijding op zijn taak te werpen»
Moge ditzelfde voornemen ook bij onze leden zijn wakker geroepen en
bovendden bij U de sterkte en 'kracht hebben losgewerkt nog intenser
vast te blijven houden aan ons nog niet bevredigd ideaal.

Moge hiermede samenhangend de G.N.A. worden, een hechte en aaneenge-
sloten massa, opdat zodoende met onze wensen en' eisen rekening zal
worden gehouden.En het is Hierom dat het Afdelingsbestuur zijn wen-
sen vergezeld doet gaan van een krachtige oproep tot %e medewerking
ieder in zijn eigen kring, om de toesiame van het aantal leden en
donateurs te bevorderen»

De hierboven uitgesproken wensen en verwachtingen zouden op een wanke]
fundament rusten, als niet eveneens en in_ feite allereerst, de v/en s
zou zijn geuit het Verenigingsbestuur te üen Haag bij de aanvang van
het nieuwe jaar alle kracht, wijsheid en vastberadenheid toe te wen-
sen ter overwinning der moeilijkheden die het ongetwijfeld op zijn
weg zal ontmoeten.Moge zodoende het "Verengingsbestuur gegeven zijn
ons te mogen afleveren op de plaats waarvoor wij ons in de H.8.A.
hebben verenigd. 1
Hiermede zou het Afdelingsbestuur zijn nieuwjaarsschrijven willen
beëindigen, doch X'iïTiï&x niet eerder, dan teven* en evenzeer van deze
gelegenheid gebruik te hebben gemaakt U ter informatie een overzicht
te hebben verschaft van de sedert de oprichting van de Afdeling drie
maanden geleden, verrichte werkzaamheden zoals die bijgaand en sepa-
raat zijn vermeld, waarvoor wij Uw aandacht mogen verzoeken.

Amsterdam, l Januari 1951.
Het Afdelingsbestuur,
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OVERZICHT DISR WBBKZAAMHEDM 31DERT DE OPRICHTING,

GORRSSPON DM TIE.
brieven: A. Geschreven aan: het Verenigingsbestuur 22.

Instanties, Verenigingen enz 9.
Particulieren 11»

Totaal ...... . . . . 4'2„;.

B. Ontvangen van: het Verenigingsbestuur 6.
Instanties en Verenigingen 12.
Particulieren 16.

Totaal . ....... . 34.

Het bijzonder verloop in de Irlan-kweatie bracht ons er toe, sedert
.ons kort bestaan, naast normale maandelijkse vergaderingen nog in drie
bijzondere vergaderingen bijeen te komen»

LBDM .
Met genoegen kunnen wij mededelen, dat het ledental sedert ons begin
is verviervoudigd»

C BEZOBKM.
Het moet ons van het hart, da t het aantal huisbezoeken tot een dertig-
tal beperkt moest blijven, aangezien het ons aan tijd ontbroken heeft.
Daarnaast heeft het Afdelingsbestuur gepoogd diverse opvangcentra te
bezoeken zeer in het bijzonder met het doel contactpersonen te vinden
Zo werd te Zandvoort met gerepatrieerd en contact gemaakt, doch tot ons
leedwezen kon van overheidswege geen toestemming worden verkregen in
een instantiehuis in dit centrum een propgganda-avond te organiseren,
Waarom v; i j in ons voornemen, meerdere kampen te bezoeken, niet zijn
geslaagd, vindt zijn oorzaak in het gemis aan medewerking van de plaat-
selijke autoriteiten en de weinig liquide middelen die ons ten dien-
ste stonden.

GONTACTM.
N aiist deze "bezoeken werd met gelijkgezinde verenigingen contact opge-
genomen ten behoeve van een effectieve en meer intensieve samenwerking
Volledigheidshalve moge ftierbij worden opgemerkt, dat voor een leven-
dig en harmoniërend contact met het Vereaigingsbestuur vijfmaal een
reis nasr den Haog werd ondernomen, terwijl tijdens de voorbereidende
werkzaamheden voor de oprichting van de Afdeling de Tweede Kamer-zit-

( ting inzake het ui d iS- beleid werd bijgewoond,
.

N iettegenstaande het uiterst zuinige beheer der geldmiddelen zijn
wij er nog niet in geslaagd evenwicht tussen inkomsten en uitgaven
te bewerkstellingen, heigeen te wijten is ^.-n. de onvermijdelijke uit-
gaven zoals die t, b. v. za- Ihuur, papier en porti.
In dit verband past zeker de mededeling dat elke gift dankbaar 'zal
worden aanvaard.

PROPAGMDA.
Het in de voorgaande passage omschreven beeld van de kaspositie moge
U duidelijk maken, dat wij niet in staat waren te komen tot een effec-
tieve propaganda, wat zeer te betreuren is, aangezien dit middel van
zeer veel gewicht is in onze strijd,
Desondanks hebben we toch nog een 6000-tal pamfletten kunnen versprei-
den, in drie uitgaven van verschillende inhoud toepasselijk op het
toenmalig recente gebeuren.

LEZIW GBN OP PON TAGT^VOM DM .
Op de ondervolgende data werden de daarachter vermelde lezingen gehou-
deit:
9. .Augustus Dr. W.K.H.Feuilletau De gebeurtenissen op Korea en

de Bruijn haar in-* vloed op Nieuw-Guinea en

de °rote oostp -7 A '-'O S O»

dó Aigustus • _ _
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25 Augustus Dr. W.K.H. Feuilletsu De Gebeurtenissen op Korea en
de Bruijn haar invloed op Nieuw-Guinea en

de Grote Oost,$vervolg)

6 September id. Ontwikkelingsgeschiedenis van
Nieuw-Guinea.Lichtbeelden over
exploratiedetachementen en Papöas-
typen,

20 September MevrfS.Matthes-Cor- Ontwikkelingsgeschiedenis van de
nelius. G.N.A. in het voormalige Ned.-IndiÖ

4, October Dr.W.K.H. Feuilletau Het communisme in het voormalig
de Brmijn. Ned-Indi8.

18 October id. Is het Afrikaans grondnotenplan
geschikt voor toepassing op Hieuw-
Guinea?

l November Dr. Vf.A.Veenhoven Neerlands toekomst,

15 November Hr. F.H.Krijtsman Hoe kan Nieuv/-Guinea Nederlands
blijven ?

29 November Hr. F.Rijken Rapp Hoe za.1 de toekomstige status van
Nieuw-Guinea zijn ?

In de maand Detember werden met het oog op de vele feestdagen geen
contact-avonden gehouden.
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Kort verslag van de bijeenkomst van
tlfl» afdeling Amsterdam, gehouden op Woensdag S4 Januari 1951
te 'ca. 20.00 uur in de kleine zaal van het Minerva Paviljoen
te Amsterdam,

i Voor deze bijeenkomst werden aan de leden gestencilde uit-
*-nodigingen over de post toegezonden.~~ •

l De aangekondigde spreker was pj%W.K.H. EEUILLETAÜ TM BRUIN,
algemeen leider van de G.N. A. t «r s trien v öliliagè,

Aanwezig waren ca. 40 personen.
Van de causerie van lEUULLETAU DS BRUIN worden de volgende

punten ter kennis gebracht.
I. Het werk van de G.N.A, in Nederland heeft succes gehad;

de souvereiniteit van Nieuw Guinea zal niét worden over-
gedragen.

II. mJILLETAU DE BHÜIN gaf de waarschuwing om in April 1951
niet in Indonesië te zijn, daar in die maand de opstand

^ van de linkse elementen zal plaats vinden, tenzij de
"MASJOEMI" of de "DARÜL ISLAM" eerder toeslaan.
Twee factoren zullen een communistische opstand gunstig
beïnvloeden nl. ten 1ste de kentering, welke op een
effen zee het overladen van gesmokkelde wapens in prau-
wen mogelijk zal maken; ten Ee is het de oogst-tijd, de
bevolking is hongerig en geneigd tot opstand.

lïI.Het^ bericht van de Ambonese opstand te Djakarta noemde
FEUILLETAU DE BRUIN vuil spel. Hier was sparake van een
vals rapport aan 's Jacob. Als beloning voor dit valse
rapport zou Generaal-majoor Scheffelaar bevorderd worden
tot generaal en over kunnen stappen naar de Koninklijke
Landmacht samen met de slappe Buurman van Vrederf.
De opvolger van Scheffelaar, kolonel van Santen, zou vol-
gens HÜILLETAU DE BRUIN geweigerd hebben de leiding over
te nemen, wanneer hij niet op de T.N.I. mocht schieten
als deze de Ambonezen aanviel. Wanneer het vorenstaande
ernstig gaat uitlekken, kan het voor de regering en voor
's Jacob nog zeer onprettige gevolgen hebben.

IV. DS KADT en SGHEBERHOHN werden door mULLSTAU Dl BRUIN
"örypto-communisten" genoemd.
Koos VORRINK noemde FEUILL1TAU DE BRÖIN een landverrader,
naar aanleiding van diens houding in de Duitse bezettings
tijd.

Overigens leverde het betoog van mULLETAU DE BRUIN geen
nieuwe gezichtspunten op.

De bijeenkomst eindigde te ca. 23.30 uur. Einde.

V. 3.
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Verbinding: ïïo.12 / o J #iW ^ Januari 1951.
Doss.no.164/20 ^ j 3 O JAN. 1951
Onderwerp: Verslag openbare vergadering G-.ïJ.A.

Co„̂

Hierbij wordt medegedeeld"', dat in het verslag
22 Januari 1951, Doss.no.164/20, betreffende de open-
bare vergadering van de G.N.A. abusievelijk is vermeld
Dr A.A.G.IP13UILLETAU DB BETTÏÏÏ. Dit moet zijn Dr W.K.H.

DE BRUÏN (bij Uw dienst;-bekend). (einde)

C
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RAPPOHT VAN KB
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Voor OM I

No. 4359

Betr. : AH*. AM3TBEDAH DHR G.N. A.

Typ.: B.

Een medewerker diende het volgende rapport in:

De G. N. A. (Groter Nederland Actie) afd. Amsterdam,
heeft opgehouden te bestaan. Deze onderafdeling telde plus minus
80 leden. Voorzitter was: Hr. HE7MAN, ex- lui tenant I.V.G. van het
voormalige K. N. I. L. ledere maand werd in het Miner va-Paviljoen
te Amsterdam een bijeenkomst gehouden voor leden en genodigden.
Als spreker trad op Dr, FEÜIIiETAU DE BMJYN, Voorzitter van het
Hoofdbestuur der G. N. A. te Den Haag. Ook werden er films vertoond
over Nieuw Guinea.

De animo der leden verliep, daar naar de mening der
meeste leden deze vereniging niet de nodige dash had ter verkrijging
vafl vrije toegang tot Nieuw-Guinea voor de hier te lande wonende
Indische mensen. Naar de mening der leden gebruikte bovengenoemde
spreker de G.N. Ai aTlnan tile .miflclnil uui in aii Kamer zitting te
kunnen hebben.

KB. 7 Maart 1958ff

nng e g
le .miflclnil uui in aii
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RAPPORT VAN KB

AM GAW I

Ho.: 4359
Betr.; AFD. AMBTRDAM DER G.N.A.

Typ. D.

Een medewerker diende het volgende rapport in.

De G.H.A, (Groter Nederland Actie) afd, Amsterdam, heeft opge-
houden te beürffaan. Deze onderafdeling telde plus minus 80 le-

'oorzitter was: Hr. Heyman, ex-luitenant I.V.G. van het voor-
malige K.N.I.L.
ledere maand werd in het Minerva-Paviljoen te Amsterdam een
bijeenkomst gehouden voor leden en genodigden.
Als spreker trad op Dr* Feuilleteau de Bruyn, Voorzitter van
het Hoofdbestuur der G.N.A. te Den Haag.
Ook werden er films vertoond over Nieuw Guinea.
De animo der leden verliep, daar naar de mening der meeste
leden, deze vereniging niet de nodige dash had ter verkrij-
ging van vrije toegang tot Nieuw Guinea voor de hier te lan-
de wonende Indische mensan.Naar de mening der leden ge-
bruikte bovengenoemde spreker de G.N.A. alleen als middel
om in de Kamer zitting te kunnen hebp'en»

KB, 13 Maart 1952

VRIJ VOOR ACTIE


