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Een. beAxyeJjp, o-p. Het gemeten:

Helpt Indië!
Indië is in barren nood. Een ieder weet

het, doch te weinigen nog beseffen het.
En hiermede doelen wij ditmaal niet

op de politieke omstandigheden van dit
oogenblik, maar louter op den materi-
eelen nood, die de Japansche bezetting
over Nederlanders, Indonesiërs en andere
bevolkingsgroepen heeft gebracht.

Deze materieeie ellende in Indië over
treft alles wat wij, die hier in het moe
derland nu ook niet bepaald gespaard
zijn gebleven voor de misère van den
oorlog, ons zelfs maar kunnen'lndenken.

Onze minister-president, Prof.' Ir, W.
Schermerhorn, schetste onlangs in een
radiotoespraak „op de brug" de benarde
omstandigheden onzer Land- en Rljksge-
nooten daarginds op treffende wijze en
verbond hieraan een dringenden oproep
tot alle landgenooten;

„Deze menschen hebben letterlijk niets
meer. Zij zijn uitgeplunderd.

Ik las gisteren nog in een brief van
een mijner kennissen, dat zijn vrouw
haar laatste kleeren voor een armzalig
beetje eten had verkocht.

Deze menschen komen geheel berooid
in een verarmd Nederland. Toch doe ik
een beroep op Uw verbeelding om te
trachten zich in te denken, wat de te
rugkeer in het vaderland voor deze men
schen zal beteekenen, Zy zijn degenen,
die in de ure des gevaars in Indië zijn
gebleven en die het harde lot hebben ge
dragen. Thans keeren zij terug en het
Nederlandache volk mag dezen terugkeer
niet als een particuliere aangelegenheid
van ieder der families beschouwen. Te
genover deze menschen past een natio
nale daad. Doch niet alleen hulp aan de
repatrieerende landgenooten, ook hulp
aan Indië zelf is nationale plicht. Ons
land moge nog zoo sterk geschonden zijn,
onze welvetart verminderd, laat ons be
denken, dat dit helaas in hot niet zinkt
in vergelijking met de sombere toekomst,
die Indië tegemoet gaat in de maanden,
die voor ons liggen."

■Wij willen ons mede tot tolk maken
van de wenschen van onzen minister
president: Helpt Indië, Helpt en geeft,
wat Uw hand vermag te geven!

Drie en een half jaar hebben onze
landgenooten onder de verschrikkelijkste
omstandigheden in de Japansche kam
pen geleefd. Waren er hier duizenden en
nog eens duizenden, die de ontberingen
en wreedheden der Duitache concentra-
tielcampen hebben moeten doorstaan,
ginds ondergingen alle Nederlanders,
mannen, vrouwen en kinderen, dit lot!
De berichten over de toestanden in de
kampen der krijgsgevangenen en burger-
geïnterneerden overtreffen zoo mogelijk
nog de beschrijvingen van de gruwelda
den en beestachtigheden in de Duitsche
concentratiekampen. De dochter van een
mijner kennissen schreef dezer dagen In
een brief aan haar vader: „welke voor
stelling jullie je ook maken van de kam
pen hier, het is vrjjwei onmogelijk te
overdrijven!"

De vrouwen en kinderen werden even
min gespaard als de mannen. In het Tji-
deng-kamp te Batavia heerscbte de
wreede kapitein Sonai, die het kamp de
treurige faam van het „Belsen van het
Oosten" heeft bezorgd. In dit kamp wa
ren 10.000 vrouwen en kinderen opgeslo
ten. Deze vrouwen hebben het hardste
lot verduurd, dat een mensch kan dra
gen. Drie en een half jaar waren zij ge-
schelden van bun mannen en andere fa
milieleden. Drie en een half jaar werden
zij uitgehongerd, vernederd, en slechter
behandeld dan slaven. Hun kinderen ken
den geen jeugd. Jongetjes en meisjes
van vier en vijf jaar moesten werken,
water dragen, etensketels sjouwen, en...
hongeren. De moeders mochten zelfs hun
kinderen geen onderwijs geven.

Deze erbarmelijke toestanden hebben
van deze kinderen liohtlooze wezentjes
gemaakt, voor wie de luttele levensjaren
op deze aarde nog slechts ellende en on-
beficbrijfeUjke armoe hebben gebracht.

Ontroerend waren de zorgen der vrouwen
voor deze kinderen, doch zij vermochten
niet eenige kleur aan het leven dezer
kleintjes te geven.

De mannen wjircn gedwongen het
zwaarste koeliewerk te verrichten, bij
een rantsoen, dat verre beneden het ge
ringste levensminimum bleef. Genees
kundige hulp en medicijnen waren vrij
wel niet aanwezig, terwijl de hygiënische
toestanden ten hemel schreiden. Tropen-
ziekten teisterden hen en het sterftecijfer
steeg tot schrikbarende hoogte. Daaren
boven ontroofden de Japanners den Ne
derlanders alles wat zij bezaten.

De inheemsche bevolking heeft blijken
gegeven van roerende trouw aan de
Nederlanders. Duizenden Indonesiërs wer
den onthoofd om hun houding jegens
den bezetter, duizenden werden ver
moord. omdat zü poogden In de gevangen
kampen voedsel binnen te smokkelen, zy
leden en hongerden evenzeer als de Ne
derlanders. De meest eenvoudige behoef
ten konden niet worden bevredigd. Kin
deren konden wegens gebrek aan klee
ren niet naar school. Bezoek kon men
niet ontvangen, daar niet alle gezinsgè-
nooten over een kieedingstuk beschikten.
Een groot tekort aan ryst en andere voe
dingsmiddelen noopten de bevolking om
ratten en ander ongedierte te eten. 'Vol
gens lage schattingen heeft de Japan
sche bezetting aan vier milHoen Javanen
het leven gekost!

Indië is in nood!
Deze kreet gaat als een alarmsein door

het arme doch barmhartige Nederland.
Helpt de bevrijde krygsgevangenen en

geïnterneerden, steunt de repatrieeren-
den, offert voor onze mlllloenen Ryksge-
nooten! Dankbaar en trouw is de Javaan,
dankbaar en trouw zyn ook de andere
Indonesiërs. Maar niet om dankbaarheid
te ontmoeten, doch om de plicht van de
plicht is het, dat wy zullen offeren van
bet karige dat ons over bleef. ^

Helpt Indië!! Helpt, helpt, tot gy kunt
zeggen: ik gaf wat er te geven was!

Dit is de dure, moreele plicht van ons
allen, die met mededoogen bezield zijn
voor de honderdduizenden landgenooten
en de mtllloenen Rljksgenooten daar
ginds in het leeggeroofde en uitgemer
gelde Indië.

Stort Uw bydtage op het gironummer
van het Comité „Nederland helpt Indië":
500500 in Den Haag! T.
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De helpende
Broederhand

Y/ai raads gedaan wordi
voor land- en rijks-

genooten in de Oosi

Na de capitulatie van Japan werd de
verzorging der vroegere krijgsgevangenen
en geinterneerden een groot probleem.
Wjj zullen hier niet nader ingaan op de
dikwijls menschonwaardlgc behandeling,
die de Europeanen in Nederlandsch-Indlë
van de Japanners moesten verduren,
maar het behoeft geen betoog, dat een
zoo spoedig mogelijke verbetering van
de toestanden op dit gebied van eerste
orde waren.

Reeds voor de bevrijding van Indonesië
maakte het Nederlandsch-Indische Roode

Kruis, dat zijn zetel te Brisbane beeft,
zich zeer verdienstelijk, door bij de Ja
panners aan te dringen op een betere
behandeling der geinterneerden (met vrij
poovere resultaten overigens), het zenden
van pakketten naar de kampen en het
instellen van een informatiedienst, die
er in geslaagd is, tallooze inlichtingen
over geïnterneerden en krijgsgevangenen
te verkrijgen. Een kantoor te New York,
onder leiding van den heer Visman, deed
veel goed werk bij het verzenden der
pakketten. Inmiddels heeft het N.I.R.H.
ook een afdeeling in Medan gevestigd.
Zoo spoedig mogelijk zullen ook in an
dere plaatsen bureaux worden geopend.
Ook na de bevrijding doet het N.I.R.K.,
dat een zelfstandige organisatie is, wat
bet kan.

Los hiervan werden in Nederland na

onze bevrijding en voor de capitulatie

De Voorzitster van het Nederlandsche Roode Kruis, H.K.H. Prinses Juliana, neemt
persaonl^h afscheid van een naor Itidië vertrekhend medisch team. Deze plechtigheid
vond plaats in het Hoofdgebouw van het Nederla/ndsche Roode Jïruie, Rrineesse-
gracht 27 te 's-Gravenhage. — Hnka van H.K.H., de Luit.-Gen. b.d. Af.- Boerstra,

voorzitter van. de Oost-Indische Kamer van het Nederlandsche Roode Kruis.

van Japan plannen gesmeed voor de
hulpverleening aan Indië. Reeds een
maand na de bevrijding hier werd de
Oost-Indische Kamer van het Nederland

sche Roode Kruis ingesteld, onder voor
zitterschap van Luitenant-Generaal M.
Boerstra, waarin verschillende experts
op Indisch gebied zitting hebben. Een
groep medische specialisten en een aan
tal medische verzorgingseenfaeden zijn al

ROODB KRUIS-TEAUa VERTREKKEN NAAR INDIB.

Regelmatig vertrekken thans medische teams van het Nederlandsche Roode Kruis
naar IndUI. Op dit moment zf/n reeds elf teams vertrokken, in totaal een honderd/-
veertig jnan, weTk aantal reapeotabel genoemd mag worden ais men de trasteport-

moeiUfkheden in aanmerking neemt.

onderweg naar Indonesië, dank zij de
medewerking van. het Britsche Air Minis-
try, dat voor het vervoer per vliegtuig
zorg draagt. Dr. Doorenbos, de vertegen
woordiger van het N.R.K,, is inmiddels
in Batavia aangekomen en met hem de
eerste Roode Kruis „Units", die waar
achtig niet naar werk behoeven te zoe
ken! De Indonesische moeilijkheden van
thans zijn alleen aanleiding om de tUt-
zendlng van de medische teams te be
spoedigen.

Talloos zijn echter de moeilijkheden,
die moeten worden overwonnen. Laten
wy nog de transportkwestie buiten be
schouwing, dan blijft bet vraagstuk der
materialen. Nederland heeft niets to bie

den; zelfs geen rolletje verbandgaas, laat
staan de enorme hoeveelheden medica

menten en Instrumenten, die bjj dit werk
van „naastenliefde en barmhartigheid"
noodig zijn. Gelukkig laat het buitenland
zich ook op dit punt niet onbetuigd.
Maar ook het „monschenmateriaal" la

niet zonder zorgen te mobiliseeren. Ben
team bestaat uit een arts. 2 verpleegsters,
4 verpleeghulpen, 1 medisch analyste, 1
apothekersassistente, 1 secretaresse, 1
hoofd van de huishouding en 1 manne
lijke kracht in algemeenen dienst.
De arts is leider van het team en „con-

dltio sine qua non" voor de uitzending.
Het aannemen van het verpleglngs per
soneel geeft geen last, maar het benoe
men van de noodige medici stuit op
moeilijkheden.

Ook de regeering neemt n.i. veel artsen
aan, terwijl de Minister van Oorlog de
Reserve-Officieren van Gezondheid geen
vrijstelling verleent voor den duur van
een eventueele verbintenis bij het Roode
Kruis.

Als echter bet gedachte aantal artsen
niet aangeworven kan worden, moet een
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overeenkomstig groot aantal teams ver
vallen!

De hulp, die hier in haar voorhereidln-
gen en gedeeltelijke uitvoering geschetst
werd, betreft Indonesiërs en blanken
beiden. Daarenboven Is echter in Ne-
derlandsch-Indië een organisatie werk
zaam, die zich speciaal bezig^ houdt met
de verzorging der vroegere krijgsgevan
genen en geïnterneerden. Deze organisa
tie, die den langademigen naam draagt
van „Rehabilltation and Administration
of Prisoners of War and Xntornees" —
kortweg RAPWI genoemd —, is van mi
litairen aard en ressorteert onder het
South-East Asia Command (S.E.A.C.)
van Admiraal Lord Louis Mountbaltten.
De officieren van de RAPWI, veelal zelf
krijgsgevangenen, dte eerst na hun be
vrijding in functie zijn getreden, organi-
seeren de evacueering van krijgsgevan
genen en burger-geïnterneerden n£iar de
havenplaatsen, of naar herstellingsoor
den en hospitalen, waar de zieken vóór
hun terugtocht naar het vaderland wor
den verpleegd. Bij al deze werkzaiunhe-
den verleent het Roede Kruis voor zoo
ver noodig assistentie. Vooral echter in
de havenplaatsen, waar groepen voor
transport verzameld worden, komt het In
actie. Men rekent op een 30.000 personen,
die naar Nederland zullen repatrleeren.

Dit jaar nog wil men trachten 3ÓOO per
sonen weg te krijgen, maar het hangt af
van de mate, waarin de regcering
scheepsruimte en eventueel vliegtuigen
ter beschikking zal krijgen, in hoeverre
dit schema verwezenlijkt kan worden.
Reeds is de „Tarakan" uit Nederland
speciaal voor.het ophalen van repatriee-
renden vertrokken naar Indiö. De expert
bij uitnemendheid op dit gebied, de vroe
gere chef van den Repatrieeringsdienst
van het M.G., Kolonel B. G. van Os van
Delden. Is per vliegtuig naar Indiö ver
trokken. Hij is benoemd in een overeen
komstige functie bij het Roode Kruis en
zal langs de Indië-route onderzoeken In
hoeverre van luchttransport gebruik kan
worden gemaakt.

De Nederlandsche regulering draagt dus
zorg voor het transport van de oud-
Urijgsgcvangenen en' geïnterneerden.
Maar transport, is niet het eenige. Van
het warme Indonesië naw het kille
Noorden — deze reis brengt kleeding-
consequenties met zich.
Het „Comité Nederland helpt Indlë",

dat nauw met het Roode Kruis samen
werkt en er bok door de bestuurssamen
stelling mee verbonden is — de eerste
ondervoorzitter en de voorzitter van de
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luster Gilhuis ffoat haar taah met
opffewektheid tegemoet.

O. I. K. van het N. R. K. zijn beiden lid
van het Comité — heeft een taakvordee-
ling gemaakt, die een zoo efficiënt mo
gelijke werkwijze garandeert. De afdee-
ling Amsterdam zal zich speciaal belas
ten met de onderbrenging: Rotterdam
neemt het hoofdstuk „goederen" voor zijn
rekening,
Het Roode Kruis is in dit kader dé

aangewezen instelling voor de werkelijke
zieken en heeft voor de inrichting van
zijn herstellingsoorden het landgoed
„Duin en Kruidberg" van den eigenaar,
den Heer H. Cremer, ter beschikking ge
kregen. Zwitserland heeft aangeboden
1000 a 5000 repatrieerenden — bij voor
keur kinderen — te ontvangen.
Voor de kleeding van al deze landge-

nooten zal men zoo mogelijk een depot
in Batavia inrichten. Onderweg lijkt Port
Said voor dit doel een uitgezochte ge
legenheid.
Maar voor alles is steun noodig, da

steun van het geheele Nederlandsche
volk. „Nederland helpe Indlë". Nu meer
dan ooit!

Set afsokeid van eeiv-vertrekkend Roode

De Directeur van het Informa
tiebureau van het Nederland
sche Soode Kruis, de Heer J. van
de Vosse, voegt aan zijn artikel
op pag. 8 aigedrukt het navol
gende toe:

„De mogeliikheid is openge
steld om te correspondearen met
die gebieden in Nederlandsch-
Indië, waarmede nog geen nor
maal contact is.
De correspondentie dient ge

voerd te worden op iormulieren,
welke bij het Iniormatiebureau
en bij de plaatselijke aideelin-
gen van het Nederlandsche
Roode Kruis verkrijgbaar zijn,
Voor deze correspondentie be

staat geen inaximum-limiet van
25 woorden.
Normaal kan er gecorrespon

deerd worden met:
Nieuw-Guinea, Balik-Papan, Ta-
takan en Morotai."

■n
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HET COMITÉ

,,Mede^i£and fieépi 3ndië
Door R. Drs. Wirodihardjo

Met een persoonlijke boodschap van
Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden

door de radio op 8 September 1945 is aan
het Nederlandsche volk het bestaan van

het Comité „Nederland helpt Indië" be
kend gemaakt, - waarbij door Z.K.H- een
beroep werd gedaan op de hulp. die Ne
derland kan geven aan de nood in In
donesië.

Deze boodschap werd door het Neder
landsche volk begrepen, dat nog zoo kort
uit haar lijden is verlost en een stroom
van brieven, waarin adhaesie werd be
tuigd, kwam binnen^ Tegelijk echter kwa
men tal van vragen ^)ij het Comité, vra
gen over de doelstelling en over do orga
nisatie van het Comité, vragen over, de
manier hoe men zijn steun zou kunnen
verleenen en hoe men deze hulp tot wer
kelijkheid kan brengen.
Het lijkt ons daarom nuttig in dit ar

tikel een korte schets te geven van de
ontwikkeling, de doelstellingen en de or
ganisatie van het Comité voor een beter
begrip van ons werk.

Ontwikkeling.

In de moeilijke oorlogsjaren hebben wij
allen persoonlijk ondervonden wat het
beteekent vijf lange jaren onder druk te
hebben gestaan van de bezetting door
een fascistische mogendheid; Hoevclen
van onze naasten, familie en kennissen
hebben in den strijd het,leven gelaten.
Illegale werkers zyn den heldendood in
gegaan in hun dappere strijd tegen het
barbaarsche Duitsche volk. Doch niet

alleen deze strijdmakkers hebben wij ver-
,loi'en, ook duizenden en duizenden on-
schuldigen zijn het slachtoffer geworden
van de wreede pogingen van het Duitsche
systeem om Nederland te aazificeeren.
Zoowel materieel als geestelijk heeft

het Nederlandsche volk geleden.
Hoe begrijpelijk, is'het dus, dat de be-

yiijding in Mei 1945 als een verlossing
werd gevoeld en hoe begrijpelijk ook is
de dankbaarheid jegens de hulp, die de
geallieerde en neutrale mogendheden ons
hebben gegeven in de maanden na de
bevrijding.
Doch toen de eerste reactie voorbij

was, voelden wij, dat de verlossing nog
niet geheel volledig was. Immers milli-
oenen Rijksgenooten zuchtten nog onder
de tyrannie van het Japansche barbaren
dom. Onze gedachten gingen dan ook uit
naar de Nederlanders, Indonesiërs en
Chineezen, die ginds in Indonesië In hun
strijd tegen de Japansche agressie zijn
gevallen, en naar hen die gevangen zaten
in concentratiekampen en gevangenissen.
Onze gedachten gingen ook uit naar iien,
die in betrekkelijke vrijheid het vreese-
lijke leed ondergingen van ziekten, zoo-
als tuberculose en hongeroedeem, naar
hen die de elementaire levensbehoeften

moesten missen, ais eenvoudige klaeding
en het dagelijksch brood.
Overai rezon stemmon op om deze'

menschen te helpen. In de kleinste plaat
sen werden c'omlté's opgericht voor hulp-
verlecnJng aan Indië.

Het Nederlandsche Roode Kruis, dat
zulk uitstekend werk heeft verricht, be
schikt in de „Oost-Indische Kamer" over
een speciaal College van Advies; dit
stelde een memorandum op, waarin een
schema werd gemaakt vtm de hulp, die
het Roode Kruis kan geven. Dit schema
past geheel in het kader van de groote
hulpverleening, die een instelling als het

Roode Kruis tot stand kan brengen.
Echter werd door velen de behoefte

gevoeld, dat naast deze bloote hulpver
leening nog iets ander.s tot uiting ge
bracht moest worden, n.l. een vrijwillige
en spontane geste van h'et geheele Ne
derlandsche volk aan de millioenen. Rijks
genooten, die aU zoodanig deze hulp
moeten zien.

Z.K.H. PriJM Bernhard, Bere-Vooreitter

Comité ,Jfeder!and helpt Indië".

Het Nederlandsche Roode Kruis kan
hieraan niet voldoen, omdat het guali-
tate qua deze hulp geeft, ook al wordt
het Nederlandsche Roode Kruis door het
Nederlandsche volk gedragen.
Het was dan ooR. een gelukkige ge

dachte van enkele hderen in Amsterdam
en Rotterdam om een speciaal comité
hiervoor op te richten, dat in samenwer
king met het Roode Kruis deze hulpver-
ieening zoo effectief mogelijk zal moeten
geven.

In Rotterdam waren het de heeren
Cikot en Scheffer (oprichters van het In
terkerkelijk Bureau, te Rotterdam), die
met R. M. Dr. Soemltro Djojohadekoe-
soemo zich gewend hebben lot don Mi
nister van Overzeosche Gebiedsdeelen.
In deze audiëntie werd vastgesteld, dat
de initiatiefnemers zich in verbinding
moesten stellen met do Oost-Indische

Kamer van bet Roode Kruis, opdat alle

hulpverleening gecoördineerd zou worden.
Uit al deze besprekingen is tenslotte

het Comité „Nederland helpt Indië" ont
staan. Z.K.H. Prins Bernhard der Neder

landen heeft het Eere-Voorzitterschap
aanvaard. De Minister van Overzeesche

Gebiedsdeelen, Z.E. Prof. Logemann, de
oud-Gouverneurs-(Generaal Graaf van

Limburg Stirum, Jhr. de Jonge en Jhr.
de Graeff, de Aartsbisschop Dr. J. de
Jong, de 'Voorzitters van de Nederland
sche Hervormde en Gereformeerde Sy
node en de Commissarissen van H.M. de
Koningin hebben zich bereid verklaard
zitting te nemen in het Eere-Comité.
Voor het Landelijk Comité zelf werden

vertegenwoordigers gevraagd van alle
lagen van de Nederlandsche bevolking,
van handel en industrie, uit arbeiders
kringen én boerenbevoiking, uit organi
saties op sociaal gebied, kortom het Co
mité „Nederland helpt Indië" moest een
manifestatie zijn van het geheele Neder
landsche volk,

Doelstellingen.
De essentieele gedachte, waarop wij

het werk willen doen is dus, dat hier een
vrijwillige spontane hulp van het geheele
Nederlandsche volk tot uiting gebracht
moet worden èn hier in Nederland èn
ginds in Indonesië. Wij willen daarmede
bereiken, dat een wederzijdsche waardee
ring tot stand wordt gebracht tusschen
alle bevolkingsgroepen in het geheele
Koninkrijk. Een wederzijdsche waardee
ring en samenwerking, die gegroeid is in
de historische ontwikkeling van de beide
gebiedsdeelen.
Voorts wil 1 het Comité een instelling

zijn. die alle initiatief en alle pogingen
tot hulpverleening moet coördineeren,
opdat deze hulp zoo effectief mogelijk
geschiedt.
In het bovenstaande hebben wij reeds

uiteengezet, dat de hulp niet alleen zui
ver materieel en financieel moet zijn,
doch ook en vooral een hulp op moreel
gebied.
Nu het Nederlandsche volk en de In

donesische bevolking beiden het gezame-
Ujke leed hebben 'ondervonden van dezen
oorlog, zoo hopen wij, dat mede door het
werk van het Comité tot stand gebracht
kan worden een gevoel en een wil tot
wederzijdsch begrip en samenwerking
van. alle Rijksgenooten in het Koninkrijk.
In deze doelstelling speelt de matcrl-

eele en finaneieele hulp een groote rol
en wij hopen vurig, dat het geheele Ne
derlandsche volk, bereid Is deze hulp te
verleenen. Elke kleine bijdrage, elke gift
moet hiervan getuigen.
Het is een groote taak, welke het Co-'

mlté op zich wil nemen en wij stemmen
volmondig in met de woorden van Z.K.H.
Prins Bernhard, dat straks niet alleen een
gift of bijdrage moet worden gegeven,
maar ook „een deel van het bezit".

Orgemisatie.

In tegeAstelHog met 4e organisatie
van vele comité's, wordt hier het werk
verricht door drie autonome Landelijke
Bureaux, n.l. Amsterdam, Den Haag en
Rotterdam.

Amsterdam organiseert het aandeel
van het Comité in de repatriecring van
uit Indië en de zorg voor de gerepatrl-
eerden in Nederland. Don Haag heeft de
sociale zorg en de distributie In Indo
nesië en Rotterdam zoi'gt voor de ver
werving en inkoop der goederen.

.  .>.1 i. f f... .



Deze drie Landelijke Bureaux komen
periodiek bij eikaar en tezamen vormen
de vertegenwoordigers van deze drie ste
den een Centraal Dagelijksch Bestuur.
Verder is er een Pinancieele Commis

sie ingesteld, bestaande uit vertegen
woordigers van de drie Landelijke Bu-
reaux, en een Propagandacommiaaie
eveneens gevormd door de vertegenwoor
digers van de drie steden.
In geheel Nederland worden Provin

ciale comité's opgericht, die in de ver
schillende provincies het werk van het
Comité zullen moeten doen. Dit werk is
dus verwerving van goederen en inzame
ling van gelden en voora Ide doorvoering
van do gedachte der moreele hulp.
Moge deze korte schets medehelpen de

leidende gedachte van het .werk van het
„Comité Nederland helpt Indië" meer
dere bekendheid en medewerking te doen
genieten.

Het Gironummer van het Comité is
500500, Den Haag.

R, Drs. Saroso Wirodihardjo.

ö/fiieidmq.
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Dr. Wong Yong PtfJ, met zijn staf voör het Nica^Hospitaal te Seroei (Nto. GuineaJ.

Nauwelijks was Holland bevrijd van de
tyrannie of ontelbaren meldden zich aan
om Indië te heipen in zijn worsteling
tegen den Jap.

Ook het Nederiandsche Roede Kruis
krijgt den stroom van aanmeldingsfor
mulieren te verwerken, waaruit duidelijk
blijkt hoe verlangend men is, daadwer
kelijk te helpen.

Velen stellen zich beschikbaar óf als
verpleegster óf om de verpleegster in
haar werk bij te staan. Men wil helpen,
niet alleen met woorden, doch met daden,
en waarmee zou een vrouw den nood
van haar medemensch het best kunnen
verzachten? Ongetwijfeld met verplegen,
juist nu, daar de nood zeer hoog is en er
handen té kort zijn, zoowel in Nederland
als in Indië.

Echter, om de verpleegster in Indië in
haar taak te helpen, moet men zich ter
dege bewi*t zijn wat geëischt zal en kan
worden. Daarvoor is in het leven geroe-
psn een opleidingscursus, die gevestigd
is in verschillende oentra van ons land
en wei te Groningen, Deventer, Eindho
ven, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en
Den Haag.

Hier zullen de a.s. verpleeghulpen ge
durende 6 maanden intensief worden
voorbereid voor haar taak ais hulp van
de verpleegster, en onderwezen worden
in; verpleegleer, tropische hygiëne, Ma-
lefsch, E.H.B.O., land- en volkenkunde.

Het zwaartepunt valt, zooals te begrij
pen, op de verpleegleer, waarin de can-
didaten een ruimer gebied te beheer-
schen krijgen dan tot nu toe met Roode
Kruis-helpaters het geval was. Dit is
daarom zoo van belang, daar, gezien de
zeer groote afstanden in Insulinde, meer
zelfstandigheid van elkeen, wat hij of zij
ook is, verwacht wordt-

Na zes weken theorie genoten te heb
ben, gaan de leerlingen tien weken in het
ziekenhuis praktisch werken, om na af
loop daarvan vier weken „de w^k" in te
gaan met een wijkverpleegster. Om hen

aan een team-idee te wennen, wordt ge
tracht de leerlingen in een internaat on
der te brengen, waardoor tevens bereikt
wordt, (fat haar opleiding zoo intensief
mogelijk zal plaats vinden.

Éen groep van 10 é. 15 leerlingen wordt
onderricht door een verpleegster, die ge
durende den geheelen opleldingstijd ver
antwoordelijk is voor haar opleiding.

De toelating tot dezen cursus is aan
bepaalde eischen gebonden en wordt b.v.
niet opengesteld voor hen, die reeds een
verpleeggraad bezitten, o.a. vroedvrou
wen, zij die het diploma B bezitten, ter
wijl ook leerling-verpleegsters dan pas in

aanmerking komen, indien een verkla
ring van ontslag, af te geven door don
Directeur van het ziekenhuis, waar zij In
opleiding zijn, getoond kan worden.

De leeftijdsgrenzen zijn 20—40 jaar.
Een keuze-commissie beslist uiteinde

lijk, wie tot de opleiding worden toege
laten.

L. VAN OOSTEN, arts,
Hoofd Afd. „O" (Organisatie
Cursussen) der Oost-Indische
Kartier van het Nederiandsche
Roode Kruis.

's-Gravenhage, 16 October 1945.

m

Nederiandsche Roode Kruis-Vcrpleegsters knoopon vriondachapsbandcn aan
met de Didonesiscbe jeugd.
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DE BüLP AAN INDIS.

De Oost-Indische Kamer
van het Ned. Roode Kruis

Het Comité Nederland belpt Indlë

dooc It.-Gen. Ai. Boerstra
Voorzitter der Oost-incfische Kamer

Behoeft het nog wel betoogd te worden,
dat Nederlandsch'Indië hulp noodig heeft
op zoo velerlei gebied? En dat het in de
eerste plaats op den weg van Nederland
ligt, daarin te voorzien, wat van de zijde
van de geallieerden, hun Roode Kruis
organisaties inhegrepen, en het Interna
tionale Roode Kruis ten bate van het be
narde Insulinde ook moge worden vÈr-
rioht? Met groote dankbaarheid wordt
deze bijstand aanvaard, doch daarnaast
wordt van Nederland de uiterste inspan
ning verwacht, om de bevolking ginds te
helpen en te steunen in den ellendigen
toestand waarin zij Is geraakt ten ge
volge van het onmenschelijke gedrag dor
overweldigers. Wij weten wat het zeggen
wll, beroofd en uitgehongerd te worden,
familieleden, vrienden en kennissen In
gevangenschap of slavernij te zien weg
voeren, te vernemen van mishandelingen
en terechtstellingén. Doch zoo mogelijk
heeft de Japanner zich In Indië nog
wreeder gedragen dan de Duitacher hier.
Het wanbeleid van den vijand hield geen
rekening met de eerste nooden der be
volking. In streken, waar in gewone tij
den invoer van voedsel noodig was om
een redelijk bestaan te waarborgen, ont
stonden ^chaarschte en hongersnood. Ge
bieden, die in eigen behoefte hadden kun
nen voorzien, werden van hun voort
brengselen beroofd. Kleedlng en textiel
voor don aanmaak ervan werden niet
meer Ingevoerd. De bevolking, die eer
tijds een welvarenden indruk maakte,
vertoont zich thans in lompen, zoodat
mtllioenen metera stof noodig zullen zijn
om dezen nood te lenigen. Honderddui
zenden werden ver van hun woonplaats
weggevoerd om ten behoeve van de oor
logvoering dwangarbeid te verrichten in
de ellendigste omstandigheden. Hoevelen
van deze ongelukkigen zijn omgekomen,
valt niet te schatten, evenmin het aantal
hunner, wier gezondheid gebroken is. Het
gehoele onmetelijke eilandenrijk is In
diepe misère gedompeld.

Dit kan worden getuigd, ook al zou
den wij nog niet denken aan onze land-
genooten, die in krijgsgevangenkampen
en Internoeringsoorden hebben geducht
en ton deele helaas nog zuchten. „De
doodenlijst zal lang blijken", zoo zeide
Minister Logemann. Velen verkeeren in
een toestand van uitputting. Ondervoe
ding, avitaminose, bacillaire dysenterie
en malaria eischten hun tol. De hygiëni
sche toestanden zijn In den loop der ja
ren erbarmelijk geworden.

Een beeld In overeenstemming met den
toestand, zooals wij dien nu wel hebben
leeren kennen, stond het Hoofdbestuur
van het Nederlandsche Roode Kruis
voor oogen, toen het spoedig na onze be
vrijding besloot tot de instelling van de
Oost-Indische Kamer, die van raad zou
hebben te dienen over de maatregelen,
welke zouden moeten worden genomen,
zoodra de oorlog met Japan ten einde
zou zijn en wat ter voorbereiding zou
dienen te geschieden.

Lt.-Oeneraal M. Boerstra, gewezen com
mandant van het Koninkiyk Neder
landse?!. Indisch Leger, thans voorzitter
van de Indische Kamer van het Neder

landsche Boode Kruis.

Het was een omvangrijke taak, welke
het Roode Kruis op zich had genomen.
Maar het was vast besloten, deze, on
danks de moeilijkheden, welke het wist
dat opgestapeld zouden liggen op zijn
weg, tot een goed einde te brengen. En
het was er daarbij van overtuigd, dat het
bij de uitvoering van dit nationale werk
op den steun van .het Nederlandsche
Volk zou kunnen rekenen, dat dit zijn
Rijksgenooten van Overzee niet in den
steek zou laten. En het heeft zich In ver
trouwen ten deze tot nu toe niet bedro
gen geziïn. Het vindt er alom begrip

voor, dat wij Indië moeten bijstaan als
ware het Nederland zelf. Bn dat begrip
van een-zijn ts ook een onvoorwaardelyk'
vereischte, wil het land zich opwerken
tot het brengen i;an de groote offers,
welke wij nu eenmaal in allerlei vorm
moeten brengen, verplicht zffn te bren
gen voor de bevolking van een land,
welks lot met het onze is verhonden en
verbonden zal blyven.

De Oost-Indische Kamer richtte haar
oog allereerst op de ongetwijfeld noodige
medische hulp en de behoeften aan kracb-
ten voor de verpleging. Een breed plan
werd uitgewerkt en is In volle uitvoering.
Medische verzorgingsteams worden uit
gezonden. Een eif-tal heeft Nederland
verlaten en de groote reis aanvaard. Het
eerste zat reeds voet op Java's bodem
hebben gezet, zooais de Vertegenwoordi
ger van' het Nederlandsche Roode Kruis
in Nederlandsch-Indië zulks daarvóór
reeds deed, gelijktijdig met den Luite
nant-Gouverneur-Generaal en den Bevel
hebber onzer Strijdkrachten. Een aan
merkelijk aantal van zulke teams zal nog
volgen.

Een bloedtransfusiegroep toog reeds
aan den arbeid, evenals een groep des
kundigen op vocdingsgebied. Een aantal
specialisten hoeft mede Indië reeds be
reikt. Een aantal hunner is nog onder
weg.

De opleiding van eenige honderden
„verpleeghulpen", welke deel zullen uit
maken van nog uit te zenden teams, ia
ter hand genomen.

De zeer spoedige uitzending van 20p_
verpleegsters en 300 „welfare-workers" ië
in voorbereiding.

Uit deze korte opsomming la het wel
duidelijk, op welke schaal het Roode
Kruis zijn werk heeft aangevat. Onlangs
ontvangen berichten gewagen officieel
van het groote gebrek aan krachten als
deze in het Verre Oosten. Hetgeen dan
ook was te voorzien en is voorzien
Groot ia gelukkig het aantal dergenen,
die zich melden om zich enthousiast te
geven aan het mooie werk. dat wacht

Ii

Leden van een naar IndUi vertrekicend medisch team, die kltxarblykolijk blijmoedig
^  kun zioare taak aanvaarden.

tFoto's Scbimmclpennlngh.)
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Op deze plaats moet met een enkel
woord worden gewaagd van, de moeilijk-
heid, verbonden aan de verstrekking van
een behoorlijke uitrusting aan al dit per
soneel. Al beperkt men zich tot het voor
den eersten tijd strikt noodzakelijke, dan
nog is het bijeenbrengen van alle benoo-
digdheden een probleem van belang, dat
niet tot oplossing zou zijn te brengen
zonder de niet genoeg te 'waardeeron
hulp van in het bijzonder het Brltsohe
Roode Kruis, de medewerking van velen
hier te lande en de harde inspanning van
onvermoeide Roode Kruis-werkers. Elke
groep, die keurig gekleed en uitgerust
vertrekt, beteekent voor hen een over
winning.
De thans helaas In Indië nog heer-

schende onbevredigende omstandigheden
maken de uitzending van een groot aan
tal motorvoertuigen ten behoeve van den
medischen en verplegingsdienst noodza
kelijk. Hieraan wordt thans aandacht
geschonken.
Binnen eenlge maanden zal de rcpa-

trieering van een aantal personen een
aanvang nemen. Wel is waar stelt de
Indische Regeering zich op het stand
punt, dat voorloopig allen, die niet nood
zakelijk behoefte hebben aan een ander
klimaat, in Indië zullen blijven — en ver
heugend is bet in dit verband te kunnen
vermelden, hoe snel ondervoeden, die
overigens gezond zijn, zich herstellen en
In staat zijn aan den arbeid te gaan, en
dat zeer velen er ook op staan op hun
posten te blijven of een plaats in te ne
men, waar zij nuttig werkzaam kunnen
zijn —, maar in December zijn toch
reeds een 3000 vrouwen en kinderen te
verwachten en waarschijnlijk ook enkele
honderden zieken. De organisatie van
deze repatrieerlng heeft het Roode Kruis
met de Nederlandsche en Indische auto
riteiten opgenomen. Voor de verzorging
onderweg worden Roode Kruis-teams
samengesteld, die tijdig naar Indië zullen
vertrekken. In Nederland wordt voor de

zieken zorg gedragen, voor zoover dezen
zelf of hun familie niet in onderdak en
verpleging kunnen voorzien.
Men heeft in Nederland reeds kunnen

opmerken, hoe ook de Informatiedienst
van het Roode Kruis zijn aandeel levert

in het werk. De „dubbele kaarten", waar
op de gegevens omtrent de families hier
te lande zijn vermeld, zijn reeds te Ba
tavia aangekomen, ten einde aan de ge
adresseerden te worden uitgereikt, waar
na de antwoord-helften, voorzien van ge
gevens omtrent de verwanten in Indië,
worden verzameld en naar Nederland
teruggezonden. De huidige omstandighe
den zijn hel^s niet bevorderlijk voor een
snelle werking van dit systeem, voor wat
betreft degenen, die zich buiten de be
zette streken bevinden.

Ziedaar zeer in het kort een schets

van hetgeen het Nederlandsche Roode
Kruis heeft ter band genomen. Wij heb
ben ons hierbij tot de hoofdzaken be
paald.

De Oost'lndisehe Kamer

neemt gaarne giften In ontvangst onder

Gironummer 22120

Tan het Nederlandsche Roode Kruis

met vermelding op de strook:

ten behoeve van het werk der „Oost-Indische Kamer"

Deze giften worden dan door de Administratie van het

Nederlandsche Roode Kruis op de rekening van de

Oost-Indische Kamer geboekt

de I.K.B. dat met zooveel succes hier te
lande heeft gedaan. De beschikbaarstel
ling van kleeding en voedingsmiddelen
baart uiteraard in een land, dat in een
staat verkeert als het onze. groote zorg,
doch naar een oplossing moest worden
gestreefd, om ook dit werk van hulpvci^
leening ten behoeve van Indië en de re-
patrieerenden te doen slagen. Het betreft
hier meer socialen arbeid, welke buiten
de eigenlijke Roode Kruls-taak valt en
het Is daarom, dat een bulten het Roode
Kruis staand, nochtans daarmede nauw
samenwerkend Comité „Nederland helpt
Indië" is gevormd, dat de op dit gebied

in den lande opgekomen initiatieven op
vangt en coördineert, zijn vertakkingen
in den lande heeft en een belangrijk aan
deel -zal hebben in de voorziening van
den nood van Indië en van de Nederlan

ders, die vandaar huiswaarts zullen
, keeren.

Zoowel de Oost-Indische Kamer van

het Nederlandsche Koode Kruis als het

Comité jji'ederland helpt Indië" hebben
uw aller steun van noode,

Za werken naast elkayider, elk ,aan een
eigen taak, welke in onderling overleg ia
afgebakend; beiden staat het ééne groote
doel voor oogen.

Doch er valt meer voor Indië te doen.

Dat bleek uit vele brieven, die bij de
Oost-Indische Kamer binnen kwamen en

die gewaagden van plannen, die werden
opgevat om hetzij de hier te lande aan
komenden bij te stasin. ook al behoorden
zij niet tot de categorie „zieken", om in
het bijzonder weezen in verzorging te
nemen en voorts, om Indië te voorzien
van voeding voor zieken en zwakken, op
de wijze, om een parallel te trekken, als

k-'fe'i.:;::■••j '.■hï-
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BelamgstelHng bij hot vertrek van een medisch {com .naar het vliegveld. Tanuit hot
raam vom Haar kamer in het Hoofdgebotmo van Jset Wsdertawdsohe Ropde Krit^,

slaat ook B.K.H. Prinses J'ulkma het vertrek gade^
i I

i, .
I,

«l'v.

.^1



V

Het contact

met Tcrwanten in

het Vcppc Oosten

Gedurende den oorlog was het Infor^
matiebureau de schakel tusschen de in

'Japansche handen vertoevende krijgsge-
^vangenen en burger-geinterneerden en
hun familie in Nederland.

.Correspondentie kon van hier uit in het
algemeen slecht worden gevoerd, nadat
het interneeringsadres in het Verre Oos
ten bekend geworden was. Ook golden
dan nog restricties van Japansche, zoo
wel als van Duitsche zijde, Erg nauw was
het contaot dus niet.

Daarbij kwam, dat do Japanners eerst
later overgingen tot het doorseinen van.
lijsten met namen van krijgsgevangenen ,
en geïnterneerden, hoewel deze lijstén,
— zooals uit verschillende aanduidingen

op te maken was — reeds geruimen tijd
tevoren-waren samengesteld. Een en an
der was oorzaak, dat op den dag der Ja
pansche capitulatie nog vele duizenden

liet Informafiebapcaa

ran het Ned. Itoodc Kenis

staat op de bres

namen nimmer waren doorgegeven. Om
het werk gemakkelijker te maken, sein
den de Japanners alles in hun eigen taal,
zoodat steeds eerst vertaling moest plaats
hebben, voordat tot bewerking der gege
vens kon worden overgegaan.

Uit den aard der zaak had het' Infor
matiebureau gedurende den oorlog bo
vendien vele gegevens vei-zameld over de
In hét Verre Oosten vertoevende mili

tairen en burgers, zoowel als over de
verwanten hier te lande. Tengevolge ec<i-
ter van het bombardement van den 3en

Maart j.i., waarbij eenige gebouwen in
gebruik bij het Infoi'matiebureau werden
vernietigd, gingen vrijwel al deze gege
vens verloren. Terstond na de bevrijding
werd begonnen met de reconstructie,
welke met behulp van bij het Internatib-
nalo Roode Kruis te Genève eh bij het
I/óndensoba Comité van het Nederiand-

sche Roode Kruis berustende gegevens
mogelijk werd geacht. Dit was echter ar
beid van langen duur en toen Indifi spoe
diger werd bevrijd dan verwacht mocht'
■worden, was deze reconstructie nog lang
niet voltooid. Toch moest toen op korten
termijn beschikt kunnen worden ovgr zoo
volledig mogelijke gegevens. ' Daarom
werden in ijltempo beriohtkaarlen ge
drukt en verspreid, welke kaarten in
duplo moesten worden ingevuld door be
langhebbenden hier te lande. Terug ont
vangen op het ïtiformatie Bureau wor
den deze twee deeleti gescheiden on elk
afzonderlijk gealfabetiseerd. De deeien 1
dienen thans tot kaartsysteem alhier, de
dcclen n, waarop aan de achterzijde een
familiebericht kon worden geschreven,
gingen zou snel de omstandigheden zulks

8

toelieten naar het Verre Oosten, Inmid
dels had het Amerlkaansche Roode Kruis
nog verzocht, om van de berichtkaarten,
bestemd voor ex-krijgsgevangenen een
tweetal copieën' te doen vervaardigen,
daar deze dan rechtstreeks naar de ver
zamelpunten Ceylon cn Manilla zouden
kunnen worden verzonden, zonder dat
vertraging behoefde te ontstaan bij het
uitzoeken van de plaats, waar de ex-
krijgsgevangenen zich zou kunnen bevin
den. Aangezien ook hier eik ander mid
del ontbrak, werden de deelen II der be
richtkaarten aan den afzender terug ge
zonden met het verzoek deze geheel ge
lijkluidend over te schrijven op bijge
voegde formulieren. Ook op déze wijze
ingekomen duizenden formulieren moes
ten worden gealfabetiseerd voor de ver
zending.

slechte. De hehandeling, die men daar
■van de Japanners ondervonden had, was
vaak van alle menschelijkheid gespeend,
tengevolge waarvan vele slachtoffers zijn
te betreuren. Het Informatie Bureau ziet
zich dan ook genoodzaakt in deze dagen
de overbrenger te zijn van vele droeve
tijdingen.

De eerste zending berichtkaarten en
formulieren, wegende ongeveer 300 kg.,
is eind September per Batavier naar En
geland verscheept cn van daar op 1 Oc-
tober per vliegtuig naar Ceylon, als eer
ste pleisterplaats, vervoerd, dank zij de
volledige medewerking van Britlsh Air
Transport Command. Tezamen met de
post vertrok de verbindingsofficier van
het Informatiebureau bij het Indische
Roode Kruis, die in NICA-verband werd
uitgezonden en die natuurlijk gedurende
de reis een wakend oog houdt op de
kostbare lading. Deze eerste berichtge
ving uit Nederland zal natuurlijk voor
onze landgenooten, die zoo lang van con
tact met hun verwanten verstoken wa
ren, met veel spanning worden tegemoet
gezien. Het grootste deel daarvan zal,
naar we mogen aannemen, bij het ver
schijnen van dit artikel wel reeds zijn
bestemming hebben bereikt.

Een tweede zending berichtkaarten en
formulieren werd op 8 October uit Den
Haag verzonden, weer per boot naar En
geland en per vliegtuig verder. Het ge
wicht bedroeg toen ongeveer 60 kg.

Inmiddels kwamen uit Indië reeds vele
berichten binnen, goede zoowel als

Toch zijn nog lang niet alle gegevens
over Indië bij het Informatiebureau bin
nen gekomen, wat door bet ontbreken
van een administratief apparaat in Indië
ook geen verwondering behoeft te wekken.

■fin het ^Amerlkaansche War Depart-
ment kwamen lange lijsten met telex-
bericht;n in, bevattende de namen van
ex-krijg.sgevangenen. Deze worden na be
werking (ze zijn in.het Engelsch gesteld
met gebruikmaking van dienstafkortin-
gen) gedrukt en middels alle afdeellngen
van het Nederlandsche Roode Kruis in
den lande verspreid. Op dezelfde wijze
zuil enook de lijsten van de civiele gein-
terneerden ter kennis van het publiek
worden gebracht.

Zoo lang de geregelde postverbinding
nog niet tot stand is gekomen, heeft het
Informatie Bureau ook de zorg. op zich
genomen van een voorloopige verbinding
met Indië, welke thans mogelijk Is door
gebruik te maken van de bekende cor-
respondentieformulleren. Deze zijn gratis
bij de afdeellngen van het Roode Kruis
verkrijgbaar en kunnen aldaar en bij het
Informatiebureau worden ingeleverd,
waarna steeds getracht wordt, op de
snelste wijze de zendingen naar Indië te
verzorgen. Deze service eindigt natuur
lijk, zoodra de post haar normale taak
heeft kunnen hervatten.

Het Informatie Bureau staat' dus op
de bres, om den band met de verwanten
in het 'Verre Oosten zoo snel en zoo
goed mogelijk tot stand te brengen.

De fgd. Directeur van het
Informatiebureau van het
Nederlandsche Roode Kruis
J. VAN DE VOSSE.

Uedisohe verpleging run gcwortden door Nica-peraoneel.
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^Oost-Indisclie Kamer" ?
door Jhr. W. E. Calkoen, secretaris

van de Oost-Indische Kamer van

het Nederlandsche Roode Kruis.

Velen, die in de couranten lezen over
de „Oost-Indische Kamer van het Neder
landsche Roode Kruis", velen, die daar
over in de radiouitzendingen hooren spre
ken, velen, die naar kunstavonden, fancy
fairs'e.d. gaan die ten behoeve der Oost-
Indische Kamer worden gehouden, stellen
bij zichzelven de vraag: „Wat is nu fei
telijk die Oost-Indische Kamer en wat
doet zij met het geld dat voor haar wordt
bijeengebracht?" Oat er op dit punt nog
veel onwetendheid bestaat, blijkt uit vele
brieven die op het secretariaat binnenko-
meiT en uit gesprekken met de bezoekers.
Men heeft het over het Nederlandsch
Indische Roode Kruis" en over „de Indi
sche Afdeeling" en ziet niet in, dat de
Indische Kamer een, vooral in deze tijden,
wel zeer speciale taak te vervullen heeft
welke geheel buiten de opdracht valt
welke een willekeurige „afdeeling" pleegt
toegewezen te krijgen. Het is daarom, dat
ik op deze plaats eens het een en ander
uit de „keuken" van het bedrijf wil ko
men vertellen.

Hoewei de naam herinneringen oproept
aan eeuwenoude Compagnies-tradities be
staat onze Oost-Indische Kamer geen
eeuwen, zelfs geen decennia of jaren. Zij
is slechts een viertal maanden oud —
rnaar haar groei is voorspoedig geweest.
Het officieele Besluit van het Dagelijksch
Bestuur van het Nederlandsche Roode
Kruis, krachtens hetwelk de Kamer werd
ingesteld, dateert n.l, van 15 Juni van dit
jaar. Op dezen datum besloot het genoem
de Dagelijksch Bestuur, „ijj overleg met
het Ministerie van Overzeesche Gebieds-
deelen, overwegende, dat het Nederland
sche Roode Kruis een belangrijk aandeel
dient te hebben bij de voorbereiding en
uitvoering van de hulp, te verleenen aan
de Rijksgenooten in Nederlandsch Oost-
Indië, in te stellen een Oost-Indische Ka
mer, welke tot taak heeft het Dagelijksch
Bestuur van advies te dienen omtrent en
uitvoering te geven aan

a) al hetgeen vóór, tijdens en tersfond
na de bevrijding van Nederlandsch
Oost-Indië aldaar binnen het kader van
het Roode Kruis-werk moet worden
gedaan en

b) den opbouw van een nieuwe en krach
tige organisatie, die in Nederlandsch
Oost-lndië het Roode Krnis-werk zal
blijven verrichten". '

Tot voorzitter der Kamer werd be
noemd Lt. Gen. M. Boerstra, tot Onder-
Voorzifter Dr. W- C. Aalsmeer, tot leden
Mevrouw C. H. Razoux Schultz-Metzer,
Mr. W. 0. F. Jongejan en Mr. Tamzil,
welke laatste intusschen naar Neder-
landsch-Indië is afgereisd. Voorts werden
aan de Kamer drie adviseerende leden
verbonden, n.l. een door den Minister te
benoemen vertegenwoordiger van het Mi
nisterie van Overzeesche Gebiedsdeelen,
de Secretaris-Generaal van het Neder
landsche Roode Kruis en Gen. Maj. Dr. J.
M. Elshout, Oud-Inspecteur van den Mi).
Geneekundigen Dienst in Nederiandsch-
Indië. Op 19 Juni werd het College door
de Voorzitster van het Nederlandsche

De gewonden en aieken worden ixt» het Hospitaalschip ^Oranje"
te Melbotime aan land gebracht.

Roode Kruis, H. K. H. Prinses Juliana, ge
ïnstalleerd.

Binnen twee wekeii na den dag harer
oprichting kon de Kamer het Dagelijksch
Bestuur een breed opgezet plan van hulp-
verieening voorleggen, dat werd aanvaard
en de Regeering werd aangeboden om
haar instemming hiermede te verwerven.
Het voorbereidende werk werd intusschen
met voortvarendheid voortgezet, om ge
reed te zijn tegen den tijd, dat het noodlg
zou blijken. De inslag van de atoombom
deed echter niet alleen in Hiroshima zijn
effect gelden; ook de Oost-Indische Ka
mer kreeg haar werking te gevoelen.
Sneller dan verwacht werd moest han
delend worden opgetreden; het was nu
geen tijd meer voor conferenties.
Het Dagelijksch Bestuur verzocht de

Kamer, naast de „adviseerende" rol welke
haar aanvankelijk was toegedacht, ook de
„executieve"- functie op zich te nemen en
in zeer korten tijd moest worden overge
gaan tot belangrijke uitbreidingen, zoo
wel wat arbeidsruimte als personeelsterk-
te betreft. Speciale afdeelitigen werden
gecreëerd om de uitzending van al het —
daarginds zoo broodnoodige — verple
gend en ander personeel mogelijk te ma
ken en reeds in de eerste helft van Sep
tember vertrok het eerste team, de „Bjoed-
transfusiegroep", met eenige Vocdings-
specialisten per vliegtuig naar Londen en
vandaar, eveneens door de lucht, naar In-
dië. Tegelijkertijd reisde de nieuwbe
noemde „Vertegenwoordiger van het Ne
derlandsche Roode Kruis in Nederlandsch-
Indië", Kol, Dr. Doorenbos, met zijn as
sistent naar Batavia af, spoedig gevolgd
door een groep medici-specialisten. Blij
kens ontvangen berichten zijn al deze per
sonen inmiddels ter plaatse van bestem
ming aangekomen. Zij werden gevolgd
door een verbindingsofficier voor den,
Dienst der Informatiën met 300 K.G. in-
formatieicaarten, den leider van den Repa-
trieeringsdienst Kol. van Os van Delden
en diens plaatsvervanger, een „sociaal
leidster" speciaal voor het uitgezonden'
vrouwelijk personeel, alsmede een il-tal

complete teams, in totaal vertrokken tot
op heden 179 personen, waarvan een deej,
in verband met bepaalde transportmoei
lijkheden, hot eerste traject van de reis,
t.w. van hier naar Engeland, per schip
moest afleggen. In verband met de in En
geland geldende quarantainebepalingen
ten aanzien van gele koorts moeten de
Indiëvaarders een tiental dagen daar te
lande doorbrengen. Door de welwillende
medewerking der Nederlandsche autori
teiten hebben wij de beschikking gekre
gen over het kamp Maidenhead, gelegen
op pl.m. 32 mijlen van Londen, alwaar een
120-tal personen onderdak kunnen vin
den. Voor vervoer van de Hoofdstad naar
het kamp v.v, heeft' de Oost-Indische Ka
mer een autobus aangekocht. Van Londen
uit vertrekt een ieder per vliegtuig, en wei
zooveel mogelijk (steeds is het niet vol
te houden) teamsgewijs. Zoo'n team staat
onder leiding van een arts en is voorts
samengesteld uit twee verpleegsters, vier
verpleeghulpen, een medisch analyte, een
apothekers-assistente,, een secretaresse,
een hoofd van de huishouding en een
mannelijken hulpkracht in algemeenen
dienst.
Het behoeft we! geen betoog, dat de

uitrusting van de teams ons — gezien de
schaarschte aan hier te lande aanwezige
materialen — dikwijls veel hoofdbrekens
kost. Wij hebben daarom veelal een be
roep moeten doen op instanties in geal
lieerde landen, vooral Engeland, en dank
baar constateeren wij het feit, dat van
die zijde steeds alies is gedaan om ons
te helpen en pns in staat te stellen, onze
units geüniformeerd en „gepakt en ge
zakt" de groote reis te doen aanvaarden.

Bijna steeds worden het Secretariaat
der Kamer dezelfde vragen gesteld. Een
veel voorkomende iS: wat zijn de y'er-
eischten waaraan men moet voldoen om
ais „verpleeghulp" te worden aangeno
men? In de eerste plaats: roeping tot het
vak, een „feu sacré", een nooit of te nim'-
mer opzien tegen moeilijkheden, onaange
naamheden of tegenvallers. Maar dat
geldt feitelijk voor een ieder die zich in.
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dienst stelt van het Roode Kruis. Voorts
een sterk gestel. En dan is wat ont
wikkeling betreft, eenige ontwikkeling
M, U. L. O. wel het minste dat ge-
eischt mag worden. Voor de eerste
tientallen teams buitendien (hoewel geen
bepaalde voorwaarde voor aanneming):
Indische „background" en dientengevolge
kennis van de Maleische taal, van zeden
en gewoonten der bevolking aan welke
straks hulp verleend moet worden. En de
„rnannelijke hulpkracht", zoo wordt ge
vraagd, wat moet die kunnen presteeren?
Het antwoord hierop is: van alles en nog
wat. Zijn functie is feitelijk niet nauwkeu
rig te omschrijven. Hij moet optreden als
„hulp" voor den teamleider; hij moet
kunnen „kwartiermaken", autorijden, een
radio-ontvangstation (en liefst, ook een
zender!)' kunnen bedienen; hij moet in-
koopen kunnen gaan doen, hij moet het
toezicht over de inheemsche bedienden
kunnen uitoefenen en nog honderd-en-
een andere dingen. En daarom behoeft
hier wel niet uitdrukkelijk te worden ge
zegd dat hij Indiü, de bevolking, de taal,
moet kennen. Zonder dat heeft de team
leider weinig aan hem.
En wat moet men nu doen om in aan

merking te kunnen komen om in zoo'n
team te worden uitgezonden? In de eerste
plaats even een briefkaart sturen aan de
Oost-Indische Kamer van het Roode
Kruis, Prinsessegracht 33, Den Haag, en
verzoeken om toezending van een aan
meldingsformulier. Dit dan invullen en re-
toumeeren. En dan verder maar afwach

ten en vooral niet elk oogenblik er schrif
telijk, mondeling of telefonisch naar ko
men informeeren „hoe de kansen staan",
Toegegeven: Het Roode Kruis is er ook
om U te helpen. Alles wordt dan ook ge
daan om een ieder tevreden te stellen.
Maar het aantal aanmeldingen is
legio en indien omtrent elk geval een uit
gebreide gedachtenwisseling zou moeten
plaatsvinden zouden wij geen tijd over
houden voor onze eigenlijice taken.

Is het U alleen begonnen om „de we
reld te zien"' of om „in Indië terug te
komen, hoe dan ook", spaart dan Uzelf
de moeite van het aanvragen van het for
mulier en ons die van de toezending. Het
Roode Kruis wenscht alleen harde en se
rieuze werkers, geen avonturiersl

Tot slot nog een opmerking. Naar alge
meen bekend mag worden verondersteld,
heerscht hier te lande een groot gebrek
aan verpleegkrachten, die ook werkelijk
verpleegdiensten verrichten. En daarom
drukken wij hieronder nogmaals een be
richt af dat reeds eenige weken geleden
zijn weg naar de pers heeft gevonden
maar dat candidaten voor uitzending niet
genoeg op het hart kan worden gedrukt:
„Verpleegsters, apothekers-assistenten en
medische analystes, die voor uitzending
naar Indië in aanmerking wenschen te ko
men, zullen goed doen, zich te voorzien
van een verklaring van de directie, c.q.
het bestuur van een ziekenhuis, een ver-
eeniging voor wijkverpleging of haar
werkgever, waaruit blijkt dat zij bij deze
instelling werkzaam zijn, en deze in te
zenden aan de Oost-Indische Kamer, dan
wel aan de Oost-Indische Kamer een ver
klaring in te zenden van haar bereidheid
om terstond zich ter beschikking te stel
len van het Nederlandsche Roode Kruis,
opdat haar in een ziekenhuis of elders '
een werkkring worde aangewezen tot het
oogenblik, waarop zij eventueel voor uit
zending worden opgeroepen. Zulks zal
haar kansen ten goede komen".

iö

Lede7t een meiische afdeeling geven de bevolking injecties

tegen beamettelyke ziekten.

Uit de West

©e 9£AaïcUui )Ucije££a^JUicAUng. jubileert
De Bint Oerardue Majella Stichting In
Suriname, de bekende verpleeginstelling
voor lepralijders, bestaat deze maand eeti
halve eeuw. Een feit, dat alleszins eer
volle vermelding verdient.

De verpleging van melaatschen la Su
riname bepaalt zich heden ten dage tot
drie Inrichtingen: de St. Gerardus Ma-
jella-stichting van de R.K. Missie, op
16 October 1895 geopend, „Nieuw Bethes-
da" van de protestantsche vereeniging
tot verpleging van lepralijders, welke
haar poorten opende op 6 Juli 1899 en
de gouvernements-inrichting op de voor
malige plantage „Groot Chatillon" aan
de Surinamerlvler, waarheen het iepro
zen-etablissement Batavia in 1897 werd

overgebracht.
Vóór de totstandkoming van deze In

richtingen bestond er in Suriname geen
verpleging. Hoogstens kon men van op
sluiting spreken of afzondering van het
overige, gezonde deel der bevolking.
Er was een tijd, dat boassle (lepra,

genoemd naar een plaats op de kust van
West-Afrika) niet bekend was, Met het
invoeren van slaven uit Afrika werd deze

vreeaeiijke ziekte, die, naar men weet,
leidt tot het afsterven der lichaamsdee-

len, in het land gebracht. Toen de ziekte
een bedenkelijken omvang aannam, ver-'
bood gouverneur De Cheusses In 1728 het
verschijnen van melaatschen op den
openbaren weg. Dit verbod raakte echter
in het vergeetboek en in 1761 verscheen
er een plakaat over de lepra onder gou
verneur-generaal W. Crommelin, welke
door veie andere piakaten en besluiten
werden gevolgd, tijdens het bestuur van
gouverneur Wlchers.
Er werd bij besluit van 28 December.

1790 een plaats van afzondering aange
wezen, n.1. het etablissement „Voorzorg"
aan de Saramacoarivier. Daarheen wer

den de ongeiukkigen overgebracht. Hun
aantal was in 1812 tot 500 geklommen.
In verband met het veelvuldige ont
vluchten der lepralijders, zag men naar
een. andere verblijfplaats uit. Dat was.
Batavia, niet ver van de monding van
de Coppenamerivier, waarheen men de
besmetten in 1823 overbracht.
Monseigneur Grooff wijdde op 7 Fe

bruari 1836 aldaar een R.K. kerkje in en
sedertdien heeft de R.K. Missie de ziels

zorg der zieken op Batavia in handen
gehad. Een en zestig jaren zijn de onge
iukkigen op Batavia gehuisvest geweest,
waar pater Petrus Donders, de apostel

Nevenstaand artikel geeft U een indruk van het vele werk, dat da
Oost-Indische Kamer van het Nederlandsche Roods Kruis in het belang
van de hulpverieening aan Indonesië verricht.
De Kamer heeft voor ,dit werk o.m. dringend behoefte aan eenige goede

schrijfmachines
Ook door in deze behoefte te voorzien, steunt men de hulpverieening

aan Indië.



-• •W

der melaatschen, zich 26 jaren aan hen
beeft gewijd, sedert monseigneur Sche
pers in 1856 hem daar benoemde. Hij
stierf Ié Januari 1881 op Batavia, na een
onafgebroken arbeid van 45 jaren in de
tropen. In 1913 werd pater Donders tot
den rang van Eerbiedwaardigheid ver
heven op weg naar zijn heiligverklaring.
In Tilburg verrees in Augustus 1926 een
standbeeld te zijner eere.
Gouverneur-generaal Cantz'iaar riep in

1830 de iepra-verordening In het leven.
Toen de toestand op. Batavia op den

duur onhoudbaar werd, nam de R.K.
geestelijkheid het initiatief om een R.K.
verpleging op te richten, waarin ook de
gouvernements-verpleegden zouden wor
den opgenomen. Na veel tegenwerking
en strubbeling kwam de St. Gerardus
Uajclla Stichting tot stand, waarvoor
monseigneur W. A. P. Wulfingh zich veel
opoffering en moeite heeft getroost.
Tegen een vestiging op de door hem

gekochte plantage „De Goede Verwach
ting" aan de Dominekreek (nabt) d®
stad) maakte men van overheidswege
bezwaar. Monseigneur Wulfingh wist bij
zijn bezoek In 1894 aan Nederland voor
een eigen R.K. melaatsehengesticht veel
geld in te zamelen en zusters-verpleeg-
sters te vinden. •

De aanvankelijk met het Bestuur ge
sloten overeenkomst kwam te vervallen

en nu richtte de Missie op een groot ter
rein aan de Gravenstraat, dat zich ver
over de Sommelsdjjkache kreek uitstrek
te, den lOdcn Februari 1895 gekocht, een
eigen melaatsehengesticht' op. Mr. Frits
Bosch van Oud-Ameiisweerd had voor dit

doel een legaat van ƒ 20.000 geschonken.
De Sint Gerardus Majella Stichting ver-

8t. Anna-Eaven, gezien vanaf Fort Nassati — Curagao.

rees, waarin 10 Octobcr 1895 de eerste
vijf zieken werden opgenomen,
Thans heeft deze inrichting onder Gods

rijken zegen, een halve eeuw bestaan. De
lijders van Batavia werden in 1897 naar
Groot Chatillon overgebracht.

De Protestantsche vereeniging tot ver
pleging van iepralijders (Hervormden,
Luthersen en Moravische Broeders) in
1894 opgericht, opende daarna in 1899
hun eigen gesticht „Bethesda". Beide in
richtingen, de R.K. en de Protestantsche,

subsidieert het gouvernement. Van be
waarplaatsen zijn deze thans verplegings-
inrichtlngen geworden.
De jubilaresse, de Sint Gerardus Ma

jella Stichting, heeft thans een halve
eeuw haar goddelijk schoon werk van
christelijke naastenliefde betracht, waar
voor het Bestuur en de bevolking zeer

dankbaar zijn gebleken. Hierbij een eere-
saluut aan de zelfopofferende zusters-
verpleegsters.

FRED OXroSCHANS DENTZ.

Van hei Binnenhof

Het

Tweede Kamer-debat

Het was al dadelijk te zien, dat het op

de regeeringsverklaring volgende debat
eenige dagen in beslag zou nemen. En dit
is ook juist gebleken. De regeering zal
zich echter over de beide dagen, dat zij
in de Kamer van (eertijds) honderd vast
gehouden werd, niet hebben beklaagd,
want in groote lijnen vond zij vrijwel het
geheele college achter zich staan.
Reeds de eerste spreker, de katholiek

Van Poll gaf namens de grootste fractie
te kennen, het eens te zijn met het re-
geeringsbeleid op de beide hoofdpunten:
de houding tegenover Soekarno en zijn
volgelingen en haar houding ten opzichte
van de Indonesische nationale aspiraties.
Hieruit blijkt reeds, dat ook deze afge
vaardigde niets van Soekarno moet heb
ben. Eeze man is trouwens nooit repre
sentant geweest van de nationale bewe
ging der Indonesiërs. Hij is het creatuur
van den Japanschen bezetter, tegen wien
zoowel deze nationale beweging als de
geheele massa der Indonesische bevol
king den gebeelen oorlog door in fel ver
zet is geweest.
De afgevaardigde ontkende ten stellig

ste, dat de thans hier en daar blijkbaar
losgebroken anti-Nederlandsche stemming
reeds aanwezig was op het oogenbllk van
het uitbreken van den oorlog tegen Ja
pan. Hij bad dit uit den mond van vol-
etrekt betrouwbare getuigen, die Indië
verlieten na het uitbreken van den oor

log. De heer Van Poll schilderde Soe

karno in schrille kleuren en ten voeten

uit en achtte het verbijsterend, dat som
migen nu van de Nederlandsche regee
ring vragen in onderhandeling te treden
met dit creatuur van Japanache sluw
heid. Iedere verantwoordelijkheid kon de
regeering z.1. van haar afwerpen wan
neer onze troepen bjj de uitvoering van
hun taak zouden worden aangevallen
door een militaire macht, welke de Ja
panners beben gecreëerd met het doel,
den overwinnaars nog alle moeilijkheden
te bereiden, welke rechtsherstel kunnen
belemmeren,

De heer Van Poll stond afwijzend te
genover elk overdreven, onevenwichtig,
chauvinistisch nationalisme. Hij haalde
een woord van Montesqiueu aan, die ge
zegd heeft, dat de staten plegen te ein
digen, zooals zij beginnen. Aan den staat,
die begonnen is zijn eenheid in „Blut und
Eisen" op te bouwen, Is dit woord thans
wel in verschrikkelijke vervulling ge
gaan. Laat de Indonesische nationale
beweging zich hieraan spiegelen, aldus
de heer Van Poll en niet samenwerken

met mannen, die nu reeds beginnen door
de oorlogsverklaring óók aan de Ambon-
neezen, een wig tusschen de Indische
volken te drijven.
Het spreekt vanzelf, dat ook de libe

rale heer Van Kempen heelemaal niets
moest hebben van de zoogenaamde repu
bliek Xndonesla. Deze „republiek" schil
derde hij als een Japansch product, een
schijnfiguur met aan het hoofd een
scbijnpresident. Hij sloot zich geheel aan
bij den beer Van Poll voor wat betreft
de figuur van Soekarno en was ver
heugd, dat de regeering het standpunt
inneemt, dat met dezen man niet gespro

ken zal worden. Anders staat het met de
pogingen, die in Indië in werking wor
den gesteld om tot een redelijke oplos
sing te komen. De heer Van Kempen
dacht hier aan bet contact, dat de mi
nister meent dat noodig zal zijn om met
de goedwillende Indonesiërs tot overeen
stemming te komen. Is dat juist? vroeg
de afgevaardigde zich af. Hoe weet de
regeeriog met wie men daar te maken
zal krijgen? Zullen deze elementen be
trouwbaar blijken? De heer Van Kem
pen bleek te dezen aanzien zeer bezorgd.

Van antirevolutionaire zijde was de
heer Meiferink de woordvoerder. Deze
hield een pleidooi voor krachtig ingrij
pen. Heel ons volk zal den wensch koes
teren — zeide hij — als één man achter
de regeering te staan, wanneer zij ge
roepen is vérstrekkende maatregelen te
nemen. Hij stond daarbij lang stil bij de
hulp, die zoo traag Is komen opdagen,
er op wijzende, dat twee maanden na de
capitulatie van Japan nog nauwelijks een
begin van uitvoering Is gegeven aan de
tusschen Engeland en Nederland getrof
fen overeenkomst! Twee maanden zijn
door bet geallieerde opperbevel onge
bruikt gelaten, welken tijd Japan ge
bruikt heeft om zijn strijd in het Oosten
op politiek terrein met geraffineerde
sluwheid voort te zetten, De afgevaar
digde noemde dir een onbegrijpelijke na
latigheid en hij had een geheel andera
houding van onze mede-gealHeerden ver
wacht.

Do nationalistische beweging vond bij
dezen spreker waardeering en steun voor
zoover zij zich bleef bewegen in de bed
ding van de wettelijke grenzen. Ht] vroeg

n

vil



zich zelfs af of het bestaande staatsrecht

nog wel passend is. Evenals de heer Van
Kempen vroeg echter ook de heer Meije-
rink zich af. met wie de regeering nog

, wil gaan praten, nu door den loop der
gebeurtenissen duidelijk is geworden, dat
de groepen nationalisten, die voorheen
tot de gematigden gerekend werden, zich
thans achter Soekarno geschaard heb
ben. Dit zijn de groepen, die vóór den
oorlog georganiseerd waren in de Ge-
rinda en Parlndra, waarin allo nationa
listische groepen vereenigd waren. Zoo
is Soetardjo, vroeger voorstander van de
Rijksconferentle, thans gouverneur van
West Java en verzet hij zich tegen te
rugkeer der Nederlandsche regeering.
De heer Meijering liet hier een waar
schuwend woord hooren; wanneer de

Kederlandscho regeering door concessies
of anderszins zou trachten erkenning te
vinden, heeft zij haar eigen gezag voor
goed verloren.

Wat moeten wij van de rede van den
heer Roestam (comm.) zeggen? Zijn be
toog was één groot pleidooi voor ,.de
ware democratie", maar ieder weet, dat
de communist hieronder wat anders ver

staat dan de anderen. Hij had ook wei
een zeer hoogen dunk van de hervormin
gen. welke zich In het moederland vol
trekken door te spreken van deze Kamer
als van een „aftandsch college, dat nog
slechts een gebrekkige weerspiegeling Is
van het verdwijnende verleden".
Hij liet onze koloniale historie het oog

passeeren. De samenwerking van de ver
schillende gebledsdeelen binnen het raam
van een groote staatsrechtelijke figuur
aanvaardde hij, zij het dan ook bedoeld
/als overgangsphase tot realiseering van
het eindldeaal. De heer Roestam is na

melijk bang, dat, wanneer Indlë thans
geheel los van Nederland zou komen,
het een verkapt koloniaal object van an
dere, wellicht groote en gevaarlijke im-
perlaliktische machten wordt. Van de
uitdrukking „collaboratie met Japan" wil
deze afgevaardigde niets weten. Van het
Indonesische standpunt bezien — zegt hij
— bestaat er voor den Indonesiër geen
wezenlijk verschil of hij in bepaalde om
standigheden met de Japansche, Engel-
sche, Amerlkaansche of Nederlandbche
imperialisten moet samenwerken, die hij
ten slotte allen als zijn overheerschers

beschouwt. In dit verband pleitte hij voor
het „Kabinet-Soekarno", dat zijns inziens
bijna alle stroomingen in het land ver
tegenwoordigt. Daarbij beschuldglde hij
de regeering ervan, dat zij positieve da
den achterwege liet, hetgeen er toe leid
de, dat deze impasse ontstaan is. Inmid
dels zag hij met wantrouwen de ver
schepingen van oorlogsmateriaal en man

schappen. Ik ben vóór de samenwerking
met het Nederlandsche volk — riep hij
uit —, maar wanneer halsstarrigheid en
onwil deze samenwerking onmogelijk ma
ken, dan sta Ik pal tegenover deze re
geering.
Op den eersten debat-dag was de so

ciaal-democratische afgevaardigde, de
heer StoTtvla de hekkealuiter. De heer

Stokvis is een zachtaardig man en dit
weerspiegelde zich ook in betgeen hij te
zeggen had. Hij Is buitengewoon afkee-
rlg van eenig geweld en geen tragischer
verloop achtte hij denkbaar dan dat men
het zonder dat niet zou kunnen stellen.

De heer Stokvis pleitte voor synthese.
Öeen dwangverhouding meer tusschen
den overmachtige en den overzwakke,
maar 'eatdenwerklng In menschelijkheid
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en zakelijkheid tusschen gelljkwaardigen.
En nu het punt: Soekamo. De soc. dem.
afgevaardigde wil dien man niet op één
lijn stellen met een hlussert. De eerste
immers heulde met den vijand om langs
dien weg de vrijheid van eigen land te
kunnen bevechten, de ander voegde zich
bij den vijand om de onvrijheid van
eigen land te zien bezegeld. De één
is ontrouw jegens een moederland; de
ander verried' zijn vaderland. Maar hoe
men ook de politieke gedragingen van
Soekarno wil verklaren, de heer Stokvis
begreep, dat voor de regeering deze fi
guur onaannemelijk is, Aan den anderen
kant hoopte hij wel, dat niet iedere be
middelaar uit die sfeer zal worden terug
gewezen en ook betreurde hij de toene
mende verwijdering van de P. I-. die na
de weigering om een delegatie uit haar
midden uit te zenden, zich merkbaar
meer getrokken voelt tot den ginds ge-
voerden nationalen strijd.
Aan het debat namen verder nog deel

Jlfr. Joefces (v.d.), die geheel achter de
regeering staat, Jlfr. Rutgers van Rozen
burg (c.h.) en Mt. Wendelaar (liH).
Het tragische gebeuren met den gou

verneur-generaal heeft voorts veler geest
bezig gehouden. De heeren Van Kempen,
Rutgers van Rozenburg en Wendelaar
hebben Jhr. Van Starkenborgh om strijd
geprezen en stelden zich op dit punt vier
kant tegenover de regeering, terwijl ook
de heer Meyerlnk het gebeurde met den
G.G. betreurde.

Op dit punt nam de heer Stokvis een
geheel ander standpunt In, die berusting
in het ontslag een offer der regeering
noemde voor haar diepe overtuiging. De
regeering wil overleg vóór geweld. Deze
afgevaardigde had den indruk, dat de af
getreden functionaris daarover anders
denkt.

Aftnister Logemann kwam daarna met
de mededeeling, dat er méér was dan dit
eene verschil van meening. Het verschil
betrof ook de waarde, welke in de toe
komst aan de nationalistische beweging

moest worden toegekend. Zulk een diep
gaand principieel verschil zou In de toe
komst dagelijks merkbaar geworden 'zijn.
De minister legde er overigens den na
druk op, dat praten nog geen onderhan
delen beteekent. Zóó moet men de be

sprekingen met de Indonesische leiders
opvatten. Zóó zal ook Dr. Van Mook zijn
taak opvatten. Bindende toezeggingen
zal hij niet kunnen doen. Ook de minis
ter was van meening, dat met wapens
geen uiteindelijke oplossing wordt be
reikt. Wapengeweld mag dan ook alleen
in de laatste plaats toegepast worden.
Welke zijn nu de concrete punten, die
Dr. Van Mook zal mogen bespreken?
De minister noemde: zelfstandigheid in
interne zaken, een Volksraad met Indo
nesische meerderheid, een regeering on
der een Gouverneur-Generaal met een be

paald plan om te regeeren, toenemende
deelneming aan het bestuur van het Ko
ninkrijk, opheffing van rasonderschei
dingen, inschakeling van het inheemsche
element in bedrijven en openbare dien
sten, uitbreiding van het onderwijs,
systematisch geleide economie en groo-
tere investeerlng van het Indisch kapi
taal in het bedrijfsleven.
Wat nu de besprekingen met de natio

nalisten betreft, deelde de minister nog

mede, dat de Indische regeering reeds
verbindingen met bepaalde leiders heeft;
zij beschikt tevens over Indonesiërs, die
de bezetting in Nederland hebben door
gemaakt.
Enkele heerén repliceerden nog, maar

nieuwe dingen kwamen er niet meer te
voorschijn. Het bleek, dat' de heer Van
Poll met een motie in zijn zak had ge-
loopen. Hl} zag echter van indiening af,
omdat dit tegen de gewoonte der Kamer
zou geweest zijn. De eenstemmigheid
was immers reeds duidelijk genoeg aan
den dag getreden.

Zoo eindigde dit debat in rustige sfeer,
waarin de minister ten slotte kon zeg
gen. dat de warme belangstelling der
Kamer der regeering een steun was.

c-t .

Kampoenff ^inlandsoh dorpj in Garoei^.


