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Schout bij Nacht Doorman
Hij ontving poslhuum hel Ridderkruis der Milileire Willemsorde

Karei Willem Fredcrik Marie Doorman, geboren 2S April 1889 te Utrecht;
hy werd toegelaten tol het Kon. inst. voor de Marine te Willemsoord op S Sep
tember 1906. iieèedigd tot see-ofSicier SI/ Augustus 1910, nam. h\j deel oota
hydrografische opnemingen aan de Westkust van Nieuw Guinea aan boord
van Hr. Ms. „Lombok".
In 1912 terug naar Nederland. Op 2// Augustus 1912 bevorderd tot luitenant

ter see der tweede klasse. Geplaatst aan boord van Hr. Ms. „Noord-Brabant".
Bekende reis naar Albanië voor het overbrengen stoffelyk overschot van

Overste Thomson;

In 19H gedetacheerd bij de luchtvaartafdeeling te Soesterherg voor oplei
ding tot vlieger voor den nog op te richten Marine Zmchtvaartdienst;
30 October 1915 F.A.I.-vliegbrevet behaald; 18 Augustus 1917 belast met com

mando van Marinevliegkanip ,d9e Mok"; 1 November 1920 bevorderd tot Lui-
tenant ter Zee der Iste klasse; 1921-1323 afarine Hoojiere Krygsschool in
Den Haag gevolgd;
Tweede uitzending naar Nederlandsch-Indië, 1923-1926 geplaatst bij Marine

staf „BataxAa"; 1927 geplaatst aan boord van Hr. Ms. „De Zeven Provinciën"
als artillerie-officier; 1928-19:12 geplaatst bij Marinestaf Den Haag; 1932 derde
reis naar Nederlandsoh-lndië, als comnvaHdant groep Torpedobootjagers
„Bvertsen" on „Piet Hein"; 1 jrebrnari 1933 bevorderd tot kapt. Juit. ter aee,-
£ Maart 193// aankomst der groep in Nederland;
1 Augustus l9Si benoemd tot chef Marinestaf cownnondant der Marine te

Willemsoord; 6 September 1937 bevorderd tot kap. ter zee; waarna vierde reis
naar Ned. Indië, commandant Hr. Ms. kruiser „Sumatra"; 1938-1939 Oommaiir-
dant Marine intcfttuanrfdien.st Nederlandsch-Indië;

27 April I9.'i0 bevorderd tot Schout bij Nacht en benoemd tot eskader-com
mandant Nederlandschrliidië;
1 Februari 191/2 Tactisch bevelhebbej van de „Combined Striking Foree"

(a.b. Hr. Ms. Kruiser „De Ruyter"); Gesneuveld in den nacht van 27 op 28
Februari 191/2 bij den ondergang van het vlaggeschip van de C.S.F.
Schout bij Nacht K. W. F. M. Doorman was officier in de Orde ven Oramje

Nassau, drager van het oereteeken XXV voor langdurigen dienst, terwijl hem
posthuum bi; K.B. van 5 Juni 1942 het ridderkruis der Militaire Willemsorde

3de klasse werd verleend.

Toen de nacht Tiet over Indië ....
üver enkele dagen, op 27 dezer, zal het

vier jaar geleden zijn, dat in den grooten
„Slag in de Java-zee" Schout bij Nacht
K. W. F. M. Doorman en ziin mannen
een roemrijken dood vonden. Over het
verloop van dezen grooten zeeslag is
reeds veel geschreven en wij mogen vei
lig de bijzonderheden ervan bekend ver
onderstellen. Het is echter goed de his-
•torische krijgsverrichtingen van die dagen
op dit oogenblik te herdenken in verband

met de feiten van den dag en met het
geen daaraan is voorafgegaan.
Wij doelen daarbij vooral op de ge

dragswijze van Australië jegens ons .in
de afgeioopen maanden, waardoor dui
zenden land- en rijksgenooten den dood
hebben gevonden, alleen omdat de regee
ring in Canferra zich in een hoek liet
dringen door een bende Australische
communisten ia de havensteden, die zich
aan niets stoorde en precies deed wat zij

verkoos. En dat, terwijl Indië goed en
bloed geofferd had om Australië voor den
ondergang te behoeden, toen Japan bezig
was zich als een poliep van den Pacific
meester te maken.
Wij hebben de vorige week onze ge

voelens van dankbaarheid geuit voor het
geen door bepaalde Australische kringen
wordt gedaan voor onze Indische geëva-
cueerden, maar dit kan toch niet die ge
voelens tot zwijgen brengen welke ons



in opstand doen komen wanneer wij be
denken wat al ellende de Australische
zeelieden en havenarbeiders de laatste
maanden in hun domme houding en star
verzet over Indië hebben gebracht.
De geschiedenis van den Java-zeeslag

is_ die van het heroisme, van een sober
plichtsbesef. Toen Schout bij Nacht Door
man zjjn kort maar allen bezielend bevel
gaf: „ik val aan, volgt mij", wist hij, dat
er een hopeloozen strijd gestreden zou
worden. De Nederlandsche Marine-corres
pondent, Bert 'Honselaar, stelde in een
recent overzicht van den slag vast, dat
de strijd, die de Koninklijke Marine in
eendrachtige samenwerking met eenheden
van de Britsche, Amerikaansche en Aus
tralische vloten heeft gestreden, er een
is geweest, waarbij voor ieder schip de"
uiteindelijke ondergang van te voren vrij
wel vaststond. Het opperbevel wist dat.
Ieder lid van de bemanning wist dat.
Toch werd die hopelooze strijd gestreden.
Waarom? Daar stonden in de eerste plaats
groote belangen voor de geallieerden, dus
ook voor ons op het spel. In de tweede
plaats werd die strijd door de Koninklljice
Marine gestreden, omdat zij eenvoudig
niet anders kon. Indië, dat prachtige ge
bied, dat voor zooveel Nederlandsche
Marinemannen een tweede vaderland was
geworden, kon men niet zonder slag or
stoot aan den indringer overlaten, door
tijdig de wijk te nemen naar veiliger
zeeën. Het was hier een levensnoodzaak
voor lederen Marineman, van hoog tot
laag, om met alle beschikbare krachten,
koortsachtig snel gemobiliseerd, den vij
and afbreuk te doen. Wie dit niet zou
willen, zou zijn leven lang den last van
een eeuwige schande moeten dragen. Dit
Spld ook ten volle voor de inheemschen,
die bij de Koninklijke Marine dienden,
er is onder hen niet één geval van deser
tie geweest, toen de dreigende wolken
zich boven Indië samenpakten, — en
wat zou juist voor hen gemakkelijker zijn
geweest, dan op een dag niet terug te
keeren van passagieren, het blauwe ma-
rinegoed te verwisselen voor den sarong
en te verdwijnen in de dessa's? Zij heb
ben het niet gedaan. Zij hebben dapper
den strijd aanvaard, onze bruine Marine-
broeders, tegen een overmachtigen
vijand. Zij hebben tot het allerlaatste toe
hun dierbaren geboortegrond willen ver
dedigen. Zij hebben, helaas, vrijwel allen
den dood gevonden. Maar wie van deze
dappere Indonesiërs den zoo heldhaftigen
gevoerden strijd hebben overleefd, die,
in de eerste plaats, voelen het als een
vloek voor alle volkeren van den Archipel
vvat daar op Java zich thans afspeelt. En
zij vragen zich, met felle verontwaardi
ging en met gebalden. vuist af of de In
donesische Marine-mannen hun leven in
den strijd tegen den Japanschen vijand
hebben geofferd om hun dierbaren ge
boortegrond in handen te laten spelen
van een karakterlopzen collaborateur van
dienzelfden vijand, van een man als Soe-
karno, die reeds lang tot den strop ver
oordeeld had moeten zijn, maar in wiens
misdadige handen thans het lot is gelegd
van millioenen van zijn landgenooten. Zij
allen hadden één vijand, den Jap. De Jap
had hef op hun land en op hun aller be
staan gemunt, in den strijd tegen dezen
meedoogenloozen vijand gaven onze dap
pere inheemsche Marine-mannen hun
leven. Maar de verraderlijke vriend van
dezen vijand, Soekarno, speelt nu presi-
dentje van de „Indonesische republiek".
Het moet soms zijn alsof in stilte, ge

heimzinnige machten uit de golven van
de Java-zee, uit het diepe zeemansgraf
der gevallen helden, een kreet van wal
ging en van verontwaardiging opstijgt,
die als een vloek is, als een verdoemenis
van alles en alleii waarvan Soekarno de
demonische middenfiguur is Om dan
nog maar niet té spreken van de grof
heid der beleediging dezer bruine Helden
onzer Koninklijke Marine aangedaan door
al die verdwaasden in ons eigen land die
in vergaderzalen en markthallen en in de
kolommen van een vergiftigde pers Soe
karno en de zijn,én eeren en loven als
redders der Indonesische vrijheid. Het is
een afschuwelijk schouwspel, weerzin
wekkender dan ooit, nu de dag weer na
dert waarop wij ̂ onze gevallen Marine
helden herdenken, gesneuveld in den
strijd tegen den vijand waaraan de „repu
bliek" van Soekarno zijn voortbestaan te
danken heeft.
De verdediging ivan Indië was niet een

uitsluitend Nederlandsche zaak. Verlies
van Indië zou fatale consequenties heb
ben voor Britsch-Indië en Australië. Er
moest dus tüd gewonnen worden tot
eiken prijs. De materieele achterstand
moest worden ingehaald, de machtige
Amerikaansche oorlogsindustrie had tijd
noodig om zich te kunnen ontplooien. Dat
heeft onze Koninklijke Marine, dat hebben
allen die zich voor de verdediging van
Indië hadden ingezet, van het begin af
aan begrepen. Na den val van Singapore
bleef tijd winnen meer dan ooit het dwin
gende parool.
Er is tijd gewonnen, dank zij den strijd

onzer dapperen in Indië. En aan die niet
onaanzienlijke tijdwinst heeft Australië
zijn behoud te danken gehad. Het zou
gewenscht zijn, dat in de Australische

pers op 27 Februari de slag in de Java-
Zee eens breed-uit werd herdacht ten
einde de misleidende bevolkingsgroepen
daar eens goed en eens en vooral duide
lijk te maken wat zij en hun land aan.de
helden die in dien strijd het leven lieten,
te danken hebben. De „Melbourne argus"
zou het initiatief kunnen nemen. Dit blad
is een der weinige Australische couranten
die stelling tegen de havenarbeiders heb
ben genomen, het laatst nog in een
scherp artikel van enkele dagen geleden.

Wie bepaalt de buitenlandsche politiek
van Australië! — vroeg het Melbourn-
sche orgaan — en het vervolgde: „De
dokwerkers eischen in feite het recht op,
dat een individueele organisatie voor
Australië zal spreken en handelen, zelfs
in internationale aangelegenheden. Het is
verontrustend te zien, dat de Australische
regeering geen lust aan den dag legt die
uitdaging aan te nemen". Eindelijk dus
eens een stem, die een gezond en krachtig
geluid laat hooren. Australië moge het
zich op den 27sten dezer in het bijzonder
herinneren, dat de helden van onze Ma
rine ook voor zijn behoud hun jonge
leven lieten.
De Nederlandsche vloot in de Indische

wateren verloor, vier jaar geleden, schip
na schip. Maar er werd een heldenstrijd
gestreden. In diepen eerbied herdenken
wij allen die in dezen strijd gevallen zijn.
De gebeurtenissen op Java zouden wel
licht bij velen een schamper: „'t is te
vergeefs geweest" over de lippen kunnen
brengen, wij wijzen dit met beslistheid
af in de stellige overtuiging, dat Recht en
Rede zullen zegevieren en dat voor de
handlangers en knechten van Japan de
dagen zijn geteld.

¥an Lionden naar Batavia

£eft o-ngeKWtie. fieii, in &eiULo-g£n dag-en
„Eight o'clock, Sir". De bediende tikte

nadrukkelijk op mijn kamerdeur.
Onwillig gaapte ik tegen het Londen-

sche morgengrauw, dat achter de ver
sleten sitsen gordijnen doemde als een
voorbode van een kleurloos-drukken dag.
En het wérd een drukkke dag, gevuld

met een eindelooze reeks formaliteiten,
paspoort- en visa-beslommeringen. Air
priority-bewijs, movement order en ge
zondheidsattesten , verhuisden ontelbare
malen van portefeuille naar ambtenaar en
van ambtenaar naar portefeuille. Ik zag
maar af van iederé poging al die romp
slomp te doorgronden en liet me als wil
loos wrakhout drijven op den stroom der
onvermijdelijkheid.]
Toen ik mij 's avonds weer vond in de

ruime receptiezaal van de British Over-
seas Airways Corporation aan Bucking-
ham Palace Road, iwaar mijn bagage en
eigen lijfelijk persoon nauwgezet gewo
gen werden, kon ik met genoegen con-
stateeren, dat ik van de heele soesah niets
begrepen noch onthouden had, voorals
nog bij mijn zinnen was en bijgevolg de
operatie redelijk had doorstaan.

In den expresstrein, die ons van B.0.
A.C. Terminal naar Bournemouth bracht,
genoot ik het matigste diner, dat ik se
dert mijn verblijf,in Londen verorberd
had. Geen vergelijking met de exquise ge
rechten van het drukke, gezellige Tsje
chische restaurant in Bakerstreet, even
voorbij het adres, wam" Sir Arthur Conan

Doyle zijn Sherlock Holmes en Dr. Wat-
son liet resideeren maar waar in werke
lijkheid thans een zeer prozaïsche foto
zaak is gevestigd. Maar de whiskey viel
te waardeeren

Het was een bont gezelschap, dat in
Bournemouth in de lichtelijk bouwvallige
autobus steeg: Ghurka-officieren, Wrens,
vertegenwoordigers van groote handels
ondernemingen als de British American
Tobacco Company, British Tea and Rub
ber Plantations en een R.A.F.-generaal
van den ouden stempel.
De Wrens waren woelig, de zakenlie

den zwijgzaam, de R.A.F.-generaal attent,
terwijl hij statig en onverstoorbaar aan
zijn pijp trok. Oe laatste bleek goed op
de hoogte van de verhoudingen in het
Verre Oosten, maar zijn visie op de za
ken stamde zoo ongeveer uit den tijd van
de Primrose League.

Het liep tegen middernacht, toen we
aankwamen bij Hotel Sandacres in Pooie,
een plaatsje aan de Engelsche Zuid West
kust, dat uitziet op een schilderachtige
groene baai, waarlangs het wemelt van
rustieke cottages, üp dit late uur viel van
het schitterende uitzicht over de baai
weinig te genieten en het overbevolkte
hotelgebouw, dat kennelijk was aange
past aan oorlogsomstandigheden, leek
wel een mierenhoop. Het rommelde en
stommelde er den ganschen nacht van
nieuwkomers, die hun weg zochten door.
het web van gangen en portaaltjes.
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De Juva&che Bank te Batavia Ji'ordf overgenomen door de geallieerde strijdkrachten.
Een majoor van de „Scaforth flighlanders" ondervraagt „Indonesische

Nationalisten", die eieh daar genesteld hadden.

„Eight o'clock, Sir" — en mechanisch
stapte ik uit het smalle hotelbed om mij
even mechanisch te wasscheii en te ver
sterken met het laatste Engelsche ontbijt.
Een comfortabele bus reed ons langs

typische Engelsche landhuisjes, groene
hulststruiken en grijze zeedennen, ver
strooid in een heuvelachtig landschap,
naar Hurn, de startplaats.
{)m half elf stegen zestien passagiers

met bestemming voor het Oosten maar
gekleed als Poolreizigers in gewatteerde
bruin-zijden vliegerkleeding en met weel
derige moccasins aan de voeten tegen de
koude, in een tweemotorige Dakota. Tien
minuten later verdween het laatste streep
je van de Engelsche kust in de wazige
verte.

Als een grauwe loodmassa lag daar
beneden dc zee. Het Kanaal was rustig.
Slechts hier en daar smalle witte lijntjes,
't verre beeld van schuimende golfkoppen.
„We zouden beter een standbeeld kunnen
oprichten voor dat smalle strookje water
dan voor veie veldheeren en admiraals",
merkte de R.A.F.-generaal op, die er in
zijn antarctische kleedij geweldiger uit
zag dan ooit „Poer Empire, ais het Ka
naal er niet geweest was, hadden we een
invasie te verduren gehad poor
Empire".
Even later verhulde een waas van ne

vel het kostbare water. Slierten mist sloe
gen om de vleugels van de machine, die
heftig sidderde onder de schokkende re-
mous. De piloot liet zijn toestel klimmen
tot 3500 meter, Mist en wolken lagen nu
onder ons ais een wijd wollig waad,
waantr dc zon vergeefs haar stralen zond.
Verder, aan den horizon, rezen uit de
witte vlakte grillige bergcontouren, van
zllvergloed Overtogen, Nevelranden van
het zuiverste purper en topaas glinster
den in het hooge hemellicht en het uit
spansel overwelfde sereenhiauw dit kleu
renspel. De oude Dakota scheen te zwe
ven in een ijle leegte, los van de aarde,

Met het nummer una heden ma

ken luij een hegin met de publi

catie van een serie interessante

reisbrieven van onsen Hoofdredac

teur, fJie in December j.l. vun Den

Haag via Londen per vliegtuig

naar Safavto vcrtrofc.

.ver van alles, in een stil onmetelijk Nir
wana. De sneeuwwitte wolkenvachr bene
den en de bizarre torens van zuiver zo
ver aan den gezichtseinder behoorden tot
een andere wereld, een ander heelal.
Maar even later joegen weer de grau

we nevelflardcn van die in de verte zoo

schitterende zilverbergen om de flanken
van de machine en hulden ons in som

beren schemer.

Zoo duurde het uren, Het was al mid
dag voor het wolkendek brak en van tijd
tot tijd weer een brokje van de aarae
verscneen, die we bijna vergeten waren.
De atmosfeer bleef nevelig. Telkens do-
Ken we weer in grijze mistspelonken.
Maar om kwart over één schitterde eens
klaps het Zuid Fransche landschap ons
tegen, We vlogen nu in heldere lucht,
doortinteld van stralendeii zonneschijn.
Breed en grijs trok de machtige Khóne
als een voor door de landouwen.
„Nog een half uur"; gromde mijn buur

man, die uit een soort winterslaap wak
ker werd. En hij bleek het bij het rechte
eind te hebben.
Het vliegveld Marigne, even ten oosten

van Marseille, leek wel een rommelig
warenhuis. Vliegtuigen van de meest uit-
eenloopende types stonden er in rijen ge
schaard: Thunderbolts, Mosquitos, Beau-
fighters, Lancasters en Catalinas. Even
verder rezen overblijfselen van tot puin
gebombardeerde opstallen en eenige haas
tig opgeslagen barakken van de R.A.F.
Een groepje Duitsche krijgsgevangenen
in sjotele kleedij verrichtte er herstelwerk
zaamheden.

In een nood-cantine serveerden Proven-
caatsche schoenen een „thé complet".
Geen drie kwartier na de landing "loei

den weer de motoren van de Dakota en
gespten de passagiers hun veiligheidsgor
dels vast. Binnen enkele minuten hingen
we nu boven de diepblauwe Middelland-
sche Zee. De middag stond in volledige
tegenstelling tot den morgen met zijn
wolken en mist. Uren lang omhulde ons
het blauw van de lucht boven den staal-
blauwen spiegel der zee.

inheemsche troepen op wacht bij de dokken te Soc)-nba4a.



De laatste zonneschichféti, die enkele
cirruswolken in de verte' met rossen
schijn overgoten, waren al verschoten,
toen te 5 uur O.M.T. Cagliari op Zuid
Sardinië opdook; enkele tinkelende licht
jes in den peilloos zwarten afgrond daar
heneden.

„Poor Malta", begon de R.A.F.-gene-
raal onverdroten, nadat wij in het aarde-
duister tusschen een rij van flakkerende
olielichtjes op hét vliegveld van de fa
meuze zeevesting waren geland. Maar ik
ontvluchtte hem naar de mess, waar een
doorschijnend soepje werd opgediend met
enkele verdwaalde macarohistrengels, ge
volgd door een smakelijken schotel, be
reid van onbekende ingrediënten.
„Poor Malta", hervatte hij aan de bar,

waar ik mij verdiepte in een nlghtcap.
.Maar mijn ooren tuittén van motorge-

dreun en Primrose League. „Excuse me"
en weg was ik in het duister, op zoek
naar een hoepelvormige plaatijzeren ba
rak, genummerd zeventien en getiteld
„Churchill".
De goede accomodatie, die Malta vroe

ger zijn garnizoen bood, ligt nog steeds
in puin na de hevige bombardementen
van de Duifsche en Italiaansche lucht
macht in de eerste phase der giganten-
worsteling om de Oude 'Zee, Maar de
harde legerstede in de primitieve barak
met zijn beroemden naam schonk mij na
dezen langen dag genadige rust.

„Eight o'clock, Sir", Een onderofficier
van de R.A.F. trok aan mijn pyamamouw
en ik blikte in een straienden dag van
Zuidelijke zon en barnend blauw.

Malta lag beneden óns als een khaki
schijf verloren in een eindelooze ruimte
van azuur; het diepe blauw van de straat
van Sardinië en het lichtere azuur van

den alomspannenden hemel.
Het zou een lange trip worden, mono

toon en,lang, Zes uren vliegen, waarvan
vijf boven de Middellandsche Zee. De
eerste landingsplaats was El Adem in Cy-
renaica aan de Noord AfrikaansChe kust,
De R.A.F.-generaal zuchtte: „boring" —
en stommelde naar den staart van hel
vliegtuig om zich te vertroosten in ver-
verschingen. Er was uitstekende koffie
en een complete lunch in bordpapieren
omslag met een zinnebeeldig vermaan
aan den modernen luchtreiziger, dank
baar te zijn, óók voor het bescheiden
comfort van de goede Dakota, die toch
eigenlijk maar voor troepentransport be
stemd is. Op het omhulsel stond een af
beelding van Gonsales op zijn fameuzen
tocht door het ijle luchtruim: een teeke-
ning, ontleend aan een oud boek, ver
schenen in 1638 van de hand van Francis
Godwin, bisschop van Hereford: „The
man in the moon, or a, discourse of a
voyage thither by Domingo Gonsales, the
speedy messenger." In dit fantastische
boek beschreef Godwin hoe Domingo
Oonsaies, een man van Spaanschen bloe
de on kleine gestalte, per vliegtuig van
dit aardsche tranendal naar de maan
reisde. Gonsales was een merkwaardig
personage voor het aangezicht des Hee-
ren. Hij hield van decorum, want op zijn
verre reis droeg hij constant een hoogen
hoed. Van honger of dorst had hij gedu
rende den ganschen tocht geen last. waar
schijnlijk „vanwege de zuiverheid der
lucht", al maar volgens» zijn geestelijken
vader Godwin. Het vliegtuig, waarvan hij
zich bediende, was vreemdsoortiger dan

het toestel, dat Daedalus zich bouwde
om van Kreta naar Sicilië te ontsnappen.
Aan een geraamte van latten, was. een
koppel ganzen met koorden geketend en
de koene Spanjaard zelf, was. schrijlings
gezeten op een dwarsbalk. Gonsales had
zijn beestjes blijkbaar. goed afgericht,
want hij bereikte, naar Godwin laat we
ten, maar eventjes een snelheid van 150
mijl per uur!
Maar de zuiverheid der lucht in hooge

regionen moet er de. laatste eeuwen be
paald op achteruit zijn gegaan, te oor-
deelen naar de eetlust van den R.A.F.-
generaal, die zoowaar in mijn korten mij-
mertijd zijn heele pakket al had ver
orberd. ;

Tegen.een imr,pf één rees voor ons uit
aan .-stuurboordzijde. de roestkleuris'e
Noord Afrikaansche kust. Verder, in iets
lichter tint, de woestijn. De wijde, wree-
de woestijn, waarin. de mannen van Wa-
vel, Auchinieck en Montgoniery de scha
ren van Rommel bevochten lot de eind
zege. Daar strekte zich ook de. lange
kustweg uit, een dun streepje slechts,
gezien van 2500 meter hoogte. Maar op
en om dien weg leverden de geallieerden
en de asmogendheden de hevigste slagen.
De weg, die leidt naar Tobroek en Mer-
sah Matruh, naar Alexandrië en Cairo,
waar Rommel zich al een hotel had uitge
kozen

En daar, als verschroeide vliegen op
een heete plaat, tragisch verlaten in de
onmetèlljke stille zandzee, de wrakken
van tanks, de verscheurde vleugels van
een neergeschoten vliegtuig. Even zoo
vele herinneringen aan een waanzinnigen
strijd in een woestenij van zond, een hel
.van hitte.

Zelfs de R.A.F.-generaal was onder den
indruk. „God verhoede een nieuwen oor
log", was zijn commentaar. „Mogen de
menschen menschelijker worden", meen
de ik. „Misschien zal God hen dan be-
loonen;"'

El Adem lijkt uit de lucht een aange
harkt veldje midden in de woestijn. Er
liggen naast dat akkertje wat benzine
tanks en opslagplaatsen, Eenige schamele
optrekjes en tenten bieden een sober on
derdak aan enkele tientallen militairen,
die op dit verloren plekje van de wereld
hun harden plicht doen, Geen boom, die
schaduw biedt. Geen greintje vertier, geen
vertroosting hoegenaamd in deze zee van
stof en steenslag. Arme boys
De passagiers voelden zich opgelucht,

toen ze de cantine, die maar weinig lafe
nis bood, weer konden verlaten en in het
toestel stappen. De vliegerkleedij tegen
de koude op groote hoogte had nu afge
daan, maar zoo nu en dan kon men, zoo
boven de 2000 meter, toch nog best de
deken velen, die gemeenlijk voor kussen
dienst deed.
' Kort na den start schoof Tobroek zich
ónder ons, de plaats, die in dezen twecr
den wereldoorlog bijna zoo beroemd werd
als Stalingrad. Ook hier weer hef beeld
van verlaten slagveld: brpkstukken van
stukgeschoten oorlogstuig, kanonnen,
tanks, vrachtauto's, stil en zinloos in zen
gend zand.
Even, later Mersah Matruh. Namen en

feiten uit de schrikkelijkste nachtmer-riè,
die de menschheid ooit gekend heeft.

(Wordt vervolgd.J

- -• • . ,-^j

ii-,,

Deze opschriften werden door de NaOenalisten op de apoorwegr^iuigen aangebracht.



ISjahrii* en het
„Volksfront"

Aan het jongste wekelijksch overzicht
van den toestand In de Overzeesche Ge-

'biedsdeelen, dat uitgaat van het Bureau
van den Perschef van het Ministerie van

Overzeesche Gebiedsdeelen, ontleenen wij
het volgende;

„Toen men Sjahrlr bij de eerste berich
ten omtrent de vorming van een „Volks
front" naar zijn meening vroeg, gaf hij
te kennen, dat hij er niet teveel waarde
aan hechtte. Intusschen is gemeld, dat
de nieuwe groepeering niet minder dan
141 organisaties omvat (sociale, economi
sche en militaire). Daartoe behoort ook
de Mohammedaansche organisatie „Mas-
jarakat Gemat Islam", bij verkorting
„Masjoemi" genaamd, welker macht en
invloed niet onderschat mag worden.
Deze „Masjoemi" werd in het begin van

1944 onder Japansche auspiciën gesticht
als een concentratie van aile Islamleti-
ache groepen op Java, waarvan de voor
naamste waren de vereenigingen „Moe-
hamadiah" en „Nachdatoeloelama", wel
ke reeds vóór de Japansche bezetting be
stonden.

De concentratie van deze Islamietlsche

groepen maakte deel uit van het poli
tieke program der Japansche bezettings-
autoritelten en kwam tot stand, nadat de

openlijke belijdenis van Christelijke gods
diensten verboden was. Dat de terroris
ten de lijnen van het Japansche politiek
program, na de verdwijning van het Ja
pansche gezag, op hun wijze, voortgezet
hebben, Is uit de desbetreffende berich
ten bekend genoeg. Men zal zich nog
maar al te goed herinneren, hoe in No
vember 1945 de Inheemsche Christen

gemeente Depok het object werd van
aanvallen, plundering en moord door ter
roristische benden. De Christen-gemeen

te Kampong Sawah, onder Mr. Cornelis,
had eveneens ernstig te lijden van het
vijandige optreden van terroristen. De
zeer oude Christen-gemeente Toegoe, bij
T, Priok, moest geheel ontruimd worden,
omdat de bevolking met uitmoording be
dreigd werd, indien zij niet den Islam
wilde omhelzen.

Dat Sjahrlr geenszins welwillend stond
tegenover het „Volksfront" blijkt uit een
andere mededeeling van hem, namelijk
naar aanleiding van de medewerking, die
de leiders van de T.K.R., Soedirman en
„admiraal" Atmadhi, bij de totstandko
ming van het zgn. „minimum program"
van het „Volksfront" verleend hebben.
Men zal zich herinneren, dat Sjahrlr
dienaangaande verklaarde, dat de repu-
bllkelnsche regeering niet zou aarzelen
een onderzoek in te stellen en de noodigc
maatregelen te treffen, indien zou blijken,
dat aan de loyaliteit van Soedirman ep
Atmadhi tegenover de republiek moest
worden getwijfeld.

Hetzelfde zou gelden voor andere re-

publikeinsche functlonnarissen, die zich
aan het „Volksfront" verbonden hadden.
Inmiddels is de vorming van deze groep
een feit geworden en na de eerste, min
of meer oriënteerende, besprekingen te
Poerwokerto, is een conferentie gehou
den te Solo, waaromtrent de natlonalis-
tiscbe pers berichten gebracht heeft.
Volgens „Ra'Jad" heeft Tan Malaka, in

wien de eigenlijke stichter van het „Volks
front" gezien moet worden, het te Solo
onder meer gehad over de onteigening
van fabrieken en ondernemingen, die dan
aan het volk moeten worden gegeven.
Ook moest men komen' tot Industriali
satie, „tot de oprichting van een zware
industrie ter vervaardiging van machi
nes en oorlogstuig".
Tan Malakka zeide verder „grondstof

fen, waterkracht en arbeiders bezitten wij.
Adviseurs kunnen wij betrekken uit vol
keren, die geen koloniën hebben, zooala
Dultschland, Amerika, Zweden, Zwitser
land e,d."

En tenslotte verklaarde hij: „de voor
stellen van Van Mook moeten wij afwij
zen. Wij moeten een politiek van „bam
boe roentjing" (gepunte bamboe) voeren
tegenover de Hollandsdhe politiek, welke
gekarakteriseerd kan worden als de tij
ger die den karbouw wil bespringen."

lict Kaïni» fier
Acaclemici

te. ÏSuUen^oJiq.

Het Beatrlx-kamp te Buitenzorg is een
bijzonder kamp, waar de Japanners go-
durende den oorlog ean honderdtal in-
tellectueelen van de wetenschappelijke
Instituten met hun families interneerden.

De geïnterneerden hadden het er ruimer
dan wie ook elders en werden ook in
dienst door de geleerden uit Tokio vrij
goed behandeld. De Japanner scheen op
het behoud van genoemde Instituten wel
prijs te stellen. Niettemin werd de be
roemde plantentuin gesloten en als des
Keizers persoonlijk eigendom beschouwd!
Elk jaar moest hij . een cadeau ont
vangen, bestaande uit planten van den
Plantentuin, die hem in de Indische
sfeer moesten verplaatsen. De Inwoners
van het kamp genóten In den bezettings
tijd grooter vrijheid dan nu het geval is.
Thans kunnen ze zich n.1. niet eens bul
ten het kamp wagen wegens de terro
ristische activiteit.

Een der inteliectueelen uit dit kamp
deelde mede, dat hij met zijn vrouw en
twee kinderen van de Japanners steeds
het flxum van ƒ 200.— per maand had
gekregen om van te leven. In den aan
vang ging dit vrij goed, daar men er
slechts eten voor behoefde te koopen.
Den laatsten tijd, sedert een el ƒ 1-50 en
een pisang 70 cent kost, was het echter
niet mogelijk meer van dat bedrag te
leven. Daarom moest het eene kleeding-
stuk na het andere, het eene meubelstuk
na het andere, verkocht worden. Een ont-
bijtlaken, vóór den oorlog in Holland voor
ƒ 2.95 gekocht, bracht ƒ 250.—. een sarong
ƒ 300.— op. Dat ging zoo door tot de
Rapwi kwam. Nu krijgt bedoelde ge
leerde ƒ 380.— en vrij eten, waar echter
nog veel bügekocht moet worden. Nu de
bewoners onder de h^dige omstandighe
den niet eens het kamp uit kunnen, is er
van voortzetting van het'werk op di la
boratoria natuurlijk heelemaal geen
sprake meer. Dat gebeurt thans door de
Indonesiërs. Zoo is een slecht analyst
directeur geworden van het Laborato
rium voor Scheikundig Onderzoek en laat
er nu springstoffen voor de republiek
maken,

Majoor Dr. C. S(3HOUTEN.

^apanAche.

wreedheden

Aan een brief, geschreven door een
officier van gezondheid van het Kon. Ned.
Ind. Leger ontleenen wij het volgende,
dat zich afspeelt in het kamp Soekaboémi
dadelijk na onze capitulatie. „In dien tijd
was ik ook getuige van de terechtstelling
van twee Indo-Europeesche miliciens uit
ons kamp, die gedurende 5 dagen uit het
kamp afwezig waren geweest (ontvlucht),
vóórdat ze door de Japanners gepakt
werden (zich zelf aangaven wegens drei
ging met represaille tegen hun familie,
als ze niet zouden worden gevonden).

Alle 150 officieren in het Soekaboemi-
kamp moesten deze terechtstelling bij
wonen. Een van de jongens werd ont
hoofd (de beul was een meester in het
vak; hij deed het met een Samurai-
zwaard) op een matje, geknield met de
handen op den rug gebonden en ge
blinddoekt. 0e ander werd staande, ge-
blindoekt tusschen (aan) twee ongeveer
50 cM. van elkander staande palen (van
ongeveer 2 M. lengte), gebonden en met
bajonetsteken in de borst afgemaakt,
Voor dit beulswerk waren 3 japansche

soldaten aangewezen, die om beurten
vooruit traden en op geschikten afstand
van het slachtoffer ieder driemaal een uit
val met de bajonet op het geweer maak
ten, zoodat het slachtoffer totaal 9 steken
in de borst kreeg.

Om der wille van de aesthetiek was
deze man niet alleen geblindoekt, maar
had men hem ook een lap om den mond
gebonden. Daarna kreeg de man, slap
hangend in de touwen, nog driemaal een
salvo van deze 3 Jappen door borst en
hoofd. , . ,

In processie werden de lijken, in zwarte
doodkisten, bedekt met door de Jappen
aangeboden bloemen, voorafgegaan door
een muziekcorps, naar het kerkhof ge
bracht, waar zij werden begraven."

gir ArcWbaJd Clark Kerr,

de Britache ambaaaadew to Batavia,



liclio's uit «Ic

De voorsteilen van de Nederlandsche

regeerinir, die door Dr. Van Mook aan
Sjahrir zijn overhandigd, zijn het dui
delijkste bewijs, dat alle verwijten
van „imperialisme", „reactie" en „kolo
niale sfeer" ongegrond waren. Ook de
buitenlandsche pers heeft dit ingezien en
over het algemeen worden de voorstellen
beschouwd als de uiting van een „libe
ralen geest" en een goede basis voor na
dere besprekingen. Verschillende bladen
maken echter nog eenig voorbehoud In
hun commentaren.

Zoo schreef de New York Sun op 11
Februari onder meer, dat het verloop
van de besprekingen te Batavia zal moe
ten uitwijzen of de nationalistische lei
ders, indien zij accoord gaan met de Ne
derlandsche voorstellen, de extremisten,
die verantwoordelijk zijn voor de acties
op Java, onder controle zullen krijgen.
„Niettemin zal het voorstel, door Dr.

Van Mook namens de Nederlandsche re-

geerlng naar voren gebracht, in breede
lagen der bevolking instemming ontmoe
ten. Men verlangt overal naar het beëin
digen der gevechtsaclies en wel op voor
waarden, welke — niet alleen met woor

den — voldoen aan het beginsel van zelf
beschikkingsrecht voor minderheden."

De Bttlfimore Stin wijst op het verschil
in grootte van gebied tusschen Neder
land en Indonesië en schrijft: „In het
Koninkrijk der Nederlanden lijkt het er
veel op, dat de staart met den hond kan
gaan kwispelen en de Indonesiërs zijn
zich hier wel van bewust".

Het blad merkt voorts op, dat het lang
vóór de verklaring van de Koningin op
6 December 1942 aan iedereen al duide

lijk was, dat hel oude koloniale systeem
in Azië en den Stillen Oceaan niet ge
handhaafd kon worden. In dit verband

wordt gewezen op de Philippijnen, ten
opzichte waarvan dit feit reeds lang er
kend was, zoodat tijdig de noodige stap
pen gedaan zijn om de vrijheid van deze
eilanden te bewerkstelligen. Dit voor
beeld houden ailc koloniale volkeren in

Azië en den Groeten Oceaan voor oogen.
Het blad wijst er echter op, dat het meer
vooruitstrevende karakter van de Ame-

rikaansche politiek niet aan grootere
deugdzaamheid moet worden toegeschre
ven. Het is echter een feit, dat de Ame-

rikaansche politiek ten aanzien van de
Philippijnen tot eindelijke onafhankelijk

heid leidt en dat zij hiermee voor de an
deren den weg aangeeft, — zoo besluit
de „Baltimore Sun".

Het commentaar, dat de Times den
volgenden dag gaf, komt in deze zinnen
duidelijk tot uiting:
„Het voorstel van de Nederlandsche

regocring betreffende een „Indonesisch

gemeenebest" bevat op zijn minst ele
menten voor een compromis, dat voor
beide partijen aanvaardbaar is. Als dat

vergelijk bereikt kan worden, zou dat
spoedige terugtrekking der Britsche
troepen uit Java mogelijk maken en ner

gens zou zulk een ontwikkeling met meer
vreugde begroet worden dan in Enge
land."

De speciale correspondent van de Daily
Teiegrayh seinde op 11 Februari den ge-
heelen tekst van de regeeringsverklaring
naar Londen.

„Men moet ook' niet vergeten, dat de
besprekingen niet alleen met Sjahrir of

De bereiding rnn don hoofdschotel der „rüattdfel" (satéj,
Dese foto is genomen ter gelegenheid van dB officieele oommundo-overgi^i;

Bollandia vliegveld door capt. W. F. Boot, N.B-l. Air Force a«n
ït. J. Bartlema i'tin de NJ.C-A.
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van het

andere „regeeringspersonen" zullen wor
den gevoerd. Erkende vertegenwoordi
gers van elke groote groep zullen volle
dig in de gelegenheid worden gesteld hun
meening naar voren te brcngsn. Een
overeenkomst tusschen de nationalisten
en de Nederlanders wordt echter door

een afschuwelijk gevaar bedreigd. De
groep van Sjahrir heeft eiken invloed op
de extremisten, die zich aaneengesloten
hebben iu een „volkspartij", geleid door
den internationalen communistischen
agitator Tan Malaka, verloren. Het ern
stigste resultaat van Malaka's invloed is,
dat hij de bevelhebbers van het pas op
gerichte republikêinsche Indonesische
leger, waarvan het hoofdkwartier te

Djogjakarta gevestigd is, lot aansluiting
bij zijn partij bewogen heeft."

Indië aan het woord.
Interessant Is ook wat het West-Indi

sche blad Amigoe di Curagao over deze
questies schrijft:
„Indien Indonesië het voorstel niet aan

vaardt, zal het onder voogdij van de Uno
komen, doch wanneer de Indonesiërs dit
wel doen, dan zullen zij het lidmaatschap
van dit lichaam verkrijgen. Een onbaat-
zuchtiger voorstel is niet mogelijk. De
regeeringsverklaring raakt indirect onze
West-Indische gebieden. Het hervor
mingsplan houdt de belofte van een ze
kere mate van autonomie In, maar hoe
ver deze zich zal uitstrekken, hangt van
Curagao en Suriname af. Wij hebben den
indi-uk, dat Suriname en Curagao in de
regeeringsverklaring eenigszins toevallig
vermeld staan, alsof deze gebieden, aan
vankelijk vergeten, na herlezing zijn toe
gevoegd. Wij hopen, dat de beslissing in
deze kwestie niet van de resultaten der

besprekingen te Batavia zal bohneven af
te hangen.""
Omtrent het zenden van een commissie

der Uno naar Indonesië schrijft het blad
o.a.: „Wij vreezen het daglicht niet. Wij
houden geen journalisten buiten het land.
Wij oefenen geen censuur uit op de ver
slagen, welke de journalisten naar het
buitenland sturen, dat alles is hier niet
belangrijk. Wij zouden echter benieuwd
zijn te weten, wat Manoullsky zou den
ken over oen commissie naar Rusland om
een onderzoek in te stellen naar de zoo
genaamde vrije verkiezingen en de kan
sen van nlet-communistische candidatcn."

Het blad Ctii-otii le%-ert commentaar op
het punt van de „speciale bevoegdheden"
van den vertegenwoordiger der Kroon en
constateert, evenals zoo vele andere bui
tenlandsche bladen, dal naar aanleiding
hiervan wel moeilijkheden zullen rijzen.
Het blad ziet voor Indonesië twee moge-
iijkheden: het redelijk overleg, dat naar
zelfbestuur zal lelden of het avontuur,
dat, de hemel weet waarheen leidt, doch
zeer zrker nadeel zal brengjn aan eo;i
groot volk. Daar de voorstoilen zijn ge-
bEisecrd op dc rede van de Koningin, rijn
zij niet geboren uil. do huidige moeilijk
heden. Zij zouden de basis gevormd hel:-
ben voor de besprekingen na dc Japan-
sche capitulatie. De Nederlanders hadden
daartoe aanvankelijk geen gelegenheid,
maar de openbare meuning in de wereld
maakt het den Indonesiërs nu onmoge
lijk bezwaren tegen besprekingen naar



voren te brengen onder het vooi-wendsel,
dat aliereerst de republiek erkend moet

Het Dagblad te Batavia schrijft, dat de
voorstellen den verjongden geest in het
nieuwe Nederland aantoonïn. Daardoor

was het In staat, ondanks verkeerd be
grip, de wenschen van andere volkeren
beter aan te voelen. De keuze van de
meerderheid van het Ncderlandsche volk

is nu neergelegd in deze verklaring, die
door het parlement is goedgekeurd. Het
beteekent de erkenning van het recht
van Indonesië haar eigen lot en toekomst
te bepalen. Haar intrede in de gemeen
schap der internationale volkeren en ten
slotte het recht om vrijelijk en onafhan
kelijk te beslissen of. in de toekomst de
goede en kwade dingen gedeeld zullen
worden. Het antwoord op de voorstellen
zal er zeker een zijn, waarin om ophel
dering van wezenlijk belangrijke punten
gevraagd wordt, maar door het geven
van antwoord op het voorstel, zal de rede
haar voornaamste keuze gedaan hebben.
Als het voorstel on de rede elkaar vin
den, kunnen we weer in de toekomst ge-
iooven, zoo besluit het blad.

De Ncderlandsche pers.
Op H Februari, den dag volgende op

dien der bekendmaking, gaven vrijwel alle
Nederlandsche couranten uitvoerig com
mentaar. Wij citeeren de volgende ken
merkende passages;

Uit: do Nationnfc I^otterdamscke Cou

rant:

„Wij ineenen dat de Regeering erin ge
slaagd is aan Dr. Van Mook een docu
ment mee te geven, dat van haar on
twijfelbare bedoeling getuigt om een be
vredigende oplossing voor het naar zelf
verwezenlijking strevende nationalisme
te bevorderen, die, met garantio voor
onze eigen nationale belangen, ook inter
nationaal kan worden aanvaard. Zien wij

terug op de parlementaire debatten en
gaan wij de gansche scala van politieke
meeningen na, dan gelooven wij dat prin-
cipieelc tegenstand tan aanzien van het
fupdament nauwelijks te verwachten is.
Wellicht zal die kunnen rijzen tegen vorm
of tempo, bezwaarlijk echter tegen de
strekking."

Uit: De Waarheid (12-2):

„De regeeringsmededeeling inzake In
donesië verdient zeer zeker nauwkeurig
bestudeerd te worden. De verklaring, die
het recht van de bevolking van Indonesië
erkent „in vrijheid over haar toekomstig
lot" te kunnen beslissen, zal daarbij in
het middelpunt der belangstelling staan.
Eveneens zal men de toezegging, dat de
deelgenooten, d.w.z. Nederland en Indo
nesië aan het einde van een bepaalden
tijdsduur zelfstandig omtrent de voort
zetting hunner betrekkingen moeten be
slissen, een groote beteelcenis moeten
toekennen.

Hiermede is dan principieel het recht
van onafhankelijkheid en het zelfbe
schikkingsrecht voor Indonesië erkend,
een recht, waarvoor de volkeren van In
donesië onder groote opofferingen zoo
vele jaren hebben gestreden.
De regeeringöverklaring zegt niet hoe

het Indonesische volk lot deze zelfstan
digheid zal geraken. Maar één ding dient
voorop te staan: Indonesië zal over een
zelfstandig parlement en een zelfstandige
regeorlng moeten beschikken.
Dit is evenwei nog niet voldoende. P.e.

politieke zelfstandigheid zou in een leu
gen veranderen, wanneer z0 niet aange

vuld wordt door, economische zelfstan
digheid. Indonesië zal derhalve ook zelf
standig over zijn nationale rijkdommen
moeten beschikken. De macht en de in
vloed van de olie en de suiker, die in het
verleden de sterkste rem zijn geweest
voor de ontwikkeling naar weivaart en
veiligheid van bestaan, zal moeten ver
dwijnen."

Uit: Trouw:

„Het punt echter, waar het om di-aait,
is dit. Stelt de Regeering zich in deze
publicatie volkomen op do basis van het
eene onaantastbare Koninkrijk der Ne
derlanden of doet zij dat niet?
Doet zij het eerste op een wijze, die

voor geen tweeërlei uitlegging vatbaar is,
dan is, ook naar onze meening, de
grootst denkbare liberaliteit ten aanzien
van de nationalistische gevoelens ten
voile op haar plaats. Dan is die zelfs in
hooge mate gewenscht.
Maar zoo is het niet!

De Regeering stelt zich niet op het
standpunt van de onaantastbaarheid van
het Koninkrijk. O zeker, zij begint met
het Koninkrijk te handhaven. Maar dat
begin, dat gehandhaafde Koninkrijk is
een tusschentoestand. Aan dien tusschen-

toestand komt een eind. Wanneer? Dat

is een tweede, voorioopig nog niet dui
delijk punt. Daar kunnen zelfs conflicten
over ontstaan.

Maar aan het einde van dien tusschen

toestand moet het Gemeenebest Indonesië

besllsssn. Alleen beslissen. Of het in het

Koninkrijk wil blijven of niet.
Dit achten wij onaanvaardbaar. Het

Koninkrijk der Nederlanden mag niet
disputabel gesteld worden.
In do redevoering van de Koningin van

December 1942 werd het Koninkrijk nief
disputabel gesteld. Daar was het Konink,
rijk zoowel begin ais eind der ontwikke
ling. Daar word de politiek gericht op
het vrijwillig samengaan van Nederland
cn Indië in het Koninkrijk zonder een
alternatief te stellen.

i  v-,|^

Thans is het Koninkrijk het begin der
ontwikkeling en men hoopt dat het ook
het eind der ontwikkeling zal zijn. Maar
nu wordt het alternatief loel gesteld. Men
zal ook kunnen uittreden.

In wezen is dit het sanctionneeren der

revolutie. Men brengt nu het dynamiet
zelf onder de grondslagen van het Ko
ninkrijk aan. Of het ontploffen zal, wordt
aan de historische ontwikkeling over

gelaten."

Uit: Algemeen Handelsblad:
„De voorsteilen zijn van verre strek

king. Hun uiterste consequentie kan zijn
de ontbinding der rijkseenheid op termijn.
Maar de consequentie feon ook zijn een
bestendiging van die rijkseenheid in

nieuwe vormsn, die voor Indië in een
ontwakend Azië op den duur gemakke
lijker zullen kunnen leiden tot de aan
vaarding van rijksdeelgenootschap in
vrijwilligheid, gegrond op waardeering
en welbegrepen eigen belang. Niemand
kan op dit oogenblik met zekerheid zeg
gen welke van die twee mogelijke con
sequenties ten slotte getrokken zal wor
den, Minister Logemann, die in de Ka
mer verklaarde, dat de eenheid van het
Koninkrijk voor hem voorop staat, opent
hier de formeeie mogelijkheid van ont
binding. Is dit afgedwongen door revo-
lutionnaire en buiteniandsche pressie? Is
hier een tempo onder druk versneld, en
is die versnelling verantwoord in het be
lang ook van dat deel van Indië dat niet
achter het extreme nationalisme staat.

Wie den weg der regeeringsvoorstelien
kiest, kan slechts hopen dat wijs staats-
mansbeieid van twee kanten gedurende
den overgangstijd, waarin de rijkseen
heid nog in verplichte nieuwe vormen zal
voortbestaan, een zoodanig onderling
vertrouwen tusschen de rijksdeelen zal
weten te scheppen, dat aan het einde der
verplichte eenheid, een vrijwillige conti
nueering daarvan door aiie deelgenooten
ais een vanzelfsprekend goed zal worden
verlangd."

-« ï,"
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Tusschen £icM en Donker
Australië'lndonesië-Nederland.

In het uur onzer verdrukking zien wij
verlangend uit naar iedere lichtstraal,
die ons hoop geeft op verbetering van
de onaangename situatie, waarin wij ons
verplaatst voelen. Wat Australië betreft,
de bladen worden daar overstelpt met
protesten tegen de terreur der commu
nistische kliek. De open brief van de
officieren der Bontekoe heeft geweldig
ingeslagen. De hoeren worden overladen
met blijken van sympathie en waardee
ring, begeleid door de meest dringende
aanbiedingen van hospitaliteit voor hen
en hun familieleden, gratis en voor maan
den! Maar hun bedoeling reikte verder;
ze wilden èn de regeering èn geheel de
publieke opinie informeeren over hun
onbehagelijke positie, die nog steeds
voortduurt. Hun protest vond bijval in
het rapport van Colonel J. Litchfield,
Australisch Directeur van Ex- en Im

port, waarin melding werd gemaakt van
goederen ter waarde van 5 miliioen pond
sterling, die reeds vou September J94S
op verscheping wachten, en die noodig
zijn voor den heropbouw van Indonesië.
Tallooze schepen hebben inmiddels de
havens aangedaan en zijn met leege rui
men teruggevaren; elf schepen liggen
werkeloos aan de kaden, aldus het rap
port, Buitenlandsche schepen moeten met
verzegelde orders uitvaren, willen zij
kans hebben geladen te worden. Alle, na
September 1941 door de Nederlandsch-
Indische Regeering geplaatste, orders, ter
waarde van vele mlllioenen, is men doen
de te cancelen. Zou dat eindelijk spreken
tot den werkelijkheidszin van den Austra
liër? Met eerlijke sympathie voor het
Indonesische land en volk heeft de actie

der communisten niets te maken, even
min als die der „saamhoorlge Indonesi
sche broeders". Reeds vóór de huidige
agitatie losbarstte, zei ons menig Neder-
landsch vlieger, die gedurende den oor
log door ladingvervoer te maken hadden
met de „Vnion": „De agitatie der Indo
nesiërs in Australië berust op het nuch-
tei-e feit, dat velen van hen daar ge
trouwd zijn, veel geld hebben verdiend
in de oorlogsjaren en dus een goed leven
gewend zijn, dat ze op Java zullen mis
sen." Het was gunstig voor hen, dat zij
en de Union elkaar in de kaart konden

spelen! Onlangs is door „het Indonesi
sche Volk" een opgeschroefd beroep ge
daan op het Australische volk, waarmee
het „eeuwigdurende vrede" wenschte.
Duizend van deze pamfletten zijn in een
leegstaand huis te Batavia achterhaald.

Inmiddels krijgt Australië de kans zich
beter over Indië te oriënteeren. Ronald
Monson, die langen tijd op Java ge
werkt heeft voor de Daily Telegraph,
en nu naar zijn homeland is terug
gekeerd, schiijft daar uitstekende arti
kelen over den toestand op Java,
In zijn eerste publicaties gewaagt

hij van de verraderlijke aanvallen der
extremisten op de Britten; van de wal
gelijke orgiën van moord en doodslag op
Europeesche mannen, vrouwen en kin
deren, waarvan hij getuige was; van bet
door Japanners opgerichte en bewapen
de vrijwilligerscorps (de T.K.R.); van
Soekarno's collaboratie; van de mlllioe
nen anders willende Indonesiërs, die geen
stem in het kapittel hebben; van Sharir's

positie onder dreiging enz. enz. „Voor
zulk een republiek is geen plaats in de
rij der beschaafde volkeren", meent
Monson, die uitvoerig spreekt over het
vele goed, dat Nederland, de „voorbeel
dige koloniale mogendheid", voor Indo
nesië deed. Zijn gedocumenteerde verde
diging moge vele Australiërs de oogen
openen en een beteren kijk geven op de
gespannen verhoudingen hier.

Hef mysterie van Buitenzorg.
De tragedie der: krankzinnigen is een

der vele, die zich' in de na-capitulatie-
maanden afspeelden. Een Britsch offi
cier van gezondheid, die begin Dec. j.1.
het eertijds zoo bekende krankzinnigen
gesticht te Buitenzorg bezocht, trof daar
24 mannen en 14 vrouwen aan. Tien da

gen later trof een ander Britsch officier
van gezondheid er nog slechts 3 patiën
ten aan, „De functionarissen van het ge
sticht zijn niet in staat of niet bereid
inlichtingen te verstrekken", meldde
het officiëele bericht, waarin gesproken
werd over de onrust der Rapwi-autori-
teiten n.a.v. de vermissing der Europee
sche en Indo-Europeesche krankzinnigen.
Vrijdag 28 Dec. d.a.v. volgde een officieel
Britsch bericht, dat 80 Europeesche en
Chineesche verpleegden werden geëvacu
eerd, toen het krankzinnigengesticht
zonder incidenten werd ontruimd.

Het bericht meldde verder, dat som
mige patiënten in een vreeselijken toe
stand verkeerden.

'Wij spraken iemand, die aan de laatste
expeditie had deelgenomen. De ontvangst
was niet vriendelijk: de Britsche troepen
werden met mitrailleurvuur ontvangen,
maar de actie werd doorgezet. Bij nader
onderzoek bleek, dat bij vroegere inspec
ties de ernstige patientsn werden ver
borgen gehouden in afgelegen gebouwen
van het uitgebreide complex. De behan
deling was uitermate slecht geweest en
verantwoordelijk zijn: Dr. Masoekimardi,
„directeur" van het gesticht, en Dr, Sa-

har, mede-beheerder, tevens hoofd der

plaatselijke afdeellng van het Roode
Kruis te Buitenzorg. Deze Roode Kruis-
vertegenwoordiger was zelfs in het Kamp
geweest der Duitsche geïnterneerden om
naar wapens te vragen! Zonder succes.
Toen heeft hij zich tot de Jappen gewend.
Of hij daar succes geboekt heeft, wist
onze zegsman niet, maar... wapens hól
den ze, gezien de „hartelijke ontvangst"
der Britsche bezettingstroepen. Het is te
hopen, dat belde beeren, waarvan Dr.
Saba, als een der meest beruchte extre
mistische leiders te Buitenzorg bekend
staat, hun gerechte straf niet zullen ont-
loopen.
Hoe zal het voorts de verpleegden van

Buitenzorg tijdens de Japanschc bezet
ting vergaan zijn? Men tast nog steeds
in volslagen duister over het lot van
tien ons met name bekende patiënten,
die reeds in November 1944 met onbe

kende bestemming door een Japansche
Roode Kruis-auto uit het gesticht zijn
weggevoerd. Alle nasporingen van be
langhebbende familieleden dezer onge-
lukkigen, waren tot heden vruchteloos.

Rust in de Groote Oost.

Met afgunstige oogen zien de Java-be-
woners uit naar de zooveel betere om

standigheden, die reeds in de Groote
Oost geschapen zijn voor den Opbouw.
Dickson Brown reisde 5000 mij! over Ce
lebes, Halmabeira, de Molukkon en Ara
bon, en hij was verrukt! Leonard Hul-
zinga en Johan Fabriciua, onze bekende
Nederlandsche journalisten, reisden even
eens door de Groote Oost en ook zij wa
ren verrukt. „Je werd er gek van, zoo
enthousiast je ontvangen werd en zoo
iedereen je aansprak en je steeds weer
wuiven moest", zei Huizinga ons.
Terwijl de Australiërs hun militaire

opdracht vervulden, begonnen de Neder
landers het herstelwerk. Agitators van
Java werden zonder pardon ingerekend.
Hun bedoelingen waren duidelijk genoog;

Dr. s, j, van IfooJc %n xijn werkkamer.



bij zuivering vark een bepaald gebied von
den de Nederlandsche troepen „een com
pleet veldtochtspian met data en al voor
de verovering van Borneo", vertelde de
Nieuwsgier. De heeren veroveraars 'wa
ren voorzien van lichte radio-zenders

van Japansch maaksel, maar kregen geen
gelegenheid die tc gebruiken. Het veld
tochtsplan ging niet door en Borneo
werkt welgemoed aan zijn opbouw. Ce-
iebes wees Soekarno af. Op Boeton wer
den de Nederianders zeer hartelijk ont
vangen en was de steeds weerkeerende
vraag; „Wordt alles weer als vroeger?"
De inheemsche bevolking van Ambon
juichte en heesch de Nederlandsche vlag.
Ook op Soembawa is ons. gezag hersteld.
Dr. van Hoogstraten, Directeur van

Economische Zaken, keerde pas van een
trip door de buitengewesten terug en liet
zich optimistisch uit over de ontwikke
ling van ex- en import in de gebieden,
waar geen orde-verstoringen hadden
plaats gevonden. Men kent er niet meer
de geld-chaos van Java, want het Japan-
sche bananen-papier is vervangen door
Nica-geld

De koninklijke brieven.

In een vorig overzicht hehfaen we ver
klaard, bijna beu te worden van de loffe
lijke woorden, die ons worden toegezon
den over onzen moed en ons uithoudings
vermogen, Met groote dankbaarheid ont
vingen wij echter de persooniijke brieven
van onze geliefde Koningin, gericht aan
cx-krijgsgevangenen en geïnterneerden.
Vooral de kinderen waren uitermate ver

rukt zelf een brief te krijgen en zeer vele
vrouwen hebben Hare Majesteit persoon
lijk bedankt voor Hare waardeerende
woorden. Mèt den prachtigen Kerstgroet
van onze mannen uit Thailand, zal dit
document door velen worden bewaard en

herlezen, als de moeilijkheden te zwaar
dreigen te worden.

Stemmen uit de Inheemsche Revolutionnaire Pers

Batavia, 18 Januari 1946.

Wij zijn in de gelegenheid een beknopt
overzicht te geven van hetgeen in de
voornaamste bladen (van 2, 3 en 4 de
zer) van de „Republiek" werd gepubli
ceerd. Het heeft zijn nut ook kennis te
nemen van wat er „journaiistiek" in het
kamp der republikeinen wordt bedreven.

In „Rajaf" van 2 dezer komt een artikel
voor onder het hoofd:

Waarom trusfceship?

„Naar aanleiding van krantenberichten,
als zou Sir Clark Kerr van meening zijn
dat trusteeship het beste is voor indië.
gelooft de schrijver dat het inloiiesische
volk er erg tegen zal zijn.
Een volk dat reeds 5 maanden vrij is,

dat reeds een eigen regeering en in feite
alle macht in handen heeft en dat slechts
op de erkenning in rechten wacht, hoeft
geen voogdij meer te hebben,
Wij erkennen de buitenlandsche en

vooral de Nederlandsche belangen en
eigendommen, — dat zal later nog gere
geld kunnen worden — maar allereerste
voorwaarde is de erkenning van het zelf
beschikkingsrecht der Indonesiërs.
Dus geen voogdijraad!"

In „Rajat" van 2 dezer komt ook nog
een artikel voor onder den kop:

't Pakje van Van Mook:

„Het standpunt van de Nederlandsche
Regeering t.a.v. Indonesië is verkeerd en
vanzelfsprekend zijn ook hun voorstellen
verkeerd, schrijft het blad.

Koningin Wilhelmina baseert haar opi
nie op de toestanden vóór 1942, prof.
Logemann is nooit in Indië geweest (wij
dachten, dat prof. Logemann jarenlang
hoogleeraar te Batavia was. Red.), en
Van Mook heeft sinds het einde van den
oorlog Indonesië nooit in zijn diepste we
zen gezien.

. ft

l'

Nederland heeft Indonesië nooit gekend
en verwacht dat het volk even „trouw"'
zal zijn als vóór 1942. Maar het volk is
tot nu toe revolutionnair gebleven. Het
wilde vroeger en nu 100% onafhanke
lijkheid.

Als het volk bij een plebisciet moet kie
zen tusschen Nederland als heer erkennen
en onafhankelijkheid, dan zal Van Mook
als resultaat verkrijgen hoogstens 200
stemmen (inclusief Mr. Slamet, Mr. Koe-
soemo Oetojo, Tupamahu en de Nica-
soldafen) tegen 70 millioen Indonesische
stemmen vgor onafhankelijkheid.

Trusteeship over Indonesië beschouwt
het volk als vernederend en verwacht
daarmee een kolonisatie met wreedere
middelen in zijden verpakking.

Verder ziet de schrijver in alle Neder
landsche voorstellen hun koloniale-geest,
ondanks de beweringen van Van Mook
en Logemann, dat de koloniale sfeer vol
komen verlaten werd."

In „Merdeka" van 4 dezer komt een

artikel voor onder het hoofd: •

Er is geen keuze.

„Wij strijden voor onze vrijheid die wl]
zelf uitgeroepen hebben in de overtuiging
dat wij in deze nieuwe wereld het recht
hebben ons eigen lot te bepalen. De Ne
derlanders willen ons weer in hun macht
krijgen voor de belangen van de Neder
landsche kapitalisten. Die tijd is echter
voorbij. Onze strijd heeft in de buiten
wereld de vraag doen rijzen wat de En-
gelschen eigenlijk in hun schild voeren.
Wij weten het niet en niemand weet het.
Het is duidelijk dat wanneer de Neder

landers bij de a.s. besprekingen geen kans
zien een oplossing te vinden, de kwestie
voor de U.N.0. gebracht zal worden op
„raad" van Kerr. Dat beteekent dat Indo
nesië onder frusfeeship zal worden ge
bracht, zooals Kërr verklaard heeft. Dan
zou Indonesië gelijk staan aan Togo Ka
meroen en Tanganenika, hetgeen een
beieediging inhoudt voor Indonesië en
haar strijd.

Echter heeft Sir Clark Kerr na zijn aan
komst te Batavia verklaard, dat hij
slechts geantwoord heeft op een vraag of
Indonesië kan worden aangenomen als lid
van de U.N.O., dat deze kwestie van de
Nederlanders afhing. Dus de mogelijkheid
dat Indonesië wordt aangenomen als lid
is thans een kwestie geworden. Hierin
ligt de mogelijkheid van erkenning, im
mers, wanneer Inonesië lid wordt van de
U.N.O., komt het volgens art. 78 van het
Charter for peace op gelijke voet te staan
met de andere landen.
Door geweld te gebruiken wordt het

politieke geschil tusschen Nederland en
Indonesië tot een oorlog van volk tegen
volk. Dat is de keuze waar Nederland
thans voor geplaatst is. Het Indonesische
volk heeft geen keuze, Geen „selfgovern-
menf", geen „dominionstatus", ook geen
..frusteeship" maar complete „indepen-
dence."

Dr. H. J. van Uook iu gesprek met diverse oorlogscorrespondenten.



JncUë'ó. J^miueeide
(Vervolg.)

Op meer dan één der Archipeltalen
heeit bovendien nog een zeer beiangrijke,
soms intensieve en iangdurige beïnvloe
ding van buiten af gewerkt, waardoor
vooral bij de meer westelijk gesprokene
vrij talrijke van elders overgenomen
woorden voorkomen- De twee talen, die
wel bij uitstek tot deze uitheemsche ele
menten hebben bijgedragen zijn het
Sanskrit en het Arabisch, het Grieksch
en Latijn der Indonesische talen. De be
ïnvloeding door het Sanskrit, de doode,
oude geleerdentaal van Voor-Indië, waar
uit de huidige Voor-Indische idiomen
zijn voortgekomen, gelijk het Italiaansch
uit het Latijn, heeft door de Hindoes
plaats gevonden, die tot in de 16e eeuw
een sterken cuituroelen invloed op den
Archipei sn vooral op Java en Bali heb
ben uitgeoefend. De aanraking met het
Arabisch heeft eerst plaats gevonden na
den intocht van den Islam in de 13e
eeuw, die, behalve op Bali, successieve
lijk. de Brahmaansche cn Boeddhistische
godsdienstige stelsels der Hindoes ver
ving.
Het Javaansch en het Balisch hebben

den Sanskrit-invloed sterk ondervonden,
terwijl de inwerking van het Arabisch
hier relatief zwakker is. Deze is belang

rijker bij talen als het Maleisch, Minang-
kabauwsch en Atjehsch, terwijl do taien
der volkeren, die door deze uitheemsche
cuituurstroomen niet of minder beroerd
zijn, zooais de Bataks op Sumatra, de
Dajaks en Toradja's in het binnenland
van resp. Borneo en Celebes benevens
vele volkjes in den Grooten Oost, hun
oorspronkelijk Indonesisch karakter uiter
aard zuiverder hebben bewaard.

De inwerking van het Sanskrit is, hoe
wei niet direct naar het aantal overge

nomen woorden, over het algemeen in
tenser geweest dan die van het Arabisch,
Waar de talrijke arabismen toch nog al

tijd ais een uithcemsch element worden
aangevoeld, zijn vele Sanskrit-termen
geheel in de taai opgenomen, zonder dat
ze nog als „vreemde woorden" worden
opgevat. Woorden als „radja", „desa",
„negert", „kepala" en tallooze andere
zijn in dit opzicht volkomen geassimi
leerd en door niemand meer als sans-
kritismen beschouwd.

Op de structuur der Archipeltalen
hebben het Sanskrit en het Arabisch
ondanks hun eeuwenlange, krachtige in
werking geen noemenwaarden invloed
uitgeoefend, zoodat deze zuiver Indone
sisch is gebleven.

Tot slot willen wij den lezer van de
ruim 200 talon, die in ons Indië gespro
ken worden nog de 10 belangrijkste noe
men, waarbij 'wij ook even een indruk
zullen geven van het aantal zielen, dat
deze talen als zijn moedertaal beschouwt.
Verreweg bovenaan, zoowel door het

aantal sprekenden als den rijkdom van
taal er. literatuur staat het Javaansch,
dat in verschillende dialecten in Midden-
en Oost-Java gesproken wordt, terwijl ook
de kuststrook in het N. der Residentie.
Banten tot het Javaansche taalgebied
gerekend dient te worden. De verschil
lende tamelijk uiteenloopende dialecten,
die uiteenvallen in een groep, waar de a
als a (i-h-W.) en waar deze vocaal als o
uitgesproken wordt (i.h.O.), worden over
koepeld door een soort Algemeen Be
schaafd, het welluidende Javaansch van
öoerakarta, dat algemeen als beschaafde
spreek- en schrijftaal ingang heeft ge
vonden. Het aantal Javaansch spreken
den overschrijdt de 30.000.000 aanzienlijk,
waarmede deze taal dus reeds eenigszins
met de groote nationale talen van Eu
ropa op één lijn Is te stellen. Een bijzon
derheid van liet Javaansch, een eigen
schap, die het met zijn nabuurtaien, het
Soendaasch en het Balisch deelt, is het

Sportoefr.ningen van de troepen van het Koninhlijk ^rdr.rltiitd.'ich-Intli.-a-h
Leger te Ambon.

voorkomen der z.g. „taaisoorten", die
men met de overigens weinig gelukkig
gekozen namen Hoog- en Laag-Javaansch
pleegt aan te duiden.
Do hier bedoelde eigenaardigheid be

treft het verschijnsel, dat de Javaan bij
het spreken tot een sociaal hooger ge
plaatste voor vele termen andere dan
de doorgaans gebruikelijke bezigt. Zoo
zullen twee bedienden onderling evenals
de „njonja" zelf tot een lid van haar
personeel spiekend het hebben over „ban-
joe" en „wong", waar ze het over „wa
ter" an „menachen" hebben, waarbij ech
ter de djongos, zoo hij het woord tot de
vrouw dos huizes richt, hiervoor de
woorden „toja" en „tijang" zal bezigen.
De termen Hoog- en Laag-Javaansch
(i.h, Jav. „krama" en „ngoko") zijn in
zooverre misleidend, dat ze een onder
scheiding in een soort plat- en beschaafd
Javaansch zouden suggerceren, een ver

schil, dat ten eencnmaio niet bestaat,
daar „ngoko" zuiver Javaansch is, waar
in do „krama" sprekende echter bepaal
de termen door vaste synoniemen pleegt
te vervangen. Een woord als „banjoe" is
volstrekt niet „platter" dan de daarbij
behoorende krama-vorm „toja", daar
slechts de onderlinge positie der spre
kenden het gebruik van den eenen of den
anderen vorm zal eischen. Integendeel
zullen de Laag-Javaansche woorden im
mers door de maatschappelijk hooger ge
plaatste tot de ondergeschikte worden
gebruikt, terwijl deze zich van de Hoog-
Javaansche vormen zal bedienen. We
moeten deze kwestie, maar dan in een
vee! dringender vörm, ongeveer zien als
het gebruik van woorden ais „man",
„echtgenoot" en „gemaal" te onzent,
waarbij ook louter de sfeer het gebruik
regelt. De eigenaardigheid van dit unieke
linguïstische verschijnsel bracht ons cv
toe hiervan een wat uitvoeriger schilde
ring te geven dan in het kader van deze
beschouwing misschien wel gemotiveerd
was.

Naar haar aantal sprekenden op het
Javaansch volgend, zien wij in de rij dei-
Indonesische taien het Soendaasch. nauw
aan het Javaansch verwant, dat in het
bergland van West-Java de moedertaal
van ruim 6.000.000 Soendaneezen vormt.
Een andere taal, die veel punten van
overeenkomst met het Javaansch ver
toont, is het Madoereesch van het eiland
Madoera, dat ook in. een breedc strook
langs de Noordkust van Oost-Java ge
sproken wordt. Ruim 5.000.000 nijvere
Madoereezen bedienen zich van dit idi
oom. Op het Madoereesch volgt een Su-
matraansche taal, en wel de, het Ma
leisch zeer na staande, maar toch geens
zins als dialect hiervan te beschouwen
taai van het vooruitstrevende volk der
Minangkabauwers. Met haar ruim 2 mii-
lioen sprekenden is dit de grootste taai
van het eiland Sumatra, terwijl ze dooi
den betrekkelijk hoogen graad van ont
wikkeling van haar sprekenden ook an
derszins een belangrijke plaals inneemt.
Eenige honderdduizenden sprekenden

minder telt het Boegineesch, de belang
rijkste taal van het verder zoo talenrijke
eiland Celebea. Behalve in het stamland
der Boeglneezen op hel Z.W.-schiereiland
mei uitzondering van hot, Makassuavsche



gebied in het uiterste Zuiden en om de
hoofdplaats, wordt dit idioom gesproken
in de Boegineesche koloniën en neder
zettingen elders in Celebes en langs de
kusten van Borneo. Het ontstaan van

deze verspreide taalgebieden vindt zijn
oorzaak in het feit, dat de Boegineezen
evenals hun naburen de Makassaren van

ouds tot dö zeevarende handelsvolken

van den Archipel hebben behoord, die
zich niet zelden blijvend op vreemde kus
ten vestigden. Eerst nu komen wij aan
het Maleisch, dat met zijn ongeveer 1%
milllosn sprekenden de 6e taal van Indië
vormt. Hierbij dient echter niet te wor

den vergeten, dat dit cijfer slechts be
trekking heeft op de bevolking, die het
Maleisch als haar moedertaal gebruikt.

Verstaan en zoo noodig gesproken wordt
het, door de bijzondere positie, die deze
taal zich langzamerhand onder haar zus
tertalen heeft veroverd, uiteraard door
een veel grootere groep, waarvan het

echter niet wel doenlijk is het juiste aan
tal to bepalen.
De landstreken, waarin het Maleisch

Inheemsch is, hetzij dan met min of
meer belangrijke locale verschillen, zijn
de Riouw- en Lingga-archipel, de Oost
kust en de laagvlakte van Sumatra, een
breede strook langs de kusten van Bor
neo, benevens in Ambon en nog eenige
eilandjes in den Grooten öost. In Bata
via en omgeving wordt een Maleisch
dialect gesproken, dat wij door zijn af
zonderlijke positie niet onder het boven
genoemde cijfer hebben gerekend- Ruim
een millioen zielen bedient zich hier van

het Bataviaasch Maleisch, dat door de
inwerking van verschillende idiomen
aanzienlijk van den standaardvorm van
deze taal afwijkt. Dadelijk op het Ma
leisch volgt het Bataksch. dat, in 5 of 6
dialectsn uiteenvallende, in de streken
om het Toba-Meer wordt gesproken. Het
voornaamste van deze dialecten is de

taal der Toba's in het centrum van het

Batakland. Een vrijwel even groot aan
tal sprekenden telt het Baiineesch van
bet eiland Bali en het Westen van Lom

bok, een taal, die weer groote overeen

komst vertoont met het Javaansch.

Het Atjehsch in het Noorden van Su
matra met ongeveer een millioen spre
kenden, neemt taalkundig onder de Indo
nesische talen een bijzondere plaats in.
Door het nu verdwenen, eertijds mach
tige Atjehsche rijk speelde deze taal
vroeger een belangrijker rol dan thans.
Iets minder sprekenden telt tenslotte

nog het Makassaarsch in het Z.W. van
hot Z.W.-schioreiland van Celebes, dat

ovenals het Boegineesch ook elders, o.a.
in het Zuiden van Flores om de plaats
Endeh, gesproken wordt.
Met dit wel zeer summiere overzicht

moeten wij deze beschouwing besluiten,

waarmee wij echter hopen den lezer al
thans een zekere oriëntatie ten aanzien

van den rijken talenschat van Neder-
landsch-Indië te hebben gegeven. Br.

JVieumó.

uit Indië
(Uit de Indische biaden, loopende
tot 6 Febrvari.J

Vrouwen in Indië.
„Zuster Spoor".

Men schrijft aan het Bataviasche
„Dagblad" van 4 dezer:

Iedereen uit het Tjihapitkamp kent
haar. Want iedereen had wonden te ver
zorgen; Iedereen moest wel eens den een
of anderen keer naar de polikliniek.
Iedereen had wel eens wat aan dr. Ou-
werkerk te vragen. En dan zag je van
zelf die stille zuster, die weinig sprak,
maar steeds hielp. Die steeds een opbeu
rend knikje had of ook wel eens een
droge opmerking, waardoor je je klach
ten opeens een beetj'e minder zwaar op
nam. Meer een houding kreeg van „nou,

ja, dat hoort ook bij het Jappenkamp,
maar wo komen er vast wel doorheen".
Dat witte snoetje van zuster Spoor was

altijd te vinden, altijd stond ze klaar om
te helpen. Om 7 uur was ze al op de
„poli" en om half tien 's avonds stond
ze nog op te ruimen.

Wie van de Tjihapiters realiseert zich
eigenlijk, dat dit de vrouw is van den
nieuwen legercommandant?
Wie realiseert zich, dat de vrouw van

dezen generaal nu weer kalm haar plicht
doet aan boord van het hospitaalschip
„Oranje"? Veel liever was ze nu eens
een poosje bij haar man gebleven, maar
ais een goede soldatenvrouw kent ze
haar plicht in crisistijd. Ze behoort niet
tot hot soort, dat mjn society-vrouw zou
willen noemen. Ze arrangeert geen fancy-
fairs. Ze werkt zelf, ze geeft een voor
beeld. Ze weet offers tc brengen, ze weet
heel goed wat dat inhoudt. Maar ze weet
ook, dat niets nieuws geboren kan wor
den zonder offers en ze weet onzelfzuch
tig te zijn.

Moge iedere soldatenvrouw zich aan
haar spiegelen, wanneer niet alles zoo
geschikt kan worden — in verband met
het belang van het land - - als ze wel
graag zou willen. Dan krijgen we den
goeden geest in èn buiten het leger!

Het Salaris- en Steun-vraagstuk.
„Het Dagblad" te Batavia van 4 dezer

schrijft:

Vragen, die men ons telkens weer stelt,
zijn: hoe zullen zij, die door den oorlog
hun werkkring eh hun bezittingen kwijt
geraakt zijn, weer op de been geholpen
worden? Hierover kan, al is lang nog
niet alles in kannen en kruiken, in groote
trekken we! iets medegedeeld worden, al
thans voor wat het herstel in betrekking
of benoeming in een nieuwe functie aan
gaat, alsmede over de pensioenen en de
toekenning van onderstanden aan de na
gelaten betrekkingen van particuliere
oorlogsslachtoffers.

Voor heden bepalen wij ons tot alles
wat betrekking heeft op de salarissen
aan de werkers en den steun aan niet-

werkers.

Het gouvernement heeft zich op het
standpunt gesteld dat alle ambtenaren
(ook die van autonome ressorten en ge
subsidieerde instellingen) die per 1 Maart

5942 in geregelde dienstbetrekking waren
en als krijgsgevangene of als burger ge
vangen gezeten hebben, per 1 Augustus
1945 weer in actieven dienst hersteld zijn,
Zij zullen van dien dag af hun bezoldi
ging mot eventuoele weddcvcrhooging(en)
ontvangen tot en met 31 Januari 1946,
dus over zes maanden.

Op 1 Februari j.l. is een jueujuc
regeling ingegaan volgens welke

alleen gij, die ook werkelijk iveer
in actieveyt dienst hersteld epii, hitn
salaris blijven ontvangen, terwyl
sij, die nog niet aan het werk gyn,
van dien dag af noyi-activiteitstrac-
tement zullen ontvangeyi, n.l. 60%
van de eerste ƒ 500.— en liO% V(i?4
het daarboveyi genoten activiteits-
soJaris, met een 7naa:irnn?n van
ƒ 7S0.— per maand.

Zoolang geen Indisch courant is inge
voerd, zal alles, waarop men ingevolge
het bovenstaande recht verkrijgt, te goed
geschreven worden.

"~-T ,

Nog een staaltje van Natioyialistische propaganda.



De gevallen van hen, die gedurende
den bezettingstijd niet geïnterneerd zijn
of gevangen gezeten hebben, zullen stuk
voor stuk bekeken moeten worden. In
dien deze ambtenaren mede als „oorlogs
slachtoffer" zijn te beschouwen, zal ten
aanzien van hen dezelfde gedragslijn
worden gevolgd. Uiteraard dienen zij zelf
de eerste stappen te doen door zich bij
hun departement aan te melden, voor
zoover dit nog niet gebeurd is.
Intusschen zijn sinds de komst van de

geallieerden in Indlë vele noodinstellln-
gen verrezen, die van belang zijn voor
den wederopbouw van Indië en waarbij
ambtenaren zoowel als niet-ambtenaren
werkzaam zijn, terwijl ook niet-ambtena
ren op gouvernementskantoren werken.
Het ligt in de bedoeling het begrip „gou
vernementsinstelling" op zoo ruim moge
lijke basis op deze noodinstellingen toe te
passen. Alle particulieren, die thans wer
ken bij een organisatie, die als gouverne
mentsinstelling wordt aangemerkt, zullen
voor de thans door hen bekleede betrek

king op basis van de bezoldigd
worden. Het toegekende salaris zal ingaan
op den dag van de aanstelling. Ook de
op deze wijze toekomende bedragen zul
len voorloopig te goed geschreven worden.

Steun aan particulieren.
Het vraagstuk, hoe men de particulie

ren, die nog niet aan het werk zijn bij
een gouvernementsinstelling in bovenbe
doelden zin, voorloopig tegemoet dient te
komen tot het bedrijfsleven weer vol
doende op gang Is, vormt uiteraard een
veel ingewikkelder en omvanË:rijker
vraagstuk dan dat betreffende de amb
tenaren.

Dit onderwerp kan in tweeën gedeeld
worden: de wijze waarop onmiddellijk na
de Invoering van een Indische -wraluta
deze steun dient plaats te hebben,, en de
wijze waarop de niet-werkende particu
lieren straks, na de intrede van een meer
normalen toestand op staatkundig gebied
en de heropening van de eerste bedrij
ven, gesteund zullen moeten worden.

Ten aanzien van het eerste deel

van dit onderwerp is bepaald dat
de werkgevers ook na de invoering
van het nieuwe Indische geld via
den Ondememersbond credieten

kunnen bleven opnemen, zoowel
voor hen, die weder bij hun ouden
werkgever in dienst hersteld zijn,
ais voor de niet-werkers.

Voor de werkers geschiedt dit op basis
van hun salaris per 1 Maart 1942, met
inachtneming van eventueele verhoogln-
gen, voor de niet-werkers kan dit ge
schieden op basis van de bepalingen, die
ook voor de niet-werkende ambtenaren

gelden, dus op z.g. non-actlvlteitsbasis,
met dezelfde percentages.
De aldus verkregen bedragen worden

echter niet ten volle uitgekeerd. Om ver
schillende redenen acht men het niet

wenschelijk, nu vele artikelen, waarin in
normale omstandigheden een deel van
het salaris besteed wordt, toch niet te
krijgen zijn en bepaalde „vaste lasten"
thans ook niet gehonoreerd worden, de
salarissen volledig uit te betalen.
Op Java zullen zij daartoe In een aan

tal betalingsklassen verdeeld worden.
Men krijgt in ieder geval voldoende in
handen om van te leven.

De rest wordt voor de werkers en de
ambtenaren op non-activiteit (dit geldt
natuurlijk mede voor gepensionneerden,
enz.) voorloopig te goed geschreven, zoo

als dat ook reeds gebeurd is met de sa
larissen van 15 Augustus af.
Voor de niet-werkende particulieren

beperkt de steun zich tot het bedrag, dat
zij ingevolge hun betallngsklasse in han
den dienen te krijgen; of hun werkgever
later hun nog een bedrag wil uitkeeren,
overeenkomende met de som, die intus
schen voor de werkers te goed geschre
ven is, wordt natuurlijk een zaak van
dezen werkgever.
Voor de periode, waarin aan deze voor-

looplge regeling een eind gemaakt is,
maar waarin vele particulieren nog niet
aan het werk zijn, Is nog geen beslissing
genomen. Wel spreekt het vanzelf dat
men het er in bevoegde kringen over eens
is dat men ook dan de particuliere oor
logsslachtoffers niet aan hun lot kan
overlaten.

❖

Gevangenen te Megamendoeng.
Enkele vuursalvo's werden afgegeven

op rampokkers In de omgeving van het
Kapwi-kamp op Kedoeng Halang, aldus
het Batavlasche „Dagblad" van 4 dezer.
Dertig ton ammunitie, door een afdee-

ling Japs vanuit Soekaboemi wegge
voerd, werden in het meer van Tjigom-
bong langs den weg van Buitenzorg naar
Soekaboemi, gestort. ■

Vrijdag trok een patrouille Ghurka's
naar het ten zuidoosten van Buitenzorg
gelegen plaatsje Megamendoeng, naar
aanleiding van binnengekomen berichten
omtrent zich daar in behoeftige omstan
digheden verkeerende personen. Zij trof
fen 58 gevangen an aan, van wie de ge
zondheidstoestand „letterlijk ontzettend"
was. Eén hunner stierf, terwijl de troe
pen voorbereidingen troffen voor hun
overbrenging. De meeste van deze men-
schen waren Indonesiërs, doch ook en
kele Chineezen bevonden zich onder hen.
Zij waren oorspronkelijk honderd dagen
geleden gearresteerd en ontvingen een
rijstrantsoen van tien gram per dag. De
ongelukkigen zijn thans overgedragen
aan de zorgsn van het Indonesische Roo-
de Kruis.

De uit zes Indonesische politie-ambte-
naren bestsiande wacht werd in hechte

nis genomen.
❖

De Evacuatie.
Waarom niet per vliegtuig?

Men schrijft aan „Het Dagblad" te Ba
tavia d.d. 30 Januari j.1.:
De eerste groep van ex-geïnterneerden

is uit Malang per trein onder bewaking
van de T.K.R. in Batavia aangekomen.
De reis was lang en vermoeiend.
Thans blijkt, dat vanwege een tekort

aan spoorwegmateriaal de evacuatie van
vele duizenden uit Midden- en Oost-Java
eenige maanden kan duren, niettegen
staande de „republiek" te kennen heeft
gegeven, dat zij de ex-geïnterneerden
vóór het einde van deze maand naar Ba
tavia wenscht over te brengen.
Indien het de „republiek" ernst is met

deze evacuatie en het vervoer van de
eerste groep uit Malang geen propagan-
da-stunt is, zou de Rapwi dan niet door
tusschenkomst van de Britsche autori
teiten met do „republiek" een regeling
kunnen treffen, dot alle ex-geïnterneer
den met behulp van de geheele Britsche
en Nederlandsche luchtmacht in enkele
dagen vanuit de dichtstbijzijnde vliegvel
den geëvacueerd kunnen worden?

De evacuatie zou niet op het vervoers
probleem blijven hangen en de bewaking
van de T.K.R. zou aanzienlijk verlicht
worden, terwijl de reis zooveel comforta
beler wordt voor de betrokkenen. Door
haar medewerking aan dit plan te ver-
leenen zou de republikeinsche „regee
ring" bovendien bewijzen, dat haar ver
klaringen geen holle woorden zijn.

In memopiam

Dr. J. C van der Velde

In de laatste dagen van Januari is te
Bandoeng overleden Dr. J. C. van der
Velde, onder de duizenden landgenootcn,
die hij in de moeilijke bezettingsjaren en
daarna tot een steun geweest is, beter
bekend onder den naam Jan van der
Velde.

In Nederland werd zijn naam eerst in
wijderen kring bekend, toen de eerste
vage berichten over de moeilijkheden in
het zgn. „bevrijde" Bandoeng doordrup
pelden. Dr. Jan van der Velde speelde in
die berichten een groote rol: hij organi
seerde en leidde de hulpverleening aan
de tienduizenden evacué's, die in Ban
doeng een veilige plaats gevonden meen
den te hebben. Hij was het nlet-offlcleele
hoofd van de groote Nederlandsche
gemeenschap, die dagelijks groeide.
Toen de officials van de Rapwi en
het Roode Kruis in Bandoeng aan
kwamen en daar dachten orde te moeten
scheppen in een chaos, bleek dat Dr. Van
der Velde met hulp van tallooze Neder
landers de zaak al in eigen handen ge
nomen had: een voortreffelijk ingerichte
Roode Kruis-organlsatie was al opge
richt en werkte beter dan men, gezien
de gebrekkige middelen en precaire situ
atie, mogelijk had geacht.
Maar niet alleen na de „bevrijding",

ook daarvoor, tijdens de Japansche be
zetting, heeft Dr. J. C. van der Velde zijn
zegenrijke werk verricht. Hij was de ziel
van een geheime steunactie, die hem ten
slotte in de ellendige gevangenissen van
de Japansche Kempeital deed belanden,
waar hij de wreedste martelingen moest
doorstaan.

De Indische regeering heeft in de ko
lommen van „Het Dagblad" uitdrukking
gegeven aan haar diepe leedwezen en
haar erkentelijkheid voor zijn werk in
dienst der gemeenschap verricht. „Met
hem is een van die persoonlijkheden
heengegaan, die zich voortdurend gedre
ven weten door de roeping zich volledig
in dienst der gemeenschap te stellen en
wier levensdevies luidt: „Ferar drim
prosim", ik moge verteren indien ik
slechts nuttig ben." Met deze woorden
eerde de Indische regeering haar onder
daan.

Bij de begrafenis, die op Zaterdag 26
Januari plaats vond, gaven tal van voor
aanstaande personen van hun medeleven
blijk. Verschillende opperofficieren dei-
geallieerde strijdkrachten, o.a. brigade
generaal Mac Donald, waren aanwezig,
benevens deputaties van Rapwi- on Ama-
cab-kantoren. De voorzitter van het Ne-
deriandsch-Indische Roode Kruis, de heer
fïutwirth, was uit Batavia overgekomen.
Vijf sprekers getuigden aan het graf van
de groote verdiensten van den overledene.

V.
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