Misverstand
beschouwing ..Dom en
dwaas" in ons blad van
Woensdag j.l. heeft, naar ons
Uit talrijke brieven, die wij naar
aanleiding daarvan mochten ontvangen, veel waarderende be-.
langstelling gehad, ofschoon wij
toch niets nieuws openbaarden.
Het door ons gesignaleerde 'feit

ONZE

mag van genoegzame bekendheid
worden verondersteld.
Ónder de verschillende reacties, was er echter een enkele,
waaruit bleek, dat de schrijver
ons betoog niet goed begrepen
heeft. Maar U gebruikt toch
ook vreemde woorden als „instantie", „reflecteren", „communiqué", „distinctie" enz. wordt
ons tegengeworpen. Zeker, die gebruiken wij, welbewust en zonder
enigen schroom. Want dit zijn
woorden, die, hoewel van vreemden oorsprong, zoals er duizenden hiervan in onze en in de
meeste West-Europese talen zijn,
-geheel vernederlandst zijn. Wij
gaan voort met te spreken van
een „telegram", ofschoon ook 't
woord van zuiver Germaansen
oorsprong „draadbericht" bestaat,
evenals van „telefoon",
hoewel van de zijde van overdreven puristen indertijd een poging
is gedaan, om, naar het Duitse
voorbeeld, dit woord te vervangen door „verspreker". En wij
hebben ook niet de minste
hu, wat een
linguïstische,
woord, zullen
verschrikkelijk
gemisschien enkelen zeggen
wetensbezwaren om vreemde
uitdrukkingen, die gemeengoed
van de gehele beschaafde wereld
zijn geworden, te gebruiken. Weten degenen, die zulke argumenten aanvoeren, dat niet minder
dan twee vqfden van den enormen woordenschat der Engelse
taal van Fransen en Latijnsen
oorsprong zijn ? In onze taal is de
verhouding veel gunstiger voor
de woorden van eigen stam,
maar wanneer men van „combinatie", „exces", „correspondentie" en „illustratie" spreekt,
doet men niets anders dan zich
van woorden, die door eeuwenoud gebruik volkomen burgerrecht in onze taal hebben veren in elk Nederlands
kregen
woordenboek te vinden zijn, te
bedienen. Zij zijn even Nederlands als de talloze Nederlanders, die dragers zijn van Franse, Duitse of andere namen. Even
goed genaturaliseerd als klaarblijkelijk ook die mijnheer Dumet soortbols, die ons
gelijke critische opmerkingen

.

—

—

zond en dien wel niemand Van
het Hout zal noemen.
wij ons ergeren is,
dat men zich van woorden,
die men gemakshalve zo maar uit
een vreemde taal heeft overge-

WAARAAN

nomen, bedient, dat men van
„supply" en „droppen" spreekt,

waarvan het gebruik even weinig
rechtvaardiging heeft als dat
van welk ander, willekeurig,
Engels, Frans of Duits woord.
Wie „squadron" zegt, spreekt
Engels, wie het over „eskader''
gebruikt een Hollands
heeft,
woord. Het is, dunkt ons, duidelijk.

Indo-Europeaan: „Geen Nederlander
Scheiding tussen loot en
stam voltrekt zich
onze redacteur in
Nederland)

TOT

communiqués der regeringen in
besprekingen in

klaarblijkelijk

berekeningen
Truman

Moskou en de
electorale
van den heer
door

geïnspireerde verkla-

over een toekomst
' ringen
duurzamen vrede.

van

Het juiste adres

BLIJKBAAR

gewezen op zijn

in alle opzichten fout gebaar om tot de Republiek van
Soekarno het verzoek te richten

een zekere hoeveelheid suiker en

de
rtjst ter beschikking van
verdrevenen
huis
en
haard
van
stellen, heeft
Palestina
■
Bernadotte
dit verzoek,
graaf

in

te

zoals uit een bericht, elders in
dit blad geplaatst, blijkt, zich
verzoek
daarop met hetzelfde
gewend tot üe NêderlaJids-Inüi-

—

—

HET

■

voorvoeld,

eenmaal zo zou gaan. De
dat
Indische regering had verklaard, dat zij de Indo-Europese groep als de voorhoede ber
schouwde. Jawel, beet De Hoog
terug, maar vormt zij wellicht
de voorhoede, waarvan men
zeker is, dat zij op een gegeven
moment zal moeten worden
afgesneden ?
't

zinning gekomen, hen niet in de
steek zou laten. Dat blijkt ook
een besluit van een te Bauit
de officiële delegatie,
tavia,
gehouden grote meeting
welke ter gelegenheid van
Waarvan
de Nederlandse pers
de
gebeurtenissen
nationale
natuurlijk met ge,en woord melhier te lande Indië vertegenom zich
woordigt, behoren ook enige af- ding heeft gemaakt
Koningin
tot
de
petitie
met
een
groep
der
gevaardigden van de
Indo-Europeanen, sinds te Ba- te wenden.
Daar gaan zij!
tavia „De Stuw" de teugels in
handen heeft gekregen, inis ijdellijke hoop gegedeeld bij
de zogenaamde
weest. De eerste minister
minderheden.
van het Koninkrijk heeft 't
Zij zullen, teruggekeerd in zonder omwegen gezegd: de
Indië, kunnen rapporteren op Indo-Europeanen zijn geen Newelk een daverende wijze het derlanders in de engere zin van
Nederlandse volk, in weerwil het woord.
van de ontbinding van het Rijk,
Daar gaan ze: de duizenden
feest heeft gevierd. Zullen zij Indo-Europeanen, die In de
ook melding maken van 't geen strijd van het Koninkrijk tegen
er tijdens het feestgedruis in Japan hun leven hebben gelaten.
hun gemoed is omgegaan?
Daal' gaan ze: de Indische
Ik denk 't niet.
jongens, die, ingedeeld bij het
De nazaten van die Neder- Koninklijk
Nederlands-Indisch
landse pioniers, die Indië groot leger,
overal waar gevaar
hebben gemaakt, dragen het dreigt de spits afbijten.
hart hoog. Zij hebben iets in
Daar gaan ze: de kloeke
en over zich wat herinnert aan knapen van gemengde bloede,
de Spaanse Grandes, die, sdch die tijdens de bezetting zich
vermengend met de autochliever tot bloedens toe Heten
thone bevolking van de koloniën slaan of ten dode toe lieten uitop het Westelijk halfrond, er hongeren dan Nederland onaltijd prat op zijn gegaan dra- trouw te worden.
gers van twee culturen te zijn
Daar trekt aan ons geestesoog
en
dat bewustzijn
in hun voorbij: een stoet van kerels
voorname allure tot uitdrukking met ruggegraat, Indo-Europeawisten te brengen..
nen: staatslieden, bekwame beMaar daar eindigt de vergelij- stuurders, gouverneurs, resiking dan ook. Want, terwijl na denten, assistenten-resident, ofde afscheiding van de Spaans- ficieren, van generaals tot korAmerikaanse gebieden, de cul- poraals, die in de hitte van de
turele band met het moederland dag voor Nederland pal gestaan
behouden bleef en tot de dag en het Nederland-overzee gevan heden bestendigd is geble- bouwd hebben, ontworsteld aan
ven, juist doordat die in Zuid- de chaos van voorheen — nu
Amerika gewortelde Spaanse verloochend, losgelaten, onterfd,
afstammelingen met de leiding niet waardig gekeurd
Nedervan de zelfstandig geworden lander in de engere zin gestaten werden belast, is de naamd te worden.
Indo-Europese groep in Indië,
Uitgestoten zijn ze: de kunjuister: de groep der Indische stenaars
van Indo-Europese
Nederlanders, voorbestemd in bloede, literatoren, schilders,
de grote massa der Aziaten musici, die de Nederlandse
onder, hoogstwaarschijnlijk ten cultuur tot ver in 't buitenland
onder te gaan.
hebben verbreid en gedragen.
Dat is geen gevolg van een
Ik zie vóór mij de statige, de
foutieve „instelling" hunnerzijds. voorname figuur van mr. van
Dat is een gevolg van het feit, Leeuwen, burgemeester van Amdat de Stuw, met steun en sterdam, commissaris van
de
onder toejuiching van de Partij Koningin
in
M oord-Holland,
van de Arbeid en de Katholieke vice-Jresideht van de Raad van
Volkspartij, er in geslaagd is 'State, de belangrijkste Nederhet Indische groeiproces in de lander na de Vorstin, een Indirichting van een gemengde sche Nederlander, ook naar 't
maatschappij te stuiten en Indië uiterlijk, en dus naar de opvatom te vormen tot een Aziatische ting van de Nederlandse regestaatsgemeenschap, waarin al- ring anno 1948 geen Nederlanleen de Aziaat het voor 't der in de engere zin van 't
zeggen zal hebben.
woord.
maar waartoe
Ik denk aan
reden
voor
feest
Geen
nog
herinneringen opgemeer
dit terloops. Ik wilde haald om te bewijzen, de.t die
slechts zeggen,
dat de
thans versmade Indo-EuropeaIndo-Europese leden van de
Indische delegatie er wel niet
toe over zullen gaan ons deelgenoot te maken van 't geen er
tijdens de nationale feesten in
hun gemoed is omgegaan. Het
(Van

omgeving hiervan weten wat de vingen de
werkelijke plannen van Moskou hen, die dat volk in 't verleden
Zijn, wat al die, provocaties opwaarts hebben gestoten, de
zij niet
eigenlijk hebben te betekenen. officiële mededeling, dat
de
tot
geacht
worden
langer
volk,
De /.nderen, het Russische
volksgemeenschap
Nederlandse
de Engelsen, Fransen en Amerikanen gissen en vermoeden te behoren.
Het was niemand minder dan
slechts. Het enige, wat zij met
minister-president, die in de
de
zekerheid kunnen vaststellen, is,
de
bewoordingen
duidelijkste
gevaar
dat het
van een dramatide
tussen
eeuwenoude
band
sche ontwikkeling van de BerNede
Indische
Europese
en
controverse,
en al
wat
iijnse
daarmede samenhangt, met den derlanders verbrak. De heer
Drees bestreed namelijk, dat
dag groeit. Dat er factoren hiergebij in het spel zijn, die zich nog duizenden Nederlanders zijn,
republiek
de
vangenen
van
waarschijnlh'k niet onder controle van discipline en zelf- wel achtte hij het mogelijk, dat
enige Indo-Europeanen
beheersing laten houden en nog
wil worden vastgetegen
hun
welker diepere gronden elk
„Indo-Europeanen",
alogenblik bloot kunnen komen houden.
„zn'n
Neminister,
dus
de
ook
te liggen met alle, catastrophale
gevolgen van dien. Niettegen- derlanders, maar niet in de
staande de vage, kalmerende engeren zin, waarvan ik zoeven
Londen, Parijs en Washington
over het voortduren van de

Verbond, heeft het

Woorden van minister-president laten
geen twijfel meer

dat de climax van de spanning
en het gevaar nog niet bereikt
is. Na de grote anti-communistische demonstratie, die de hoeft ook niet. Wie de stelselRussen wel even heeft laten matige afbraak van het voorschrikken,
is voor morgen, oorlogse Indië, met zijn naar
Zondag, aangekondigd een nog elkander toegroeiende rassen,
grotere betoging van door de als een physieke pijn aan den
Soviet-bazen opgecommandeerde lijve heeft ondergaan, realiseert
bolsjevisten al of niet van over- zich zeer wel, dat die Indische
tuiging. Dat kan op den duur Nederlanders onmogehjk met
natuurlijk niet maar zo voort- hart en ziel bn' die feesten kungaan zonder dat er brokken nen zijn. Naar 't uiterlijk zijn
vallen. Niet in den vorm van zij present. Hun innerlijk staat
enige doden en gewonden, van er ver van af.
Er is voor de Indo-Europese
ontvoeringen en opsluitingen,
geen reden om te feesten.
groep
botsingen,
maar van hevige
waardoor de reeds in het Integendeel. Nauwelijks enige
Duitse kruitvat gestoken lont dagen voordat het Nederlandse
volk zich opmaakte om andersnel gaat branden.
Slechts het Kremlin en enige maal van* zijn nationale veringewijden in de onmiddellijke bondenheid te doen biyken, ontafstammelingen van

,

nen zelven wèl altijd hebben getoond, met woord en daad, échte
Nederlanders te zijn en te willen blijven. Het is toch boter
aan de galg gesmeerd. De
naoorlogse progressiviteit eist
haar offers, en offers hebben te
zwijgen en te berusten.
Wijlen Dick de Hoog, de grote
leider van het Indo-Europese

In engere zin”

Mis MAAR
Is mis, volkomen mis in
HET
Berlijn. Het schijnt echter,
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Afgesneden
is zrj alge-

WELNU,
sneden.

thans
Met de verklaring
van de heer Drees is Van Müok's
politiek, welke op die afsnijding
gericht was en waarvan de
logische consequentie is geweest
de opoffering van duizenden
Indo-Europeanen in de republikeinse gebieden, gesanctionneerd en verklaard.
De Indische Nederlander heeft
bij kan
zijn plicht gedaan
gaan. Zonder dankbetuiging
voor de bewezen diensten.
Zonder een woord van hulde
voor 't geen hij, Nederland en
Indië beide tot zegen, gedurende
eeuwen verricht heeft. Zonder
hoffelijk uitgeleide. Zonder een
énkel hoofs gebaar.
Alleen maar een uitwijzing.
En een schop achterna: geen
Nederlander in engere zin en dus
geschikt te worden opgeofferd.
Dat is het einde: de scheiding
tussen loot en stam. Dat is de
boodschap die de Indo-Europese
leden van de Indische delegatie
mee naar huis heeft gekregen.
Dat is de dank van 't moederland.
Feest, Nederland, feest!

—

Film over Han van
Meegeren?
filmkringen wordt thans als
INvaststaand
aangenomen, dat de

levensgeschiedenis van
de schilder Han van Meegeren
door „Pararaount" zal worden
verfilmd. De Amerikaanse maatschappij heeft de gelegenheid
dankbaar aangegrepen nu Nederlandse cineasten, naar hun zeggen,
van officiële zijde geen toestemming hebben kunnen krijgen, om
zelf een Van Meegeren-film te
produceren.
Paramount zou met familieleden
van de overleden schilder reeds
~yeen bezwaar"
contracten van

bewogen

_,

hebben afgesloten.

Amerika en Indonesië:
belangstelling geluwd

de
De correspondent van
„N. R. C." in Washington
schrijft, dat de laatste weken
waarmee
de belangstelling.
men in Washington de ontwikkeling in Indonesië volgt,
aanmerkelijk is. geluwd.
In officiële kringen echter
men de ontwikkeling
blijft
aandacht volgen, met
met
name wat de instelling van
de voorlopige federale regede
ring betreft. Men blijft
hoop koesteren, dat het optreden van de commissie voor
de Goede Diensten het tot
stanrT brengen van een vergelijk, dat ook de republiek
omvat, zal bevorderen.
Men ziet in de voortzetting
van de activiteit van de commissie nog steeds de beste
waarborg voor het bereiken
van
een oplossing, die zich
tot geheel Indonesië uitstrekt.

Nakamura-affaire nadert Overdenking
haar einde
MET

koninklijke woorden en
woorden, die de koninklijke

Mr. Diephuys eist 15 jaar tegen
de twee Japanners
de ïemwraire KrijgsVrijdagmiddag
heeft de aiKiiteur-nulïVir, .mr.
Diephuys, een gevangenisstraf
van 15 juar gebist tegen de Japanners Nomura en Nakamura.
Nomura 'gaf vlak na de Ja-

V.oor

raad

te Batavia

panse capitulatie opdracht aan
Nakamura,

om een grote hoe-

veelheid kostbaarheden uit het
Hoofdpandhuis te Batavia
te halen. Nakamura Koerde deze
een
order uit en eigende zich
deel
welk
toe,
schat
van
de
deel
hij aan zijn vriendin Carla Wolft'
vergaf De beide beklaagden
klaarden, dat de

gebruikt

kostbaarheden

moesten worden

schat ligt. Integendeel, zij
hebben geprobeerd, samen een
verhaal op te dissen, dat naaide mening van de auditeur-militair niet juist kan zijn. Zo is

van

Verdediger vraagt
vrijspraak

om

de

"

't een leugen, zeide mr. Diephuys,
dat geen Japans geld meer werd
aangenomen, vier dagen na de
Japanse capitulatie. Nomura had
heus geen sieraden nodig om te
betalen voor de bouw van kampen. Hij had zeker nog met. Japans geld terecht gekund, dat
tot December 1946 nog als betaalmiddel is gebruikt op Java.
Verdei- heeft dé tweede beklaagde, wiens verklaring nu de verklaring van Nomura volkomen
dekt, eerst geheel andere dingen
verteld. Hij had toen nog geen
contact gehad met de eerste beklaagde.

vijl' Japanse kampen te bouwen
Mr. Diephuys noemde Nomura
en beriepen zich tijdens het ver- een volkomen onbetrouwbaar
LEZING OVER KONINGIN
hoor voor de krijgsraad op een sujet en Nakamura achtte hij
JULIANA
order van M.otmtbatten, die hun voor de gemeenschap zeker even
Dinsdag 14 September a.s., handelingen zou wettigen.
gevaarlijk.
aanvang 8 uur 's avonds zal in
De auditeur-militair bestreed
De verdediger, Mr. W. Koyade zaal van het Logege.bouw de deze wettigheid op juridische
ma,
viel het requisitoir op juriheer A. Algra onder auspiciën
gronden en zeide 0.m., dat de dische gronden aan en ondervan Algemene Burgerzorg Ba- bedoelde order van Mountbatten
mening van de vertavia de lezing van Dinsdag 24 geen algemene order was, dat streepte de
dachten, dat ten tijde van het
Augustus j.l. over ons Vorstenhet Japanse gezag gehandhaafd weghalen van de sieraden uit het
huis voortzetten met als titel
moest blijven, zolang de geal- pandhuis hef Japans gezag nog
„Van Gravin Juliana tot Koninlieerde troepen niet geland wa- het wettige was en dat dit gegin Juliana".
ren. Er werd wel degelijk in rechtigd was de sieraden weg
Over de Prinsessen en Koomschreven, waartoe de JapanHij zeide, dat hier dus
ninginnen van het Oranjehuis zal ners in die tussentijd gemachtigd te halen.
kon zijn van een
sprake
geen
in deze lezing- iets meegedeeld waren. Mr. Diephuys vond dan
oorlogsmisdrijf en concludeerde
worden, om daarbij vooral te la- ook,
dat de verdediging van voor beide beklaagden tot vrijten uitkomen de gezegende in- Nomura geen steek hield.
spraak.
vloed, die zij gehad hebben op
De auditeur-militair achtte
De uitspraak van de Tempoof
zoon.
echtgenoot
ook het beroep op een bevel, hetKrijgsraad zal op een nader
geen Nakamura als verontschul- ralre
bepalen
datum volgen.
te
RUSSISCHE ERKENTELIJKHEID
diging aanvoerde, niet op zijn
feit,
dat
plaats. Ook het tweede
beklaagde ten laste werd
deze
De Russische uitgewekenen \ in gelegd, namelijk het ontvreemIndië zonden een telegram aan ex- den van een deel van de schat,
Op voorstel van het Hoofd
Koningin Wilhelmina, waarin zij
AlgeDiephuys bewezen.
achtte
mr.
van
den Dienst voor
Haar feliciteerden met Haar vijfWegens plundering eiste hij mene Personele Zaken heeft
tigjarig regeringsjubileum en hun
tegen beiden een gevande voorlopige Federale Regeinnigste
dankbaarheid betuigden daarom
goedkeuring gegenisstraf van 15 jaar.
ring haar
voor de onder Haar regering ondervolgende wijde
moaan
de
Diephuys
bij
Mr.
zeide
hecht
vonden rechten en vrijheden in tivering van de strafmaat, dat zigingen van de „Regionale
dit land, dat zij als hun tweede door toedoen van de beide be- duurte- en gezinstoelageregevaderland beschouwen.
klaagden het mogelijk is gewor- ling" voor overheidsdienaren:
1. De regeling van de messVerder zonden deze uitgewe- den, dat de, bij de pandhuisdienst
kosten,
volgens welke gezinkostbaargegeven,
aan
bewaring
telegram
Koningin
kenen een
in
zyn
nen zonder kinderen of met
in verkeerde handen
Juliana en Prins Bernhard, heden
benadeelde
één kind 70% en grotere gegekomen.
Nomura
waarin zij hun gelukwensen aansalaris
boden met de troonsbestijging van hierdoor velen en Nakamura zinnen 80% van het zodanig
betalen,
is
bemoeten
zijn
eigen
Koningin juliana en hun verknocht- verloov bovendien
heid aan het Huis van Oranje.be- lang niet uit het oog. Zij hebben gewijzigd, dat voor de inwoal of
nevens hun eerbiedige loyaliteit er beiden niets toe bijgedragen, ning van elk gezin
voortaan
kinderen
heffen,
die
niet
met
op
de
te
betuigom
sluier
jegens de nieuwe Vorstin
nog steeds over het verdwijnen 70% van het salaris verschulden.
digd is.
2. In gezinnen waai* één
bei-de
echtelieden ontder

Mess-kosten verlaagd

——

gedachte vertolkten, zijn we er
weer eens aan herinnerd, dat er in de laatste
twintig jaren in de wereldgehebben
meenschap misdaden
piaats gehad, die in hun gevolgen zelfs een krachtig volk niet
onaangetast hebben gelaten en
dat we nog steeds op onze hoeve moeten zijn voor een overal
die op een
rondwarende macht,
mensonterende slavernij een wereldheerschappij wil oprichten.
Dat hiermee werd bedoeld,
dat de uanvang van het nieuwe
tijdperk gekenmerkt zal worden
dóór- een intense strijd tegen
het communisme, zal niemand
ontgaan zijn. Misschien zal men
hierbij ook wel gedacht hebben
aan een strijd met wapenen.
Maar wanneer dit onvenmijdelijk mocht blijken, dan zullen
we toch steeds voor ogen moeten houden, dat dit naar het
oordeel
christelijk
algemeen
hindernissen
enige
hoogstens
uit de weg kan ruimen, doch
het eigenlijke probleem onaangetast laat en dat zó. iets op
zich ons dus niet veel verder
zal brengen. Dat is de stem van
Rome en dat is het oordeel van
de Wereldraad der Kerken, die
onlangs te
Amsterdam werd
gehouden.
Dr. Beel zei niet zo lang geleden: „Die strijd kan alleen gelukkig- worden voltooid, als
ieder zijn volle persoonlijkheid
geeft, als niemand aan wijken
denkt en zich met verbetenheid
opstelt." Het was een strijd, dit'
draaide „om de doodeenvoudige,
maar alles beslissende vragen
over de verhouding van den
mens tot zijn evenmens, over de
verhouding tussen gezag en
vrijheid, over de verhouding
tussen mens en God."
Wanneer we effectief een
dam willen opwerpen tegen het
communisme, zal ieder van ons
zichzelf moeten inzetten in deze
strijd tegen een opkomend ideologisch getij, dat ieder ogenblik
springhet karakter van een
vloed kan aannemen en veel

dezer dagen

schade aanrichten.

We mogen

niet nalaten het communisme
te zien als een reactie op ver-

toestanden en verhouhet gemeenschappelijke en individuele leven. Het
ontkiemt verder het snelst in
een bodem van nood en verwarring. Het is dan ook niet voldoende, dat de overheid het
hare doet door bevordering van
sociale rechtvaardigheid en culturele en geestelijke vorming in
de gemeenschap. leder zal moeten trachten om uit zijn individuele leven weg te nemen, wat

keerde

dingen in

met au.

sociale

rechtvaardig

breekt, zal voortaan voor het heid in strijd is en wat niet
eerste gezinslid eenzelfde toe- strookt met de culturele en
als geestelijke vorming van zijn onlage worden toegekend,
volgens
gezinnen
middellijke omgeving.
in andere
gezinstoelagebestaande
Hoe meer er zijn, die dat uit
de
overtuiging doen, hoe
echtgenote
regeline,voor
de
rotsvaste
een voorlopige op- in Juli bedroeg in totaal wordt betaald.
dam zal zijn, hoe
die
sterker
82.750.095; de voornaamste
gave van het Centraal
gezinstoelape voor de meer kracht zal worden opgeDE REGENS KOMEN
3.
De
landen van afkomst waren : echtgenote wordt niet meer
niet slechts om prevenVolgens de meteorologische en kantoor voor de Statistiek heeft V.S.
23.842.216: Nederland toegekend in. gevallen, waar- stuwd
rede
uitvoer uit'lndonesië
weerstand te bieden, maar
geophysische dienst zuilen de
tief
gens in de laagvlakte van Batavia in Juli 559.000 ton bedragen ter f 17.082.858; Groot-Brittannië
vrouw landsdienares ook om genezend de mogelijk6.077.016; in de
6.658.802; Siam
110 millioen
man particulier wer- heid op een menswaardig beis
en
de
ongeveer in de laatste week van waarde van ca.
3.978.362;
(Juni 416.000 ton ad
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2 milljoen), tin en daat van de 8.P.R.1., die door zullen van 9
12 u. v.m. getinerts 3851 ton ad
12 mülioen het Bijzonder Krijgsgerecht te opend zijn;
uitsluitend voor
Salatiga ter dood zijn veroor(Juni 3750 ton ad
11.5 millispoedrecepten: Apotheek Rathoen), palmolie 4802 ton ad
4.6 deeld wegens deelname aan de kamp, Senen 68, en Apotheek Rechtspositie vam het
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millioen
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ad georganiseerde aanval op mili- Béng Seng, Pantjoran 27.
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zijn voor uitsluitend spoedrecep- derale Regering heeft een werkMR. J. H. PETER
19 millioen).
ten (naehttanef), Apotheek Pacommissie in het leven geroepen,
Naar men ons meedeelt, is nacea, Krekot 5.
welke de regeling der rechtspositie
De voornaamste landen van mr. J. H. Peter, die benoemd is
van het Ned.-Ind. Overheidspersobestemming waren:
tot lid van het Hooggerechtshof
neel nader in beschouwing zal neNederland 40 millioen.
van Ned. Indië en tot lid van TECHNISCHE SCHOOL VOOR men en tevens voorstellen zal doen
Ver. St. van N.-Amerika het College van Beroep van de
GEDEMOBILISEERDEN
voor de vaststelling van regelen,
15 millioen.
Raad voor Rechts-herstel in
Op 13 dezer zal te Bandoeng geldende voor
het beschikbaar
Ned. Indië, niet, zoals gemeld de Technische School voor gedeSingapore
14 millioen.
personeel
stellen
van
aan Federawerd, plaatsvervangend presiJapan ’5 millioen.
De grote hoeveelheden opium, die indertijd door de politie
mobiliseerden in gebruik genomen tie en Deelstaten.
Groot-Brittannië
5 millioen. dent van de temporaire Krijgste Soerabaia werden ontdekt en in beslag genomen en
worden. Dit zal de tweede school
De werkcommissie is samengeCanada
3
raad te Batavia, doch wel voorgrote
republikeinse
smokkelhandel
het
he'lmillioen.
in
waardoor,de
van soortgelijke aard zijn. De steld uit vertegenwoordigers van
De invoer in Indonesië
zitter van de Appèl-raa/3.
sap aan het licht werd gebracht
eerste is in Soerabaja en telt reeds de Staatssecretarissen voor
Bineen honderdtal leerlingen, waaron- nenlandse Zaken, Justitie en Fivertegenwoordileer eten en drinken!, zei- der zelfs uit Batavia.
nanciën en vijf
mr. M. J. Schretler erop
Vernomen wóidt, dat dé beroemde Franse karakterspeler Victor Francen de titelrol in de Van
Meegeren-film zal vervullen. Francen :al voor deze rol zijn befaamde baaidje afscheren.
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EMIDDEN
np
x jubeidrang van
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omdat zij in hun dorre
koloniale bekrompenheid
der jubileumfeesten werd
in meer dan 20 tropische jaeen paar vrije ogenblikken
ren behoefden om vast te
Grondwetsherziening stellen: iederen dag voel
de
aangenomen. Slechts enik scherper dat ik den
kele wetenden slaakten een Oosterling slechts opperzucht of plengden een vlakkig ken. Consul Neher
is echter een uitzonderlijk
traan. Schouten, Gerbrandy en Welter spraken voor man
dat bemerken zijn
opvolgers in den wederopde oppositie
22 stembouw nog dagelijks.
men waaronder 6 communisten. Goede, overtuigde
Inmiddels moeten drie
sprekers en toch
overandere uitzonderlijke cileefd verleden. Tilanus had devant regeerders weer
sprak."
gelijk: wij misten letterlijk
In welke zin Indo-Europeanen elke trein. Onze zwakke „ergens"En ondergebracht
dan ergens in
dan wèl Nederlanders zijn, liet regeerders brachten ons in worden.
Dus
zonnezijde.
de
volle
weten.
de heer Drees ons niet
dit welig distelveld. En zou oorspronkelijk ons aller
Het is zo trouwens al genoeg. dus werd hetgeen deze vader Beel, als SchermerDe Indo-Europeanen weten nu krachtige sprekers bepleithom II opperhoofd der Inwaar zjj aan toe zijn. Uit de ten
voltooid verleden dische comptoren worden.
in Indië gevolgde politiek had- tijd. „Tragische figuren",
Maar dat gaat 'toch. niet
den zij wel reeds begrepen, dat zuchtte een overzichts„eenmaal Beel
door
hun belangen niet langer ge- schrijver. En in een voor was meer dan
het Koninkworden,
teld
maar in hun harten ons allen diep-tragische rijk
in staat was te torleefde toch nog altijd de hoop, tijd.
sen,
Beel overdat Nederland, eenmaal tot beDe herziening is er dus. leeft tweemaal
niet!", schreef
het
er
zijn
Wat nu? Consuls
Belonjè. En dat geeft pre- "
sche regering. Dit nu is het juis- voldoende. Maar of zij
cies weer hoe men hier in
diplomatiek- werkelijk weken?
te adres, èn uit
over deze figuur
Holland
staatkundig èn uit practisch
Consul Neher was tijdenkt
een van die véle
oogpunt, want de Zweed heeft dens een zijner veelvuldige
Hallemannetjes
d.z.b.f.w.
nu kunnen constateren hoe hij luchtuitstappen weer een
op
zijn korte stonde hier. Hij kent
UCHTER, ook voor de
als het ware door Batavia
wenken v/ordt bediend. De onze' Oosterse volksgeno"'--'thans ambteloze figuren Jonkman en Fiévez
eerste verscheping van suiker ten thans als zijn broekhij ontwikkelde zich zoekt men een prettige rezal zo spoedig mogelijk met het zak
traite. Dus maar burgeHeilige Land als bestemming bereids tot Oosters-IndiIndië verlaten. Het gaat als sche specialiteit En alle meester. En nog wel van...
oudgasten schamea zich Utrecht! De een heeft wel
gesmeerd.
al de
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is waar karakter noch kunandere
heeft van de militaire
Krulsiade bijkans een Jöbsiade gemaakt, maar dat
mag alweer niet hinderen.
Want de een heeft als student langs het Vreeburg
geflaneerd en de andere
heeft in wijlen de Waterlinie waohtjes geklopt
dan,
welaan
waarom
géén burgemeester? De
Utrechtenaren
er
zijn
d ó 1 op!
landbouwkundige
De
specialiteit Mansholt behield zijn plaats in de nationale ploeg, hoewel de
boeren en slagers thans
tenminste zijn hoofd eisen.
Op zijn immer groeiend
agrarisch departement plegen ruim 9000 ambtenaren
geldsmijterij in de perfectie. En in een ingezonden
stuk van Ir. A. Ruys in
Elsevier lazen wij: ~het
toppunt van deze bewindsman is wel, dat toen de
Kamer'hem het secretariaat
voor de schoonzoon van
de heer Schermerhom weigerde, de heer Mansholt
deze schoonzoon van prof.
Schermerhom een nieuw
gecreëerd baantje bezorgde, hoofd van het Bedrijfsschap Zuivel. Natuurlijk
met een hoog salaris."
En vlak daaronder wijst
de getoond en de
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hoe in Londen tegenwoordig 325 Nederlandse ambtenaren worden onderhouden aan onze ambassade,
consulaat enz. Voor den
oorlog waren er ruim 100.
België volstaat met 160,
Noorwegen met 40. Wij
echter beschikken zelfs
over
een culturele
attaché met twee secreEn dat doet
tarissen
ons denken aan den „regeringscommissaris" voor
de Voorlichting op het
nooit volprezen departement voor Overzeese Gebiedsdelen, die onlangs ook
alweer als cultuurbrenger
naar Indië vloog
„Paar gaan onze deviezen!", jammert mr. Schretler.
ïj1 N dat doet ons weer
denken aan de immer
vloeiende stromen Belgische bezoekers. '. Onlangs zaten wij
op een van de terrasjes
rond het Maastrichtse
Vrijthof. Belgen, Belgen,
al maar Belgen. De mannetjes dronken borrels
de vrouwtjes zweefden uit.
En kochten, kochten, kochten
de best geslaagde
en krachtig geprezene keerde zelfs terug met een
doosje
edelstenen.
En nog een vacantieervaring van het Vrijthof.
Ca naar het Zuiden ui
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Het Oranje Comité Mcdan gers van de ambtenaren-vakbonzal Koningin Juliana en Prinses den, voorgedragen door de ComWilhelmina albums met foto's van missie voor het Informeel Overde Oranjefeesten in de Negara leg; zij staat onder voorzitterschap
Soematera Timoer aanbieden.
van de heer J.W. Klei, plv. Hoofd
van de Dienst Algemene Personele
Zaken.
„DE CENTRALE”
Binnenkort komt de werkcomIn het bericht over de alge- missie voor het eerst bijeen. Als
mene jaarvergadering van de gasten zullen dan aanwezig zijn
Centrale van Nederlands Permr. Ph. Werner en de heer A. Ch.
mij nog een kop soep!"
resp. voorzitter en lid van
Overheidsdienst
Wiegel,
soneel
in
De soep kwam
gein
Nederland
werkzame Comenige
meegedeeld,
dat
als
wordt
de
meel!",
„Met
bonden.
Rechtspositie N.I. Overzuchtte de flauwe, „en candidaat voor het voorzitter-C. missie
heidspersoneel. Deze heren komen
met maggi. Zie jij ergens schap is gesteld de heer
op de hoogte stellen van de
departement
van
zich
Bakker
het
v é t?"
van sociale zaken. Dit moet in Indonesië bestaande gezichtspunten, ten aanzien van de regede Bakker, onIk zag uitsluitend vet- zijn: de heer C.maatschappelijke
ling der rechtspositie van
het
derhoofd
van
joze substantie. En na
overheidspersoneel.
zórg
Batavia-Stad.
Ned.-Indisch
twee
vacantiedagen in
den wij vroeger. Tegenwoordig... „man", stoomde een overigens welvarende relatie, „wil je wel
geloven dat ik den helen
dag een hó 1 gevoel heb?
Natuurlijk
ik eet
wel. Maar een uur_ nadat
ik gegeten heb. ben ik alweer flauw. Jozef... breng

—

Maastricht

werd ik

ook

hol en ook flauw.
„En nu kun je je voorstellen hoe ze zich in Holland voelen", bedacht de

DOODSCHRIK
De wedana van Kaliwoengoe,
bjj Semarang, zat dezer dagen
in zijn kantoor te werken, toen
relatie (in het Zuiden hou- er plotseling een revolverschot
den ze niet van Holland), klonk. De kogel doorboorde een
„en dan onder de kleine slip van de jas. van de
wedana,
vaste inkomentjes......"
maar hij zelf bleef ongedeerd.
Geen vlees (en daarom Van de dader geen spobr.
eisen ze Mansholt a la
lanterne), te weinig vet. GEEN OVERMATIGE DRUKTE
te weinig eieren, geen frieOP DE JAARBEURS
ten, geen gebakken aardDe
eerste dagen der Jaargaan
appelen
we
beurs
te
Utrecht waren niet
weer terug naar de honovermatig
druk. Dit was ook
1944",
voorgerdagen van
de opzet van deze speciaal voor
zagen re om en aan het
de export gereserveerde dagen,
Vrijthof.
waarop
opvallend veel buitenwaar
Kn
kunnen ze dat landse
de beurs beinkopers
beter weten?
zochten en zeer goede zaken
zgn gedaan.
grammetje
___,

BRONZEN LEEUW VOOR
De

dienst

MARINIERS
Voorlichtingsmeldt, dat bij K.B. de

Marine

Bronzen Leeuw toegekend is
aan de majoor der Mariniers
K.M.R., J. H. Strijbosch en de
lste luit. der Mariniers K.M.R.,

A. C. Lankreyer.

LEGE BRANDKAST
Toen de controleur van het
pasarwezen een bezoek bracht
aan Bodja, was wel de brandkast aanwezig maar daar was

dah ook alles mee gezegd. Het
geld bleek verdwenen en ook
het Indonesisch passerhoofd
was niet te vinden. Men weet
nog niet hoe groot het bedrag
is, dat verdwenen is.

