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FRANKRIJK, ENGELAND

Non-interventie vroeger en nu

en hun houding jegens Spanje

gezien in het licht
van hun politiek
van thans en van

een eeuw geleden
door

Prof. dr. H. Brugmans

De non-interventie is aan de orde van

den dag: zij schijnt het politieke beginsel

van dezen tijd. De mogendheden komen
samen in non-interventie-conferenties in
zake Spanje; er worden regels voor de
non-interventie vastgesteld, waaraan men

zich ook min of meer wil houden en in
derdaad ook wel houdt; militaire maat

regelen worden genomen om de non-in
terventie te handhaven of liever om de

nterventie te verhinderen. Want er zijn nu

eenmaal mogendheden, die de non-inter

ventie met de lippen belijden en er haar

medewerking voor toezeggen, maar die

er geheel onverschillig tegenover staan:

er zijn er zelfs, die de interventie in

Spanje bevorderen en ook voorstaan.
Daarom ook is het vraagstuk zoo moei

lijk, omdat slechts enkele staten het

waarlijk ernstig met de non-interventie
meenen en omdat de andere al te gemak

kelijk door de mazen der gesloten over
eenkomsten heen sluipen.

Ongetwijfeld meent Engeland het vol
komen eerlijk en oprecht met de non-in
terventie, zooals het in Londen nu een
maal gewoonlijk gaat, deels uit ideëele,
deels uit practische overwegingen. De
ideëele motieven zijn de wensch tot hand
having van den Europeeschen vrede,
daarnaast de vrees voor een conflict in
Spanje, dat den oorlog onvermijdelijk zou
maken. De practische overwegingen zijn
eveneens tweeërlei: het groote belang,
dat Engeland heeft bij de handhaving
van den status quo in de Middellandsche
Zee en vooral bij het onbestreden en rus
tig bezit van Gibraltar. De motieven der
Fransche regeering zijn ongeveer dezelf
de: hier staat het Middellandsche-Zee
vraagstuk voorop, met name de veilige
verbinding van Frankrijk met Algiers en
Tunis. Maar het Fransche kabinet heeft;
het veel moeilijker dan het Britsche. In
Westminster heeft de regeering met de
Labour Party gemakkelijk spel. Maar in
Parijs kunnen de communisten iedere re
geering van het volksfront maken en bre
ken: het is haast een politiek wonder, dat
de Fransche troepen de Pyreneeën niet
zijn over  getrokken om Franco in den rug
aan te vallen en zoo Barcelona te redden.

De klok een eeuw terug

Dat is de toestand van nu. Maar gaan
wij een eeuw terug, dan zijn de verhou
dingen geheel anders. En dan is het op
merkelijke dat zoowel Engeland als
Frankrijk over de interventie geheel an
ders denkt dan tegenwoordig, ten minste
geheel anders handelt. Om ons tot Span
je te beperken, meer dan eens hebben
Engeland en Frankrijk in het Iberisch
schiereiland geïntervenieerd, in het laat
ste geval, dat wij zullen beschouwen, zelfs
in Verbonden samenwerking.

Het eerste geval van Engelsche inter
ventie in Spanje valt in den Napoleon-
tischen tijd. In het voorjaar van 1808 had
den Fransche troepen zich in een deel van
Spanje genesteld, in schijn van een ex
peditie tegen Portugal: den 23sten Maart
bezette maarschalk Murat de hoofdstad
Madrid, juist een dag, voordat de nieuwe
koning Ferdinand VII en onder de toe
juiching der bevolking zijn intocht har;
gedaan. Dat was de consequentie van een
paleis-revolutie; de oude koning Karei IV
moest de kroon neerleggen ten behoeve
van zijn zoon. Van deze wat informeele
daad maakte Napoleon handig georuik.
hij riep de beide koningen, vader en zoon, |
voor zich te Bayonne. Daar dwong hij hen
de Spaansche kroon tot zijn beschikking’
te stellen: bij keizerlijk besluit van 6 Juni
benoemde Napoleon zijn broeder Jozef tot
koning van Spanje. Intusschen had de
keizer buiten het Spaansche volk gere
kend: toen koning Jozef den 9den Juli
zijn nieuw rijk betrad, was een groot deei
daarvan reeds in opstand. In Cadix vestig
de zich een junta, die het bestuur over het
opstandige Spanje in handen nam en dat
in naam van koning Ferdinand VII. Het is
deze junta, die in 1812 door de cortes eer:
nieuwe, zeer democratische constitutie
deed aannemen, waarvan beneden weer
sprake zal zijn. Het was deze junta ook,
die zich in verbinding stelde met de
Britsche regeering en om haar hulp ver
zocht. Londen was daartoe onmiddellijk
bereid. Een Engelsch leger landde in Por
tugal en dwong de Franschen door de ca
pitulatie van Ciutra tot den terugtocht:
ook een groot deel van Spanje moest door
de Franschen worden ontruimd.

De toestand was zoo bedenkelijk, dat de
keizer zelf na de beroemde samenkomst
met czaar Alexander I te Erfurt onmid
dellijk naar Spanje moest afreizen. Inder
daad met succes. Zooals overal, overwon
Napoleon opnieuw in Spanje, Madrid werd
heroverd, de Engelschen werden naar het
Noordwesten van Spanje teruggedreven.
Zonder den in het voorjaar van 1809 op
nieuw uitgebroken oorlog met Oostenrijk
zou de keizer geheel Spanje hebben kun
nen heroveren; nu bleef het bij een halve
overwinning. Daarvan maakten weer de
Spanjaarden en vooral de Britten ge
bruik. Het was de beroemde hertog van
Wellington, die hun legermachten toen
aanvoerde. Toch bleef deze Spaansche
oorlog nog geruimen tijd onbeslist: noch
Talevera noch Torres Vedras bracht voor
een van beide partijen een overwinning.
Maar toen Napoleon door den moeilijken
tocht naar Rusland in de kern van zijn
macht was geknakt, kon Wellington ste
viger doortasten. Salamanca in 1812 en
Vittoria in 1813 waren groote overwin
ningen voor de Engelschen. In dezelfde
maand October 1813, toen de bondgenoo-
ten Napoleon in den grooten volkenslag
bij Leipzig versloegen, overschreed Wel
lington de Pyreneeën en dus de Fransche
grens.

Maar hoe stond het met het volken
recht in dezen oorlog. Engeland was se
dert 1803 in oorlog met Frankrijk. Maar
was het ook in oorlog met koning Jozef
van Spanje? En zoo ja, kon het dan inter
venieer en in Spanje alleen op de uitnoo-
diging of aanmoediging van de junta van
Cadix? Wie en waar was eigenlijk de wet
tige regeering van Spanje?

De vergelijking met onzen tijd dringt
zich op. Zet voor koning Jozef de regee
ring' van Barcelona en voor de junta te
Cadix generaal Franco en de regeering
te Saragossa, dan wordt de overeenstem
ming duidelijk. Alleen met dit verschil,
dat Engeland het destijds in zijn belang
rekende interventie toe te passen en in
onze dagen daartoe niet wil overgaan.

Frankrijks interventie

Het tweede geval van interventie in
Spanje is het werk van Frankrijk geweest.
Koning Ferdinand VII, bovengenoemd,
was in 1814 (na den val van Napoleon)
naar zijn koninkrijk teruggekeerd. Reeds
tijdens zijn eersten tocht door het land
had hij opgemerkt, hoe schraal geworteld
het liberale constitutionalisme in Spanje
was: hij kon er dan ook gerust toe over
gaan de bovengenoemde constitutie van
1812 weer op te heffen: een scherpe re
actie werd ingezet. Daartegen kwam eerst
in 1820 verzet, merkwaardig genoeg van
den kant van het leger. Een militaire op
stand brak uit, die weldra het geheele
land wist te winnen. De koning stond ge
heel alleen: hij moest toegeven en de
grondwet van 1812 in eere herstellen. Na
tuurlijk ging dat niet van harte; boven- j
dien verliep de toepassing der liberale be
ginselen met horten en stooten, zoodat er
welhaast in breede kringen opnieuw on
tevredenheid ontstond. Onder de nieuwe
liberale regeering ontstond weldra een
scherpe verdeeldheid, die natuurlijk dooi
den koning werd aangemoedigd.

Zoo kwam het oogenblik dat de vorst
de hulp van de mogendheden kon vragen.
Daartoe was in de eerste plaats Lodewijk
XVIII van Frankrijk aangewezen. De re
geering te Parijs aarzelde: men herinner
de zich den zwaren oorlog onder Napo
leon tegen het Spaansche volk en vreesde
een nieuwe gevaarlijke guerilla. Maar het
vorstencongres van Verona machtigde
•len Franschen koning om in te grijpen, te
intërvenieeren. De strijd verliep beter en
sneller dan men te Parijs had gevreesd en
verwacht. Bijna nergens stuitten de Fran
schen, die den Spaanschen koning in z’n
volle macht kwamen herstellen, op ern-
stigen tegenstand. Alleen Cadix en zijn
citadel, het Trocadero, waar de liberalen
zich hadden geconcentreerd, verdedigde
zich nog drie maanden; maar den 31
Augustus 1823 gaf het Trocadero zich
over aan den hertog van Angoulême.
Daarmede was Ferdinand VII in zijn ko
ningsmacht hersteld: de interventie van
Frankrijk was volkomen gelukt.

Wij hebben nog meer te zeggen van
Ferdinand VII. In 1830, na de geboorte
van zijn dochter Isabella, had hij de ou
de salische wet opgeheven en deze doch
ter tot troonopvolgster verklaard. Na
Ferdinands dood in 1833 volgde zij hem
dan ook als Isabella II op onder regent
schap van haar moeder Maria Christina.
Maar de broeder van den overleden ko
ning, de infant don Carlos zag zich in zijn
rechten beknot en proclameerde zich als
Karei V tot koning van Spanje.

Hij verzamelde zijn getrouwen om zich
heen en begon een guerilla, den eersten
Carlistenoorlog, die voornamelijk in de
Baskische provincies heeft gewoed. Don
Carlos vond vooral steun bij de absolutis
ten en bij de geestelijkheid. Daardoor kon
het gebeuren, dat de regentes Maria
Christina vanzelf naar de zijde der libe
ralen werd gedreven; zij moest in 1834
een liberale grondwet geven, die zelfs in
1837 nog in radicalen geest werd aange
scherpt. Maar daarmede was de burger
oorlog nog niet ten einde: Carlisten en
Christino’s bestreden elkander fel en hef
tig, zonder dat,voorloopig een der partijen
de overwinning kon behalen. Daarom
wendde de regentes zich tot het buiten
land om hulp: in 1834 kwam zoo een qua-
druple alliantie tot stand tusschen Enge

land, Frankrijk, Portugal en Spanje. Zoo
werd een toestand formeel gelegaliseerd,
die veel overeenkomst heeft met den te-
genwoordigen. Uit vele landen stroomden
de vrijwilligers naar de legers van Don
Carlos om kerk en staat te redden uit de
handen van een „onwettige” regeering.
Maar deze, die der Christino’s, beschikte
ten slotte over de macht. Zij vond in Es-
partero een bekwaam militair en politiek
aanvoerder; zij kreeg bovendien de be
schikking over een Engelsch en een
Fransch legioen. De liberale regeeringen
van Frankrijk en Engeland kwamen dus
op deze doortastende wijze hun Spaan
sche partijgenooten te hulp. Het resultaat
kon niet twijfelachtig zijn. In 1840 nam
Don Carlos de wijk naar Frankrijk:
Noord-Spanje was weldra geheel aan de
regeering te Madrid onderworpen, nadat
aan rechtmatige grieven der Basken was
tegemoet gekomen.

Interventie of non-interventie — het
is en was een zaak van beginsel. Onge
twijfeld. Maar even zeker is het een zaak
van staatkundige praktijk, van politieke
opportuniteit. En vandaar dan ook, dat
dezelfde mogendheden, die thans de non-
interventie belijden en prediken, in de
vorige eeuw de interventie in practijk
brachten. Dat is in geenen deele onlo
gisch: integendeel: het is de logica zelf
der historie.

(Nadruk verboden).

GEWEZEN AMBTENAAR PROCEDEERT TEGEN
DE INDISCHE REGEERING

NEDERL.-INDIË

Eisch van ongeveer

dertien mille

Uit het vonnis van den Raad
van Justitie te Batavia

Zooals wij reeds meldden heeft het

Hooggerechtshof de vorige week Don

derdag voor het eerst in behandeling

genomen een civiele vordering van

den vroeger in Medan werkzamen
Indischen ambtenaar d r. A. N. W.

L o r e n z e n, die alsnog betaling

van dertien duizend gulden van de

Regeering vordert.

Het vonnis, dat de Raad van Justitie
te Batavia bereids wees en waartegen

revisie is aangeteekend, nemen wij

voor het belangrijkste gedeelte hier
onder over.

De feiten

De Raad van Justitie te Batavia (Eer
ste kamer) heeft het volgend vonnis ge
wezen in de zaak van dr. Alfred Nis Wil
helm Lorenzen, sinoloog, wonende te Me
dan, eischer bij exploit van dagvaarding
ddo. 25 Juni 1936, compareerende eerst
bij den advocaat en procureur mr. Cl. A.
S. M. Martens, daarna bij diens ambt
genoot mr. H. van dor Tas en thans bij
hun ambtgenoot mr. F. J. M. Drognat
Doeve, contra de Regeering van Neder-
landsch-Indië als vertegenwoordigende
den Lande, haren zetel hebbende te Bata
via, gedaagde bij opgemeld exploit van
dagvaarding compagneerende bij den ad
vocaat en procureur mr. E. J. F. van
Dunné:

De Raad van Justitie te Batavia (Eerste
kamer).

gehoord, enz.,
gezien, enz.,
ten aanzien van de feiten:
overwegende, dat eischer bij dagvaar

ding en daarmede overeenstemmende
conslusie van eisch ddo. 24 Juli 1936 heeft
gesteld:

dat eischer bij besluit van den Minis
ter van Koloniën te ’s Gravenhage ddo.
28 November 1928 afdeeling B. I. no. 9
ter beschikking is gesteld van den Gou
verneur-Generaal van Nederlandsch-In-
dië om hier te lande voor den tijd van 5
jaren te worden werkzaam gesteld als
ambtenaar voor de Chineesche boekhou
ding 1ste klasse bij den Belasting-Ac-
countantsdienst, o. m. op een aanvangs-
bezoldiging van ƒ 500 ’s maands, terwijl
eischer verder als bezoldiging zou genie
ten na 1 jaar ƒ 525 ’s maands, na 13 ja
ren ƒ 825 ’s maands, na 16 jaren ƒ 900
’s maands en na 19 jaren ƒ 1.000
’s maands.

dat verder bij besluit van voornoem

den Minister van Kolomen aao. i ja
nuari 1929 afdeeling B. I. no. 10 voor
meld besluit ddo. 28 November 1928 in
zooverre is gewijzigd, dat eischer op den
voet der „Kort Verband Regeling” in
Nederlandsch-Indië voor den tijd van 6
jaren zal worden werkzaam gesteld als
ambtenaar voor de Chineesche Boekhou
ding 1ste klasse bij den Belasting-Accoun-
tantsdienst in Nederlandsch-Indië op een
aanvangsbezoldiging van ƒ 500 per
maand, terwijl tevens bepaald werd dat
eischer boven de evenbedoelde bezoldi
ging een „Kort Verband Toelage” zou
genieten als bedoeld in artikel 3 der
„Kort Verband Regeling” van 10% der
voormelde bezoldiging en verder bepaald
werd dat eischer nadat het verband ten
volle zal zijn uitgediend een uitkeering
als bedoeld in artikel 8 der vermelde
„Kort Verband Regeling” zal genieten
ten bedrage van 5 maanden der laatst
genoten bezoldiging:

dat eischer bij beschikking van den
directeur van Financiën te Weltevreden,
enz., in voormelde qualiteit ter beschik
king is gesteld van den hoofdinspecteur
van Financiën op den voet van de „Kort
Verband Regeling” en onder bepaling,
dat ingevolge artikel 5 van die Regeling
boven de aan eischer toegekende bezol
diging van ƒ 500 ’s maands zal genieten
een toelage van 10% daarvan, voor wel
ke hij te goed wordt geschreven, en on
der bepaling, dat eischer na het verstrij
ken van zijn verband eene uitkeering zal
genieten tot een bedrag van vijf maal de
laatst genoten maandelijksche bezoldi
ging, en dat eischer onder opgemelde
voorwaarden zijn dienst als ambtenaar
voor de Chineesche Boekhouding 1ste
klasse bij de Belasting-Accountantsdienst
van voormeld gouvernement heeft aan
vaard.

De kortingen

De Raad overweegt voorts, dat gedaag
de het aan eischer toekomende salaris
over de maanden Juli tot en met Decem
ber 1931, over het jaar 1932, alsmede over
de maanden Januari 1933 tot en met
Maart 1934 niet volledig heeft uitbetaald
doch daarop zonder toestemming van
eischer eigenmachtig maandelijks heeft
gekort in 1931 5%, in 1932 10% en in 1933
en 1934 17%;

dat eischer derhalve in 1931 een bedrag
van ƒ 150, in 1932 een bedrag van ƒ 600
en in 1933 en 1934 een bedrag van ƒ 1.275
te weinig aan hem toekomend salaris
heeft uitbetaald gekregen, zoodat hij te
dezer zake van gedaagde nog te vorderen
heeft een bedrag van ƒ2.025;

dat eischer bij besluit van den Gouver-
neur-Generaal van Nederlandsch-Indië
ddo. 23 Juni 1933 no. 7 met ingang van
ultimo Juni 1933 eervol uit ’sLandsdienst
is ontslagen onder bepaling:

le. dat van de terugbetaling der aan
eischer ter zake van zijn uitzending vol
dane gelden wordt afgezien van de toe
passing van artikel 1 van het Koninklijk
Besluit van 17 December 1921 no. 15;

2e. dat aan eischer wordt vergund
zich op ’s Landskosten als landsreiziger in
de 2de klasse naar Nederland te begeven
mits hiervan gebruik wordt gemaakt bin
nen drie jaren na 23 Juni 1933;

3e. dat de directeur van Financiën
wordt gemachtigd tot uitbetaling aan
eischer van:

a. van de te zijnen name te goed ge
schreven kortverbandtoelage vermeer
derd met de daarop gekweekte rente;

b. van een aan zijn diensttijd evenredig
gedeelte van de gratificatie bedoeld in de
laatste alinea van de Ministerieele be
schikking van 3 Januari 1929 C. I. Z. afd.
B. I. no. 10; wordende dat gedeelte ge
steld op drie vijfde maand laatstgenoten
activiteitssalaris, verminderd met de sa
lariskorting van 17%;

c. van een gratificatie gelijk aan twee
maanden activiteitssalaris verminderd
met de salariskorting van 175, als tege
moetkoming voor de tusschentijdsche
verbreking van het verband, als bedoeld
in de Ministerieele beschikking van 28
November 1928 C. I. Z. afd. B. I. no. 9;

dat eischer met dit ontslag onder voor
melde voorwaarden niet accoord is ge

gaan en tegen dit ontslag heeft geprotes
teerd en op 1 Juli 1933 bij de opening van
het kantoor van den Belasting-Accoun
tantsdienst te Medan zijn diensten heeft

aangeboden, welk aanbod door het wd.
hoofd van het Belastingaccountantskan-

toor te Medan is geweigerd;

dat eischer had een zesjarig dienstver
band en laatstelijk genoot een bezoldi
ging van ƒ 500 per maand;

dat het aan eischer gegeven ontslag
is onrechtmatig, zijnde dit ontslag eischer
gegeven zonder diens toestemming, zon
der inachtneming van de voor opzegging
geldende bepalingen, zonder aanwezig
heid en opgave van dringende redenen en
zonder dat aan eischer is betaald de hem
toekomende schadeloosstelling op den
voet als bij artikel 1503q Burgerlijk Wet
boek is omschreven;

dat eischer terzake voorschreven thans
te vorderen heeft van de Regeering van
Nederlandsch-Indië als vertegenwoordi
gende den Lande, haren zetel hebbende
te Batavia de volgende bedragen:

a. een bedrag, gelijkstaande met de
bezoldiging vanaf 1 Juli 1933 tot 10 Fe
bruari 1936 d. i. over 181/3 maanden
ƒ 9166.66;

b. een bedrag, gelijkstaande met
10% bezoldiging over het ad £i\ vermelde
tijdvak ƒ 916.66;

c. een bedrag, ter vergoeding van
vrije geneeskundige behandeling over het
ad a vermelde tijdvak gesteld ad ƒ 25 per
maand ƒ 433.33;

d. een bedrag gelijkstaande met de
uitkeering tot een bedrag van vijf maal
de laatstgenoten maandelijksche bezoldi
ging d. i. ƒ 2500;

e. een bedrag gelijkstaande met den
vrijen overtocht in de 1ste klasse van
Belawan naar Nederland ... ƒ 750

ƒ. een bedrag van ƒ 2Ó25
wegens te weinig genoten sa
laris over het tijdvak 1 Juli
1931 tot 31 Maart 1934;

totaal ƒ 15791.65
verminderd met een bedrag
aan reeds ontvangen gelden
zijnde ƒ 2304

zoodat eischer terzake voor
schreven toekomt ƒ 13847.65
met de rente daarvan ad 6%
’s jaars vanaf 1 Juli 1933 tot
de volle voldoening toe;

dat tot heden van deze gelden in der
minne geen betaling is te bekomen;

en op die gronden heeft geconcludeerd:
dat het den Raad van Justitie te Ba

tavia moge behagen de gedaagde te ver-
oordeelen bij vonnis uitvoerbaar bij
voorraad om aan eischer tegen behoor
lijk bewijs van kwijting te betalen een
bedrag van ƒ 13.487.65 (dertien duizend
vierhonderd en zeven en tachtig gulden
en vijf en zestig cent) met rente daar
van ad 6% s jaars vanaf 1 Juli 1933
tot de volle voldoening toe en in de kós
ten van het geding; en overwegende, dat
gedaagde bij conclusie van antwoord ddo
5 Februari 1937 heeft aangevoerd:

dat eischer met zijn vordering niet ont
vangen kan worden;

dat hij toch, na gesteld te hebben voor
den duur van zes jaren in ’s Lands dienst
te zijn getreden op den voet der „Kort
Verband Regeling” — verder K. V. R. te
noemen —, welke termijn van zes jaren
is aangevangen op 9 Februari 1929, voorts
te zijn ontslagen tegen ultimo Juni 1933,
derhalve vóór den afloop van dien ter
mijn, welk ontslag naar zijn meening on
rechtmatig is geweest, op grond van dit
onrechtmatige ontslag in hoofdzaak vor
dert een schadeloosstelling op den voet
van artikel 1503q (lees: 1603q) B. W. en
wel een schadeloosstelling gelijkstaande
met het bedrag van salaris en verdere
voordeelen, die hij zou genoten hebben,
indien hij tot het einde van den overeen
gekomen termijn van zes jaren in dienst
van het Land ware gebleven;

dat eischers stellingen die vordering
niet rechtvaardigen.

(Op de nadere motiveering hiervan door
den Raad komen wij in ons blad van mor
gen terug).

HET GESTOOK

Nog meer arrestaties

In aansluiting op ons bericht inzake
de aanhouding van mej. Trimurty, redac

trice van het Japansch-Maleische dag

blad „Sinar Selatan”, kan — aldus de

„Loc. — worden gemeld dat ieder oogen

blik de aanhouding van een anderen me
dewerker aan dit blad kan worden ver

wacht, en wel van den heer Soedratjat.

Deze Inlandsche journalist is woonach
tig te Jogja en heeft, als los medewerker,
verschillende artikelen geschreven in ge
noemd blaadje.

Nader vernam het blad dat nóg een
tweetal medewerkers, (de namen werden
niet genoemd) zullen worden verhoord,
naar aanleiding van de publicaties in de
„Sinar Selatan”.

Hieraan kan worden toegevoegd, dat
alle vier personen, mej. Trimurty, de
heer Soedratjat en de beide anderen, ex-
redaetieleden zijn van dit Japansch-Ma
leische blad.

Toen evenwel artikel 1 der Persbreidel-
ordonnantie werd toegepast, werd de re
dactie practisch in haar geheel ontslagen,
vanwege „al die soesah” zooals een der
leiders van het blaadje opmerkte. Waar
evenwel niets bekend is van de benoe
ming van nieuwe redacteuren kan met
vrij groote zekerheid worden aangeno
men dat het ontslag slechts camouflage
was. Zekerheid terzake bestaat natuurlijk
niet.

Eveneens is het vrij zeker dat alle „ont
slagenen” doorgingen met het schrijven
van artikelen voor genoemd blad.

Tenslotte zij nog vermeld dat de heer
Soedratjat „van huis uit” Semaranger is,
doch tijdelijk te Jogja verblijf houdt.
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