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Bijl.: één

Betr. G-roter Nederland Actie

Ik heb de eer Uwe Excellentie hiernevens aan te bieden een
verslag van een op 15 November j.l. gehouden besloten bijeenkomst
van de "G-roter Nederland Actie" te Amsterdam.

Ter bekorting moge naar de inhoud daarvan verwezen worden.

HÜJT ÏÏOOJD VAN DE DIMSO" '

Mr L. Sinthoven.

Z.Jr' de Minister 'Jf resident,
Z.x.de Minister v. Binnenlandse Zaken,
Z.S. de Minister v. Buitenlandse Zaken,
Z.E.de Minister v.üniezaken en Overzeese

Rijksdelen,
te
's-G R A V _ B _ ï ï H _ A _ . G L ^ .
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G E' H S I M

Verslag van de besloten bijeenkomst van de "Groter
Nederland Actie" op vfoonsdag 15 November 1950 te Amsterdam.

Ha een kort openingswoord van de voorzitter der afde-
ling nam F.II.KRIJGgl-.lAIT het woord over: "Hoe kan Hieuw G-uinea
Nederlands blijven?*1 Spreker behandelde eerst het communisme
in Indonesië en 'oefende daarbij critiek op de Nederlandse Re-
gering, welke door haar zwakke, toegevende en vaak negatieve
houding de systematisch door de communisten in Indonesië ge-
schapen chaos in de hand werkte.

Er is echter één lichtpunt: Ambon. Indien ondanks het
judas-verraad van de Nederlandse Regering voor wat Marshall-
dollars en ondanks de sabotage van de U.S.A. bij de U.N.O. om
de kwestie Ambon op de agenda geplaatst te krijgen, het Ambon
zou gelukken om onder de heerschappij van Djokja vandaan te
komen',, dan was hiermede een precedent geschapen, welk de kwes-
tie Nieuw Guinea ten goede zou komen. Wat wij nodig hebben om
Ambon te helpen, aldus spreker, is één torpedobootjager en één
bommenwerper. Hiermede zouden wij de strijdkrachten van de R.I.
kunnen wegvagen. Indien de Nederlandse Regering hiervoor te
laf is. dan moeten wij dat zelf doen. Doelende op persberich-
ten zeide Krijgsman verder, dat R.Hazelhoff op verzoek van de
Stichting "Door do Eeuwen Trouw'* een poging ondernam om steun
te brengen aan de strijdende Arnbonriezen.

Spreker besloot zijn lezing met de beantwoording van de
vraag: "Hoe kan Hieuw Guinea Nederlands blijven?" Naar zijn
oordeel kon dit gebeuren door:
Ie. aaneensluiting van alle kleine groeperingen en partijen,

die hiervoor in Nederland ijveren. Alleen de massa kan
v/at bereiken. De minderheden zijn in Nederland altijd ver-
drukt gev/ee s t;

2e. met deze massa de regering dwingen om Arabon te erkennen en
daarmede Nieuw Guinea te behouden, hetzij met wettige mid-
delen en als dit niet hielp met onwettige middelen; en

3e. door een intensieve propaganda-voering over Arabon en Nieuw
Guinea in de wereld en voornamelijk in Amerika.

Volgens sprekor hadden de Indonesiërs dit reeds gedaan»
maar op hun v/i j se. Met alle hulp en medewerking, van de Ameri-
kaanse Ambassadeur in Indonesië: Merle Cochrant d.'Le uitsluitend
in dollars denkt en bij het State Department geen kwaad kan
doen, is een Indonesische propaganda-commissie naar Amerika
vertrokken.

20-11-1950.


