
BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST

89481

één.

'S-GRAVENHAGE, 2 AUgUStUS 19 50
Javastraat 68

GEHEIM

Jetr.:
Circulaire van
"Nationaal Verbond"

Met verwijzing naar mijn geheim schrijven van 15 februari j.l.,
no.V9808, heb ik de eer Uwe Excellentie hiernevens aan te bieden
copie van een circulaire van het te *s-Gravenhage gevestigde "Natio-
naal Verbond".

Deze circulaire is kortgeleden door het bestuur dezer organisa-
tie toegezonden aan de leden en aan de besturen en leden van de met
het "Nationaal Verbond" samenwerkende organisaties.
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LIeu groote heoren ±3 hei slecht
karsen rcon,

<iij nomen 23x1 ha^ vla e ach en
gooien met de pitten!

Tijdens den iaataten wereldoorlog in den strijd tegen
Japan hoett het kleins Ne du r land dapper zijn machtige
bondganooten bijgestaan. De Jngalsche kranten schreven,
naar aanleiding van het moedig optreden der lïederlanders,
tiet uikKe Icoppan op de voorpagina's: 'The Dutch do it
again!" Onze daarginds vechtende vloot .̂ing verloren.
C- e donk Kar e l Doorman!

,vat is Hederlanus belooning g-a^eeat?
Toen ilcderland rusT en orde in aigen rijk v; i 1de .her-

stellen, verzotten. U. 3, A. en het .'caritscho ".lijk zich daar
hoï'tig tegen en drongen ze ons, zvvakKO voj/aruda land het
grootste gedeelte van ons Rijk te laten a ï s die uren. In
Britsch I.Ialakka evenwel blijit Jngeland î et l'jracht van
wapenen den scepter zwaaien en heet het ala^ar de strijd
tegen het communisme. Nederlandsen Borneo behoorde vol-
gons de ^roote heeren onafhankelijk te worden. Britsch
Borneo bleeï Britsch!

Natuurlijk was .de.se gang van a aken niet noodig ge-
\V3o3t als v;ij aen ilinke wijze regeering hadden bezeten.
Amerika on ^ngelanü trokken een verdediginsogordel ten
V/esten van Rusland. In dezen gordel, deae katting, is l'.e-
derlanu eer; aoer klein schaitelt je . clen ketting ia niat
sterker uan 2ijn awakate schakel. Daarin lag onze macht.
Indien Nederland axs voorwaarde van deelneming aan het
Atlantisch Pact den eisch gesteld had, dat «.'jnerika en Un-

' geland met hu.n volgelingen hun ongeoorloutde inmenging
en dwang in de Indisch aangelegenheid moest staken, dan
zouden de grooto heeren wal opgehouden hebben ziet ons de
pitten toe "co werpan.. Jie weateli JAS gordel irnüiers ia vour
Engeland een onmisbaar levensbelang.

Halaaa worden het iïederlandache Volk an aijn regeerin;-
door al deze ten h'jraal achroiende schan-io en onai'zienbare
schade nieos wijzer. A,ls haantje ae voorste is de Kederland
achö Regeering erbij om oen oorlogsschip naar het verre
Oosten 13 zenden, om de ü.S.A. in den strijd tegen H.Korea
te holpen. AJ.S een speldeicnop j'o ataat ons land op de wereld
kaart naae^ de macntiga Tijken U. 3. A., Dritscho Hijk en
Sovjet Unie. ?/aarom moei- hei. awakice kleine doodarme Neder-
land, berooid van zijn levensader Indië, nog meor verarmend
en verzwaküena, doordat aijn krachtigste, beste zonen en
dochteren naar andere Staten eifiigrearon, waarom mo^t dat
berooide apeiüeknopje zich hals ovor kop storten in da hei-
tigste botaing, die de vserela ooit gekend hee±t, de a. s.
botsing tuaschen da twee grootste wereldmachten U. 3. A. en
S.U.? Het einae aal de iaat; aragen.

De naaste plicht van Nederland, övenwel, zijn- dure
plicht ten opzichte van de Ambonneezan, vau wie duizenden
sneuvelden in trouw, ja zelïs door hun trouw aan Nederland
en Oranje wordt verzaakt.
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