
BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST

No. 92956

'S-GRAVENHAGE, 22 .September i£?0
Javastraat 68

'Grroter rTederland Actie ; i

ïlet vervjij'zing naar mijn fjGxieira schrióven van 6 September jl.,
noo92050, heb ilc de eer uwe Excellentie hiernevens aan te bieden
een vervolg-rapport over de "Groter Nederland Actie", naar de inhoud
waarvan ter bekorting verwezen moge worden.
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K,de Minister President,
/i!«de Minister v.Binnenlandse Zaken,
ÏÏ.de Minister v.Buitenlandse Zaten,
3;.de Minister v.Uniezaken en Overzeese

Rijksdelen,
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Mr L.jiïinthoven,



R A ? P O H O?

Qp 6 September 1950 hoe.-Ct cle "Groter Nederland Actie"
(G.il.A.) te Amsterdam oen bijeenkomst gehouden. Toen is geble-
ken, dat daar ter plaatse sedert kort een afdeling is opge-
richt.

Tijdens deze samenkomst heeft do voorzitter van de G-.IT.A.
te 'ö-Gravenha^e, Dr '.7.K«Hj,FJi!lJILL3TAU DB BRÏÏYIT, oen lezing ge^-
h oude n over Wieinv-Guinea. Het gesprokene had voornamelijk echter
betrekking op de tijd, dat de hoer Peuilletau de Bniyn als jong
luitenant in Ïïieuv7-Guinoa exploreerde, namelijk van 1908 tot
1910.

Het terzake handelende ambtelijke rapport naakt er mel-
ding van, dat de propaganda van, de heer Feuilletau de Bruyn er
kennelijk op gericht is, gebruik te naken van de thans heersen-
de stemming onder vele vaii de in ÏTederland vertoevende agn. In-
dische Nederlanders. Deze Indische Nederlanders zijn veelal ont-
stemd ea gedesillusioneerd door allerlei ondervonden moeilijk-
heden. 7eIe van deze ontstemde lieden voelen zich kennelijk tot
do G.lï.A. aangetrokken on naar verluidt sou de belangstelling;
te Aïïiaterdaüi voor deze beweging gootadig toenemen.

Liede is gerapporteerd, dat de leiding der G.ZI.A* het doet
voorkomen, dat de leden van deze organisatie bij eaigratie naar
J:TietLï;-Gruinea de voorkeur souden gonioton. Ook sou het duidelijk
zijn, dat de 'G.U.A.* dienstbaar cal v/orden gemaakt voor de per-
soonlijke politieke arabities van do heer Feuilletau de Bruyn
(:aet het oor; op de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer),

21-9-1950.


