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Hel; vervvijijing naar mi'j n geheim schrijven van. 20 Juni j.l.,
no»373512 b-e^ i^-r- ^e ee;c 'ö"we ifcccellentie hiernevens aan te "bieden
een rapport, handelende over een op 7 /September j.l. door de
•'ïïeving-'~afdeling te AiTisterdaci gehouden ledenvergadering.
'i18r bekorting moge naar de inhoud van het rapport verhezen
worden.
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Op 7 September 1950 hield do "ïkrving" afdeling /motordag aldaar
eo.ii ledenvergadering, 'vaar ongeveer aestig poraonen aanv/esig \?aren.
'•••ede go de el d werd, dat na een conflict tuü s 0:1 liet afdelings•3:1 hot hoofdbestuur dor veren igiag drie personen uit het hoofdbestuur
sijn vl gevecgd u , namelijk ij ff. J.LI.yaRffiTIjo, A.IÏ jrüYoiC&a en Prof .Dr J»
PHIrfg. Dit is gebeurd naaF het hè G t v/ogeriG iïïc"öapetcntlo , sïecht financieel boheer on lijdelijk verzot t e 30 n door do Amsterdamse afdeling genomen inaatr ego l on..
2on spreker '7as van mening, dut de "Hoving" do Regering er van
;:ioot sien te overtuigen, dat Zij ton opzichte van. Ilieuv7-Guinèa nu
eindelijk oens een zelfatandigc politici: moot gaaii, vooron en niet
vaoot blijven lopon aan de hand van de grotere broer A:.iorika.
De vooraitter maaltte bekend, dat net zekerheid kon morden aan—
gono:iieïi, dat Niem7~G=uinea lledorlanda "blijft, hetgeen een langdurig
apxolaus ten gevolge had.
ICeii andere spreker, een zekere De .p{^_> <3J-3 ^i3- Indonesië voorzitter van de Bond van Militairen, en e x-^iTi t air en en tevens lid van
het hoofdbestuur van de Vereniging Kolonisatie Nieira-Gulnea (V.K.N^G. )
v/aü (of nog is) zeide, dat hij met een speciale opdracht naar Nederland v/aa gekomen, v/aarover hij echter niets v/ilde uitlaten. De Wit
verklaarde verder, dat de Nederlanders in Indonesië zich in "acuut
levensgevaar'1 bevinden. Dat men daarvan in ITederland heel '.veinig
\veet koiat doordat in Indonesië een aeer strenge censuur op brieven
v.;ordt uitgeoefend. p<
Ook bestaat er - volgens spreker - in Indonesië een goed werkende oplonnagedienöt, gericht tegen de JJederlanders.
Vervolgens sprak G.D.I^iniAMT over contacten, die hij in Regering o kringen beweerde te hebben, ïlij bevestigde dat ITieuw-Guinea ÏTe—
derlands aal blijven*
Vervolgens gaf hij een beschouwing over het "vreemde element"
in ITederland, namelijk de Indische ITederlander, een element, dat dagelijks groeit en zo groot is gev/orden f dat de Nederlandse samenleving daarmede tegen rd.1 on dank rekening moet houden.
Hij besloot aijn toespraak met de 'verzekering, dat de "ïïeving"
er voor aal v/erken, dat de transmigratie naar Iliouu-Gruinea zo spoedig mogelijk een foit 3 al r/orden.
Haar ter vergadering nog is medegedeeld bestaat do mogelijkheid, dat te Haarlem en Zutphen afdelingen aullen v/orden opgericht
(thans beat aan er afdelingen te Amsterdam en Rotterdam.
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