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Ik heb de eer Uwe Excellentie hiernevens aan te bieden een
geheim rapport over een op 21 Oetober j.l. te Amsterdam gehouden
feestavond voor leden van het Nationaal Jongeren Verbond.
Ik heb genieend de daarin geuite felle critiek op het Regeringsbeleid te Uwer kennis te moeten brengen.
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Betr.: Nationaal Jongeren
Verbond

Het Nationaal Jongeren Verbond (N.J.V.) heeft op 21 October j.l. te Amsterdam voor de leden een feestavond georganiseerd
ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de afdeling aldaar.
Op deze avond hebben enkele sprekers felle critiek uitgeoefend op het beleid der Nederlandse Regering. Ben hunner verklaarde met betrekking tot Indonesië, dat de Regering van de ene
capitulatie in de andere vervalt en daarmede willens en wetens
in de kaart van de communisten speelt. Deze Nederlandse Regering,
deze timmerlieden van de Ronde Tafel Conferentie, plegen ten opzichte van Ambon alweer verraad jegens Rijksgenoten.
Spreker eindigde zijn rede niet een beroep op de ongeveer
honderd aanwezigen alles te doen om Ambon te helpen. De Ambonnezen zijn onze vrienden; zij zijn door de Regering van de Ronde
Tafel Conferentie weggetrapt.
Een andere spreker bracht de volgende ziensv/ijze tot uitdrukking:
"Onze regering heeft na de oorlog een volkomen destructieve poli"tiek gevoerd. De regering moet de bankroetiero—politiek van na
"de oorlog onmiddellijk laten varen. V/ij moeten niet mee doen met
"de politiek van de verraders van Ambon.
"De socialistische politiek van de regering is verderfelijk voor
"het land; v/at kunnen wij verwachten van deze mensen (regering)
"die de liquidateurs van ons Rijk zijn. Ik heb minachting voor
"onze huidige regeerders, zij die ons nationaal bevmstzijn hebben
'V/eggeworpen".
30-10-1950.

