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februari X959*

aonleidias *»>» ®* ***" vergadering t«a 2*? januari gtdan*
b«treffende d« publik*ti« la tt«t "Brabants aagblad" van 21 «n 22 j
3«1« owtr bav*ngano«ado «yganieati* xog« Ik II het voldode 315 de de l-,-n:

In «*i 195$ h»eft de B.V.D, d« »e gering r**d* ingelicht ontrent de
S»J«0«8. «n in juli van dat jaar d* "Voorlopige Grondslagen" v.nn dis or-

evensto «a» d® üecjeriss;, toegezonden* Berichten
l werdea U to«:.eatuurd b i j irieve» van 10 «ei ea 29

Ï958* Voorta werd d® :.'.*J.C-.:-.'. fees^rviksa ia h«t "Maandelijks C
van d« 3«V.D« »r. 10 ea ar. l-:? van het afgelopen jaar.

Cp 20 januari 19£>9 hield d« .iasterdam?« atudaut Joliaan Georg i*:"C..'Lf

20 juni 1959» ^c >'ss-R i*a«ig een. l««.iag voor de '*if«d«rl«idse

F«d«rati©v* J?aac va» hot Voorraali; V«ra*t ïf«d«rlaa-3". Bij aprak over het
ontlsrecrp "Jonge f&ccii:ten atcken in Nedsrlaad ae«r d* kop op" «n .svf&sa
tot 4* oonclu«ie, aat ,«; .J«c«u. zeer actief *.io, epaciasl ond«r aiddel*
bar« aoholi*r*n, e» dat hut derhalve gtvsenst wae d*s2« ; roeiende nationaal*
Bocinliaticchc «rot per ia,; te ver bic d* a.

K«t.-*en door N. ;.(-- : 'L w*rd (^«g«d«ald over het karakter v;-,n de •'.J.O.H.
k*a 05 sichaelf wol als jniet «ordsn aanganerkt» rnsar aij heeft h«t ge-
Vaar van d«5.e b«*eglnr; *»1 «»«r at*rk overdreven.

la wsriLslijkhcltt t«ld» de r«J«0.fl . naa«iijk sleohte enkele medewer-
kers «n ««ra het werk voornnswlijk verricht door d» beid* prominente fi-
guren in das« organisatie, '.-«rner SK/I.LK «n Lsendert LOOG L H. ien in
"E»t 'Vrijt Volk" v.*n 7 oktober 19S>3 veraaheaea artikel over de £ .J .O.M,
fe««jft» volgens STcLL:., e«>a fuseote uitfeericing gehad J al hetgeen r««da
bereikt *ae «s^ra toea »e«r teniet gedaan ea dientengevolge he^ft 4e
- » J « C , » N » s<alfs voorlopig all« Activiteit gestaakt.

l>e door S-HK?..L g«®.i^nal«»rdê props.gis.nea %aa van «eer bescheiden osi*
vaag gresset en ia beperkt $tbleven tot n»t heiaelijk aanbrengen v^n «•;«-
stencild» affiches, ^«tlt«14 "ffederlaodae, Jongeren, «rordt «ftkkerr*, op
b^köndmakingsbordef) in eon openbare leesiEaal en eea «nHele
.31 hooi.

.-.la bijsünderheid üuim no^? wor«a*n v«r»«ltit dat «o»«l EÏOIXE'
ervan o^rtiiigd ia, dat de 9,Y.t>, van hua doen «a lat«n volledig

au ie hc-üate ia* Vol^@ris STCLL:-, war«a JU)OC£K «n hij *nog ni*t
genoeg 00 t& %urden gearr«at»erd". ?yp«r*nd ia «ijn uitlating t "Ale d*
S.V.P. j« *il vind«a, vindt hij 4* toen

ian de heer Mr.J»H»H«D«UtC«ab0rg,
fgd. r>ir*«t*or van Politi»,
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