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!*•• - ?"Z! *P Jt ltj" "1J Qonoodraokt U T.cdc tc delen, dnt In 11 u.1 ________
o«n Nadetland ••£ -mat tg« breuk is ontstean tussen da aMelirg.n -s Crsvenhage.
• 40 tattlind?!^ I*??' Sch}«<'*"-<'la«r<Hngen, Owdra-l en Jalcheren, in tot

- U*rMta w °p l 3*"-> 5 8> «"*«iJOs en d.n » -van hot Ueteranen Legioen Nnderland andcrztjds.

• lB -""' °nd!nk8 alle P°9l"9«n daartoe, nl.t n,c r . .
til niJi ?" H"? * de bo'tuten »an al d«e aMslingen. o-vattende da gewes-
ten Zwld-Holland 1, Zuid-Holland II en Zealand, iogezien, dat een verder «arkan tn
an voor hat WLN a] a onanoali Ik moet uiordnn beschcuwd.
0« leden van de betraffende besturen hebben dorhalve hun lidnaatschap van hat VUi

met
Reed, een groot qantal loden, die uij porsoonlijk hobben gesproken, hobben on*
voor De eld Qeuolgd*

Miardoor koirt tevcns een einde aan hut bestnan van onza sfdelinger, daar nog «ril
recent i* gebleken op do bijzondere ledenvergndnringen van 7 Oct. J.I. in alle

d^8«n°«rHe "fa""n«P? 9ohoudenr waar deze za.k reeda uitvoarig ward baaproken,

C«n In .«2 ?"fV« ^ U" Va" d° 3fdelin9Bn in «LN-vorband g.en *in .e.t h.eft.
pinn C.n l^% ? K J1 °°"pron9 in de "oorbereidingen woor de alge.ane vergada.
ring van 13 September J.l. de vergadering zelve en de gebeurtenisaen in d. t.aa
naanden daarna*

De haofdzaak la hat enorme verachil van inzicht in de financiBle koers van hat «LN
•aapbij aan een voorstal van voornoemde afdaliogen niet die aandacht nerd bastaad
valka het verdiande. 'Oit vooratel beoogde eon besparing van maar liaf«t /6000.--
pep Jaar, «aarlijk ean bedtag dat voor het FinancieBl toch reeds zc z*akks VLN aan
balangrijk punt van ovepw.ging had dionen te zijn. Men had er totael geen belang.
stalling voor, o* van aanvaarding ale zodanig maar niat te spreken.
Imnmera. dit »erd niet ..ogelljk, daar onze afdelingen op de algamane vergadering
door . en vernuftig .t«*ioudinflat./3tacm, ,f:l- in de »;r.derh.id blcven. Joor d. 040
Deta;enda leden, welke daze afdelingen vertegenmoordigdsn, mochtan slechta 12
steeunen worden uitgebraeht, teruijl de overige afdelingen, in totaal 841 ladan
vertegenuoordigd, daarv/oor 17 stemnen mochten uitbrengen.
Uit hoofde van prestige-over^eglngen moeat en zou aen betaald administratief appa-
ll£ i" •*and "or<<en gehouden, hetwelk financieBl bezien voor ons ULN dat slachta
~2l veil t ledBYB" <*nc»-l—n niet bij een afd.ling a.hg.sloten In S.tcui!
dtnK^ i t"«,H'!!rKi" xx'" "ereni9ln9«" ««t can v.«lvoud van Uden in v.rhou-
ding tot het VtN hebben g«fin bstaald adm.apparaat .

Oe »ijze uaarop de overige afgavaardigdan en het Hoofdbestour onze afgevaardigden
tegenoet traden, alsmede de wijze uraarop de behandeling van onze voorstellen al
Jaren op de. algemene vergadering plants vond, gaf ons aanleiding de vergedaring te
verlaten. Zoals bekend, «erd on, brlcid door de ledenvsrg.d.ringen van 7 Xt.J?l.
in alle hierboven genoemde afdelingen goedgekeurd en kregen »1J de opdracht om al.
lea aan te uenden om het WLN als zodanig te redden. oporacnt om al.

!«h!tIlJ«!IBJh"tiH|B-VMti d0" "iddel V"n ea" btJz°nd«« ledenvergadering d. stem.
verhouding te -ijzigen, zodanig, dat van een juiate denooratische verhoodlng ge-
aproken kan uorden en een nieuao behardclin3 op basis van Heze atemverhouding van
de vcelomatreden begrotingavoor»tellBn. «uin«

to^ialt1!!! ma"i"e" h"ft h8t H°»^bestuUr getracht, on. vooratel t. torp.der.n en
k.am met voorstellcn, die na ampel ovorleg totaal onaanvaardbaar blcken.
Buiten dit conflict ontstond in hot VLN wederon een conflict, ditmaal in da A.ster-
dense af del ing (onze grootste opponent in dczo onverk»ikkeli jke zaak), uraar de
drunband het dictatorfate be.ind van het afdelingsbestuur niet langer kon accepteren

zij het dan dat zi """"
di9a UlJ" heeft hot b«st«« »•" "e Amsterdam afdeling ge.

. door .iddel van BQn douruaarder in het onanb«.r. te verbieden
op to trodcn op de l-.t.t. Oud-Uapor,broeder mars te Rottarda™, doch door he"eenI2

- i s - n ; ? Zeeland' ™-d dit ̂ ^
to distanciBrcn. J

kortc tornijn, tr. ordcritearr.n. oijz.r..re led.n.

"k ̂ VPa" Vt"?f .z'ir- cllra" op d" "Oo'dbestMup.vergaderina van 8 Nov.j-1., DC dric
-,-kczcn Ca«.tol»jkc -cor.ittcra v^n Z.H. I, n en Ztolirdf de Heren £30, den Ou-

* a n ' ' U"dr ̂  °P or"«r"^- -J« ^3nJcld,<n'n Het hen o?a. andrr-hen o a . andrr-

:̂ '-11 "" •"•"•»«'-" «*•-
r. . ,»flr hr



-2-ovomilcht heeft gekregen, heeft geneigerd oen ens redulljk varzoek tot hat houdcn
van sen bijzondera algemene ladenvergadoring, bij welka beslulten betdo partijcr.
zich zoudan noerleggen, gevolg ta gevon.
U zult ongotwijfeld bagrijpen dat er natuurlijk vtei meet ia gepateecrd, dan ulj L
in dlt kcrt(i)bestek kunnon mededalen.
WiJ g«van u nchtsr da verzekering, dat wtj, en daarwoor staan dio msnntn Borg, di(-
vanaf do oprichting net opoffering vnn zoer veol tijd, geld on Krnchten goawrkt
hebben in hat VLN dlt VLN niet zouden verlaten, wannaar nr nog "par oen e^hl Int Ic
kans eanwazlg zou zijn, die brauk te helen. Oaarvoor hebben wlj nlat 7 jsran ach-
terftcn gaverkt onder de meeat moeilijko omstandigheden vearcmder oen boatuur naar
k<n werkan.
•ear wat nu, zult U zich efvragcn?
Uij laten hat geheel aan U over om Uu lidnaatschap vnn hat VLN te befindigen,wart
dlt ia ecn zaak die U geheal an ol zelf moot beoordelen.
Voot ona batakant dit indardaad eon radicaal broken net hat VLN, «ij kunnen niet
langar tijd en werkkracht beachikbaar stellen voor eon organlaetis, vaarln toe-
standan heeraen die het warken voor een do 61 tot een vergeefao zaak maken.
Uij hcbbon ons bezonnen op onzo taak en vorantwoor'ding« Doeten oij nu el hstgeen
zo •oelzaan ward opgabouvd ar later breken? Aoeton urij nu het verband zoala dit in
•bnze afdallngsn la gagroaid, vorbreken? Is het doel vat wij ona gaateld habban,
n.l. ta atrijden voor GOO, NEOrRLftND en ORAN3E voor ons can nietazeggend bcgrip
genorden ??????

NEEN. duizendnmal. NEEH.
•ij zijn bereid, zondor uitzondgrino. ona varband te handhaven, ona wark voor dit
grote doel voort te zetten.
Uij zijn bereid, tiannaar U zulka uenat. het verband, zoala wiJ dit kennen in de
voormallga ardelingen van hat VLN, due met handhaving van onzo doelatellingen,
bijeonkomaten en andore aotivitoiten, in hot belong van ona Vaderland, te handha-
ven. Na uitvocrig boraad en in het voile bos of van orize verantwoordelljkhald ale
door U gekozen beatuuraleden, verantvoording zov^l voor onze doelstellingen ela-
*el voor Un belangen, hebben »ij uneniam bealoten over te gaen tot de vorming van
hat

• OUO-STHI30ER5 LtCIOCN".

Oa ondarachaidan afdelingan zullen volledlge autonomle bazitten, zodat «ordt over-
gogaan tot eon z.g. foderale itructuur, die cen onvengrijk en koatbaar adniniatra-
tiaf appareet overbodig naalct, termijl de directe invlood van dc laden op da gang
van zaken veal grotar aordt.
•ada ala gavolg hiervan, zal de contributie van / 11.— par jaar plus incaaaokoa-
tan, vordan teruggebracht tot / 6.-- per jaar.
Oa baataende afdelingaorganen zullen vanzalfaprakend «orden gehandhaafd, dboh zul-
len qua ir(houd an vorm near het karaktar van maandbladen krijgen, door o.a. hat
opnanan van artikalen, beachouningen, connentaren otc. Afdelingan die thana nog
gaan oigaan bezittan, zullen het naandblad van 66r\r ar.dare efdellngen krijgen,
•aarin dan oen eigen rubriek voor die aFdeling zal morden opgenomen, tin en anaar
in afvachtlng van een elgen orgaen.
Alia •tarkzaamheden en activitalten zullen op de normale viJzB voortgang vindan.
Hat gemeatalijk verband, zoals vij dit tot ducver kenden, blijft gehandheafd, net
dlen varstande, dat da voorzltters van de drie gewesten, tevena het beetuur van
de fedaratie zullen vormen, met een zulvst cnBrdinerendc en representatievc taak.
In dit federalc beatuur zullen plaetaen worden gereserveerd vocr alle geneetan,
die tot de federatie wanaen toe te treden. In het gewest Utrecht zijn de plannon
hiaitoe in een vergevorderd stadium. Ook de afgnscHeiden leden van Amsterdam zul-
len zich bij de federatie aanaluiton. (ca. 60 man)
C6n dar aerate taken van het federals bestuur zal bestaan ult het contact zoeken
met alle gelijkgerichte oud-strijderaverenigingen in Nederland, teneinde te gara-
ken tot een machtlge federstie van oud-strijdera*
Dlt allea ken echter all«n geachlcden u/nnneer U ons het vertrouven dat wij tot
dusvar in zc ruima mate genoten en dat ons de moed heeft gegeven tot volhouden en
doorgaan, vilt contlnuPren.
Waar «1J zoala U ongetwljfeld zult begrijpen, nitt in ataat zijn U alien paraoon-
lijk te bozoekon in do korte tijd die ons thens rest tn on veel admlniatretiava
ronpslonp te vnorkonen, verzoeken wij U het uolgende. '
Wanneer U zich niet kunt verenigon met het hierboven gestelde en tflch lid »enat
te blijvan van het Usteranen Logioen Nederland (wearna U vartzelfsprokend geen
afd.orgaan meer zult ontvangen), zouden wij het zcer op prijs stellen vannear U
ana dit vflflr Maandag 24 Novenber a.s. zoudt oillen mededelen, hetzlj achriftalijk '
aan UK voormalig aecratariaat, hotzij mondeling bij ««n Uwor beatuuraladen, dla
ovarlgena .te alien tijde (en dat is letterlijk) bereid zijn U f6n en ander monda-
ling nadar toe te lichten.
Vannear mij v6dr de 24e Novenbar g66n bericht van -U hebben ontvangen, neiaen »ij
aan dat U zich at I kunt verenigen met het door Uur beatuurderan gevaerde bclcid,
in opdracht vnn do nlgemene plaatselijke ledcnverg.idprlngen, en schrijven nij U



-3-autoaetiach in als lid van hat OUD-STRI30ERS LCGIOEN, go atvan de contributie ingaat
op 1 Oanuari 1959.
•ochten ar onder U zijn, die aan meerder jr.rige contributia hebben betaeld, dan zul-
lan zijt Indian zij toch «enean toe ta trader tot da niauwe organieotie, geon con-
trlbutia behoeven te betalen over do periodo die zij reoda habben voldaan aij hat
VLN. Leden, die niet zljn aangasloten taij t>6n dar hiet genoemde afdeli'ngon kumen
zleh maiden bij da dlchtatbijzijndo vereniging "QUO STRI3DCRS LECIOEK-.
Oe contributie hunt U stotten op da poatrokeningnumnera zoala ondarataand la aango-
geven, net ela aanduiding "contributie lo k*./lo "elfJaor/1959, QUO STRI30ERS LCGI-
OEN. Tenalotte ....
Net hoofdbeatuur van hat VLN zel U hoogstwaarachijnlijk aveneena op da- tin ef .in-
dare wijze barichten. aij verklaren bij dRze nadrukkelijk det wlj hierop 'werder
niet near zullcn ingaan, daar dit qeen zin heeft.
AAN U IS THANS MET MOORO.
DUD ZI3N GEREEO OKI VOOR DE NESlRLflNOSC ZnAK TE BLI3VEN STRI30EN.

VOOR COO, NEDERLANO EN ORAN3C.
Ret Oud-Strijderagrceton,

Be joor Br.Or.H.P.Schaap, Voormallg Hoofdbestuurslid an Oagelijka Bectuurslid van
het V.L.N. (Sinda lo Nouenbar j.lO*

CEUEST ZUIO - HOLLAMD I.
P.3*G.A. Ego Voorzitter D.Trippenzee Vice Voorzittar
W. van Duyn Secreteria G.Droogh Coamiaea .la
Secr.Geweat Zd.Holland I p/e Vreesvljkatraat 577, Oan Haag. Tel. 36 37 18.

firOELINC 'S CRflVEMHACC
G.J. van Buuron
Kol-der Grenadiers b.d
PO.n.A. Ton
3.U.Koekkpek
P.3.Schouten
H.ut.v.Hclden
y. uan Ouyn
D.Konings
SECR. > Laan van ffieerdervoort 67
GIRO s t.n.P,3.Schouten den Haag

26 61 34

DELFT.

Voorzitter
Vica voorzltter
Secrctarle
Penningmeester
Commisaaria
Commiaserie
Conniasaria

AFOELINC LEIDEN
A.B. Pley
J.Trippenzee

G.Qroogh Voorzitter
G.v.Uffelan Seer .Penningm.
SECR. t Met Heinctraat 60
GIRO I t.n.G.Broogh Delft

48 91 13

»rpELIHC DORDRECHT.
GfJ.G .v.d. Brugge Voorzithnr
P.B.Uytterlinde Secretaria
3. van Pelt Penningmeester
A>3.Doorneveld Conmissaria
C.A. den Ouden Comniaaaria
SECR.t Eensteynplein lo, Dordrecht
GIRO i t-.n.D. u.Pelt, Zwijndrecht

65 62 31

SCHlEOaa/VLAAROIMCEN
3.uiEverling Voorzitter
A.van Marten Secretarus
K.D.uon Hartingsvcld Penningmeester
GtCR. : t.n.K.3.v.Hartingaveld Schiedam

49 65 03

AFQCUIKC wALCHEREM.
Zie boven.
Giro wordt bokend gemaakt vin afd-orgi-an.

ArDELINC ZEI5T.
J.Kochheini jr. Voorzitter
Chr.V'Ravenamaay Conmiasarie
W.3aneen CoMniaaeria
SECR. t Bergveg 174 Z el«t.

Chr.'ilijling
A.Lepelaar

Voorzittar
Secretaria
PenningMcoater
Commiaaerie
Comniaaarla

SECR.I
GIRO >

Danlaar 2
Zie Den Haag.

Leiden

CElilEST ZUIO - HOLLAND II
G.A. den Ouden Voorzitter
D.G.Sevan&tern Secretaria
K. 3 >v. Hart ings veld Penningmexter
Secr.Gewest Zuid-Hollond IItNobelatraat
63a ta Rotterdam.

f tFOELINC rtOTTEROAa.
K.P.van Hoey Snith Voorzitter
D.Ubas > Secretaria

Penningmeeater
2e Secretaria
Comniaaari*
Conmiaaarla
Conmioaarla

A.Ch.Logaay
. C. Hermans

].v.d. Uoirr
J.H.Bleyenberg
SECT), i RBaener Rlanaza'traat 124 Rotterdam
GIRO > t.n. A.Ch.Lzgaay Rotterdam

56 92 40

CEUEST
D.U. Tcmme
P.3.].Harthoorn
Secr.Gew.Zeelrnd

niddalburg,

CEBEST UTRECHT.

Voorzitter
Seer•/Penningmeeater
Lange Noordatraat 6,

telafoon 38 89

OF DELING AMSTERDAM II
3.L. Casea
B.H.H.Bars
L.H.v.Engelbrecht
SECR. i Ou Longatraat

Voorzittar —
Sacreteria
Pennlngmeaater



.4.
Wij publieeran hiarbij de bagroting van het Veteranen L^gloan Nederland voor het
jaar 1959, zoola daze ward aanvaard tijdena dp vergadwrlng van 13 Soptaober J-l«,
alsnedfl de afgevezan begroting, melkn werd uoorQesteld door de Gauastan Zuid-Hol-
land I, Zuid-Holland II an Zealand namans de Afdeling «a Cravenhaga, Leiden,
Oeirt, Dordrecht, Rotterdam, Schiedam-Vlaardingen en Walcheren van hrt Veteranen
Legioen Nederland.

Ala toelichting enge dlenen, dat de door ona voorgeatalda begroting voorzag in
voldoanda afdracht aan da Afdelingon, inlopen van hat nadalige aaldo van 1958 an
voorta op diverae poster belangrijke bezuiningen beoogt. O.e. ia daze bagroting
gebaaaard op hat varzorgan van het Algemeen Secretariaat door vrljwllllga krach-
ten, Maarvoor de nogelijkhaden in onze Gewaaton aannezig zljn.

Oe aanganoman begroting voorziet in een "betaald kentoor" en in minder afdracht
aan da Afdelingen.

BeCRPrmC VAN HET UETERAHEN LEGIOEN NEOEBIAMO VOOR 1959_ i I I

Aanoanoman beorotino Afoenezan beorotino
voorgestBld door de voorgoatald door da
Alg.Penningneester en - G.e«teeten Zoid-
geamendecrd door het Holland I an II an
Geweat Noord-Holland. Zeeland.

UITGAVEMi
Reiakoeten / zaalhuur / 1480... f 750.--
Peraoneel - 2250.-- ..—_
Fin.adminiatratie - 1800— - 600.—
Telofoonkosten e.d. - 800.— - 700.--
Onk.Prop.Fonda - 200.— - 100.--
Rubs-Prop .Fonds - 300*— - 200.--
Repressentatio e-d. - 300.— - 250.—
Huiaveating - 850.-- ——-—--
Portikosten - 1700.— - 1500.—
Alg.Secr.kosten
Kentoorbehoaf ten - 1500.— - 1500.—
O.UI.normole oplaag - 95350.-- - 9850* —
O.UI. extra oplaag - 1000.— - 1000.—
Rente echulden - 300.-- - 300.—
Afloaaing schulden - 1000.-- - 1000* —
Soc.dianat - 250.— - 100.—
Afschrijving - 150.— - 150.--
Luchtracht N.G. - 450.—
Amortlaering
nadalig saldo - 1575.— - 1575.—
nadelig saldo Inge-
volga afdracht 1958 ——..——
nadalig aaldo inge-
volge N.V.Herd.1958 — . - 500 —
Nat.V.Herdenking — - 500.—
Afdracht Afdalingen - 3800.— - 6000 —
Onvoorzien - 225.— - 1075.—

/ 29700.— / 29400.—
QNTVONGSTtNl
Lcden met O.w. . 27650.— - 27500.--
Leden zondor O.u. - 650.— - 600---
Uerknop kelrnders enz. - 600.-- - 500 —
Opbrengst inceasogelden - 800.-- - 800«--

Totaal ontvangsteni / 29700*— / 29400*—

Soldoi / / ....

Nooti blj de poet UITCAVCN "Fin.adninletratie*, groot / 1600...

Oit batreft de vargoading per jaar van aen Hoofdbeatuuralid voor hat
buiten zijn nornale werkzaanhaden varzorgen van de FinenclBla adeii •
•ietratla.
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PLANHEH TOT HET PLEOBBN VAN BEN AANSLAQ OP BACKKRSHAEQEH.

Qaatraaka novaabar 195? vatta «en aantal ta Aaatardaa woonach-

tiga ladan ran hat Vataranan Lagioan Nadarland (V*L«N.) bet voorna-

••n op OB aan aanalag ta plagan op Backarahaagan, da la de gaaaanta

Waasanaar galagan aabtswoning van da diplooatiaka vartaganwoordigar

van Indonaaia in H«d*rland.

Door hat uitlakkan van d* plannan kondan tijdig da nodiga aaat-

ragalan wordan gatroffan an kwan van aan an andar niata taraeht.

Da *aak laak daaraada tot hat varladan ta bahoran. Uit raoanta

bariohtan is avanwal gablakan dat da initiatiafnaaara bun plannan

niat habban latan varan.

Voor ftovar uit da inaiddala varkragan gagavans valt af ta laidan, la

da aituatia than* ala volgt.

l̂ fc i•akara , indartijd "adjudant van Waatarling",

an ook raada batrokkan bij da aarata affalra, haaft thana aan twintig-

tal paraonan oa eioh varftaaald, ganaaad "Backarahaagan-groap" of ook

wal "Knokploag Aaatardaji". Daca groap sou voornanalijk baataan uit oud-

OVW-ara of Koraastrijdara, dia in ataat gaaoht kunnan wordan tot aan

aanalag ovar ta gaan, doeh gacian hun vrij garlnga ontwikkaling, da oon-

aaquantiaa van hun avantuala dadan niat ovarsian.

Tot da groap bahoort ook aan cakara , avanaana
x

raada batrokkan bij hat aarata plan. Da&a haaft varklaard in hat bazit

ta Bijn van da nodiga trotyl an ontatakingaaiddalan. Afgasian hiarvan

soudan nog aniga V.L.N.-laden kunnan baaohikkan ovar aan atangun an aan

ravolvar, aat bijbahoranda aunitia. Niat bakand ia aohtar waar aan an

andar ia gaborgan.
Voorta coudan nog twaa ladan van da radaotia van hat orgaan "Ouda

Wapanbroadara" van da "Baokarahaagan-groap" daal uitukan, n»l.

an
Da indruk baataat dat hat hoofdbaatuur van hat V.L.N. niat of

niat voldoanda optraadt tagan da tarroriatiaeha plannan.

2o sou hat HB-lid habban varklaard aan royaMant van han, dia

•at aanalag plannan rondlopan, niat nogalijk ta aehtan, aangaaian da

bawijzan daarvoor ontbrakan.

- 2 -
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Volgana , arenaana lid van geaoead baatuur

an door aoaaigen beachouwd ala da geeatelijke vadar an ale da aan

op da aehtargrond van da gahela affaire, sou ar elecbta aan plan

baetaan OB da aabtawoaing ran da Indonaaiaeha diploaatieke rerta-

ganwoordigar ta beaaeuren.

Opgeaerkt diant ta worden dat da baraamda plannen blijkbaar

nog gaan definitieve vora habban aanganoaan. Mogalijk houdt cvlka

rarband hiaraada, dat in hat V.L.H. waarin ook aan an andar over

hat plan la uitgalekt, aan aantal bona-fide paraonan atalling haaft

ganoaan tagan da "Baekarahaagan-groap".

9 dacaabar 1958*



VBTBEABEN LBOIOBN NEHEELAND
HOOFBBESTUUR Amsterdam, 20 november 1958

postbus 1609

Aan de leden van de gewesten Zuid-Holland
en Zeeland van het V.L.N.

Waarde legionnaire,

Naar aanleiding van een II toegezonden ciroulaire, rioht het Hoofdbestuur
van het V, L.N. zioh tot U, leden van de bovengehoemde gewesten, waarvan de bestu-
ren blijk hebben gegeven niet te weten wat varenigingsdlscipline is,

Het treft one bijzonder onaangenaam, dat wij, veteranen, die naar "buiten
strijd voeren ter verwezenlijking van onze dbelstellingen, tharis genoodzaakt zijn
intern strijd te voeren ter voorkoraing van een afbraak van het Veter'anen legfoen
Nederland.

•a lijdens de laatste algemene vergadei-ing op 13 September ~j;;l'» heeft een voor-
stel van de besturen van de gewesten Z.Hv ly fl en Zeeland'bij de afgevaardigden
uit het gehele land geeh meerderheid kunnen behalen. Bit iW bj> zichzelf geen on--..
gewoon versohijnsel, doch goede verliezers, die weten wat verehigingsdiscipline' is,
leggen ztich bij een dergelijk resultaat neer en komen hoogstens' bij een volge'nde
gelegenheid hierop terug.

lie oorzaak van genoemde interne strijd nu is, dat bedoelde besturen .een
dergelijk standpunt niet hebben ingenomen, doch de vergadering demonstratief heb-
ben verlaten en daarna getraoht hebben door het dreigement van uittreden hun wil
alanog aan de meerderheid op te dringen,

Teneinde een dreigende s'cheuring te voorkomen heeft het hoofdbestuur, on~
danks' de uitgesproken wens van de algemene vergadering, getraoht aan de eisen van
genoemde besturen tegemoet te komen met een vergaand compromisvoorstel. Ondanks
het felt, dat aan alls ter algemene vergadering genoemde eisen tegemoet we,rd ge-
komen, gingen de gewestelijke functionarissen met deze voorstellen niet. aoooord en
stelden daarvoor in de plaats nog veel verder gaande ultimatieve eisen, die het
hoofdbestuur onmogelijk kon inwilligen aangezien deze eisen niet alle'en een over-
winning zouden zijn van het minderheidsstandpunt, -doch zelfs verder gingen dan dat.
Het aanvaarderi daarvan zou een volslagen negatie betekenen; van :de wil van laatst-
gehouden algemene vergadering. Zelfs het aangeboden compromise ihgegeven ter voor-
koming van een breuk, leverde voor het hoofdbestuur enorme moeiliokheden op, aan-
gezien .het daarbij terdege rekening te houden had met de wil van de overige elf
gewesten van het V.L.JJ., op de afgevaardigden waarvan de houding van de afgevaar-
digden van de gewesten Zuid-Holland -en Zeeland bovendien een bijzonder slechte en
volkomen indisciplinaire indruk had. gemaakt.,

Wij willen met dit schrijven zeker niet tot in de finesses doordringen,
temeer waar deze kwestie inmiddels van de normale.zakelijke sfeer door de afgetre-
denen in een emotioneel persoonlijke sfeer is gebraoht en volkomen eenzijdig wordt
voorgesteld. Wij zijn eohter gaarne bereid aan hen, die daartoe de wejis te kennen
geven, alle gewenste gedetailleerde inlichtingen te versohaffen.

Wei willen wij eohter stellen:
a. dat het Veteranen Legioen Nederland thans behoorlijk is georganiseerd.
b. dat de administratie tot voile tevredenheid functioneert.
o. de begroting in evenwicht is en door nieuwe maatregelen in verband met een

te verwaohten geringe afvloeiing van leden, in verband met deze kwestie,
in evenwicht zal blijven^

d, onze vereniging, vooral door de bijzondere activiteiten van onze alg»
penningmeesterj voor het eind van dit jaar volledig schuldenvrij zal zijn.

e, het aanzien van de vereniging bij autoriteiten, bevriende organisaties, e.d,
na lange strijd dusdanig is opgevoerd, dat de oogst van jaren thans rijp is.

f, dat het werk van onze organisatie in vele riohtingen normaal doorgang vindt,
t.w. dat van de afdelings- en gewestelijke besturen buiten die van Zuid-
Eolland en Zeeland (waarvoor het hoofdbestuur op zeer korte termijn een op-
lossing hoopt te vinden), dat van de redaotie van ons blad Oud-VVapenbroeders,
de propaganda-commissie, het Comit^ Nationale Veteranen Herdenking, de medische-j



Dan nu nog enkele concrete opmerkingen naar aanleiding van de U toegezonden
circulaire.

Onder meer dat hot Zuidhollandse begrotingsvoorstel niet die" aandacht heeft
gekregen die het verdiende. Tegen deze tendentieuze voorlichting dient te worden
aangevoerd, dat aan beide hier en daar tegenover elkaar staande begrotingsvoor-
stellen tal van afzonderlijke besprekingen (o.a. met de alg. penningmeester),
twee hoofdbestuursvergaderingen, e'e'n vergadering van het Dagelijks Bestuur en
naar schatting twee uur van de algemene vergadering zijn "bestead.

Wat het "vernuftige stemmenverhoudingssysteem" betreft, waaraan men zijn
verlies wijt, hierbij doelt men op de circa 4 jaar geleden met grote meerderheid
door de algemene vergadering aanvaarde statuten, die vorig jaar Koninklijk zijn
goedgekeurd. Deze mede door hen aanvaarde statuten zijn dus de bron van de
beweerdelijke "ondemocratische" houding.

Wat het anti-chambreren van de drie gewestelijke voorzitters betreft, dit
vond zijn oorzaak in het feit, dat het hoofdbestuur zich uiteraard eerst intern
wenste te boraden over de aan de genoemde functionariasen voor te leggen zeer
vergaande compromis-voorstellen. Overigens waren de heren schriftelijk verzocht om
om 4 uur ter H.B,-vergadering te verschijnen, in tegenstelling waarmede zij reeds
om twee uur in Hotel Smits te Utrecht aanwezig waren en door middel van telefoon-
tjes een onbehoorlijke pressie op het vergaderend hoofdbestuur trachtten uit te
oefenen.

De zgn* contributieverlaging tot f 6,= voor leden van het zo fraai opgerich-
te "Oud-Strijders Legioen11 is wel zeer eenvoudig verklaarbaar, omdat toezending
van Oud-Wapenbroeders aan leden van dit O.S.L. die tegelijkertijd aan het Alg.
Secretariaat bericht hebben dat zij afgevoerd wensen te worden van het V.L.N.,
vanzelfsprekend wordt gestaakt. Het verschil tussen f 6.= en f 11.= vloeit dus
geenszins voort uit bezuinigingen, doch in het niet meer ontvangen van Oud-Wapen-
broeders. Hieraan kan worden toegevoegd, dat in het V.L.N. de leden zonder dit blad
slechta f 5»° per jaar verschuldigd zijn.

I

Wij willen Uw bijzondere aandacht erop vestigen, dat indien men lid wenst
te blijven van het V.L.N., men zich noch bij de rebellerende functionarissen, noch
bij ons behoeft te melden. U bent lid van het Veteranen Legioen Nederland en
blijft dit tot schrifteli^ke opzegging Uwerzijds bij het Alg. Secretariaat V.L.N. _
(postbus 1609 - Amsterdam).

Laat ons tot slot U de verzekering geven, dat, verre van terneergeslagen
te zijn en ondanks deze niet nader te kwalificeren afbraakpogingen die in de begin-
peri ode al eens eerder voorkwamen en onvermijdelijk doodliepen, het Legioen zijn
koers zonder meer zal handhaven en op de bres zal blijven staan voor zijn doel-
stellingen.

Juist nu wij bezig zijn oogst van vele jaren work binnen te halen, mede
dank zij Uw steun, is er minder reden dan ooit om bij de pakken neer te zitten,
dan wel zich te laten beinvloeden door onevenwichtige en ondoordachte handelingen.

V/ij vertrouwen in onze strijd ook op Uw steun en sympathie te mogen blijven
rekenen.

Met veteranengroet,

namens het hoofdbestuur van het

VETERANEN LEGI03N NEDERLAND

S. Camping - alg. voorzitter
C.H.Cornegoor - alg.secretaris



Mededelingenblad van de Afdeling
's'Gravenhage e.o. van het

LSGEOF3T FSnrSRLAM)"

POSTBUS 1609 AMSTERDAM
Corr.adres:Loevesteinlaan 4^5 te

's G r a v e n h a g e ,
Abonnement: g r a t i s.

7 e Jaargano TJr .. A,

Mededeling van de Redact ie "HQU- VAST".

Door het aftreden van het beetuur van de afdeling zal dit periodiek
voorlopig onregelmatig verschijnen, n.l. alleen in die gevallen,
dat afzonderlijke mededelingen aan de Haagse leden moeten worsen
doorgegeven. De Redactie berust voorlopig bi«j het Hoofdbestuur,
Postbue 1609 , AtST^RDAM.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

In de maand Januari 1959 zal getracht worden een algemene leden-
vergadering van de Haagse afdeling te houden, teneinde een nieuw
bestuur te formeren. Het Hoofdbestuur houdt zich aanbevolen voor
opgave van namen van hen, die zich - deenoods tijdelijk - beschik
baar stellen voor een be s tuur sf unct ie.

KALTM3ERS 1- 9 g 9.

Kalenders zi^jn verkrijgbaar a f ,1V25 bij de navolgende adressen:
Lo eve ste inlaan 455 te 's Gravenhage »
Vivienstraat 6 te 's Gravenhage.
Qurentueel te bestellen door overmaking van het bedrag op-
Giro-rekening 323811 t.n. Fenningmeester V.L.K. 's Gravenhage.

SLIGHTS

R A D I O

j Radio- en Televisiehandel
' J.L. HOP

v.d. Vennestraat 103,
's G r a v e n h a g e .
T e l e f o o n ; 6 3 7 1 1 1
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In verband met de volgende mededeling wordt dit nummer
van "Hou-Vast ook toegezonden aan oud-leden van net V.L.N. 5 alsmede
aan de leden in Leiden en naaste onrtrek.

NATIOHALE VBTTSAtgay _HSRDSMKIUG
In het Comite* hebben zitting:
Zijne Sxcellentie Luitenatt-Generaal KNIL b*d. P. Alons,
v.m, Commanderend Generaal der KKIL- en KL-troppen in Indonesia*;
Zijne "Jxcellentie Luitenant-Generaal der Gen.Staf b.d.W.J.K.Baay,
v.m. Commandant "A"~Divisie;
Zijne -Jxcellentie Luitenant-Generaal b.d.M.R.II.Calmeyer,,
Lid van de Tweede Earner der Staten-Generaal voor de C.H.U.;
Kolonel der Generale Staf G.H. Christ an,
oud-Commandant van het Ned. Det.Ver. Katies in Korea?
Generaal-Majoor der Artillerie b.d.H,J.J.W. Durst Britt,
v.m. Commandant "C"-Divisie "7 December";
Zijne Ixcellentie Luitenant-Admiraal b.d. C.E.L.. Helfrich,
v.m. Opperbevelhebber der Zeestrijdkrachten;
Zijne iixcelle-ntie Generaal -Ifp. H,J.. I\rulss
v.m. Chef van de Generale Staf 5
Generaal-Majoor KNIL b.d. F. Mollingers
v.m. Commandant "B"-Divisiej
de Hoogedelgestrenge Heer G. Ritmeester,
Lid van de Tweede ICamer der Staten-Generaal voor de V.V.D.j
de Hoogedelgestrenge Heer J.M» Peters,
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de K.V.P. |
de Hoogedelgestrenge Keer Mr. A.B. Roosjen,
Idd van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de A.H.P.j
Zijne Jxcellentie Ch.J.I.M, Welter,
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de K.V.F..
Het lijkt overbodig om U op te wekken de Herdenking op Zaterdag
2? December 19^8 bij te wonen. Het is U reeds bekend, dat de
plechtigheid ora 14.00 uur precies aanvangt.
Zoals gebruikelijk wordt een bustocht van den Haag uit georgani-
seerd, zodat iedereen op de minst kostbare wijze kan deelnemen.
Bit jaar zijn er 5 vertrekpunten, n.l.
VALKEFBOSPLBITT (H.O.T.A.M.) om 11.55 uur;
LOEVSSTMNLAA-T <tussen de Genemuidenstraat en Melis Stokelaan)

om 1̂ .00 uur;
STATION H.S. (bij ingang HOFP1SIH) om 12.07 uur;
PLEIN (voor gebouw Hoge Raad) om;12.l5 uur;
en te LUIDEN
STATION om 12.40 uur.

v.v. f. 3,25 P-P»r
LEUDBN -AMSTERDAM v.v. f. 2S60 p.p..
Aanmelding kan uitsluitend geschieden door het verschuldigde bedrag
te storten op post-giro 323811 t.n. Alg.Penningmeester V.L.N,
v^r I? December a.s.Op het girostrookje verraelden:"Bu8 den Haag of
"Bus Leiden", met punt van vertrek.lla ontvangst van het bedrag wordt
U toege zonden :le. Dee Inamebewijs voor de 'bustocht ;2e.Toegangsbewijs
voor de Herdenking. U behoeft bij deelname aan de bustocht geen af-
zonderlijke aanmelding te doen bij het Comit^.Vertrek uit Amsterdam
om 18. C~- uur. Cok alle oud-leden en nabestaanden zullen worden aan-
geschreven en vorden gewezen op de mogelijkheid van de bustocht.

Amsterdam, 4 December 1958

de Algemeen Fenningme ester
A.J.M. Rooswinkel,



Comite

1TIOMLE VETERAffl HERDER,™
Sacretarlaat: Poitbus 1518 AmsUrdam
(of: Z»vanhulz*rlaan 91, Hclloo)

T.Ufoon 02200-2540 ol 020-730914

Poitglro 655814. t.n.v.
Comlte National* Vateran«n H*rd*nklng,
Amsterdam

op initiatief van het Veteranen Legioen Nederland

In het ComKe Hebben (In alfabetliche volgorde) idling genoraeni
Z.E«c. LuK.-Gcneraal KNN. but. P. Alon» (v.m. Comm.ndor.nrf Generaa/ der KNIL. «n KL-lrotpm In IndoneiM).
Z.E«c. Lult.-Gen«rwl b.d. W. J. K. Buy fv.m. Comm.nd.nl ,,A~.Dlol*le). Z.Exc. Lutt,-Generael b.d. M. R. H.
Culmeyci (Lid van de 2* learner der St-Gen.;, Kolonel G. H ChrMMi (oud-Comm.nd.nf Ned. De<acnemefl<
Ver. Natlei /n Korea;, Generaal-MeJoor. Ud. H. 1. ). W. DUrtt Brltt fv.m. Commandant ,.C"-t>fvlsle ,,7 December";
Z.E«c. LuH.-Admliul b.d. C. E. L HeHrich fv.m, Opperbevelhebber der Zmtittdkitchltn), Z.E«c. Generu'l
Mr R J. Kruli fv.m. Chef yen de Generi/e Slal), Generaal-Mi|piH KNIL b-d. F. Molllngor fv.m. Comm.ndan,
,,B"-DM«/«J,J.M. Patera (Lid van de 2«k«mer der S«.-Gen J. G. KltmeeMer ((.Id van de 2« k.mer der S<.-Gen.)
Mr A. B. Roosjen (Lid van de 2e tamer der St-Gen.) en Ch. J. I. M. Welter, (Lid van de 2e darner der St.-Gan./

Amsterdam, 8 Decem"ber 1958.

Lo SB )

Op Zaterdag 27 December a.s. zal te Amsterdam nu voor de 7e maal de Nationale
Veteranen Herdenking worden gehouden, waarmee de nagedaohtenis zal worden geeerd
van hen, die na 1945 in Indonesia, Korea of waar elders ter wereld het hoogste offer
hebben gebraoht.

Na een voorafgaande herdenkingsdienat in de Oude Lutherae Kerk aan het Spui,
waar zal worden gesproken door de Majoor-Aalmoezenier Th.H.li.Fritsohy en door de
Res. Majoor-Veldprediker Da. J.Matser van Bloois, zullen alle aanwezigen, waaronder
honderden nabestaanden, talrijke oud-oommandanten en talloze veteranen, zioh in een
stille stoet naar het Hationaal Montonent op de Dam voor een korte pleohtigheid al-
daar.

Na de kranslegging namens een groot aantal organisaties zal een kort herden-
kingswoord worden gesproken door de Algemeen Voorzitter van het Veteranen Legioen
Nederland, de Res.Hajoor S.Camping, waarna te oiroa 4 uur de pleohtigheden sullen
worden beeindigd met de taptoe, gevolgd door een minuut stilte en het gezamenlijk
zingen van het TCLlhelmua.

Het mag worden betreurd, dat de Regering onlangs nog heeft verklaard dat zij
de 4 Mei-herdenking niet het juiste moment acht voor het mede herdenken van de doden
van na 1945, anderzijds is toch dit jaar een opmerkelijke vooruitgang in de reeds
7 jaar aangehouden aandrang te bespeuren, vooral wel dank zij het betoog dat enige
Kamerleden rond dit print hebben gehouden.

Niet alleen dat vele oud-oommandanten en vooraanstaande Eamerleden van wel
haast alle partijen hun naam aan deze herdenking hebben willen verbinden, ook de
toezegging van de Regering om de erkenning van deze gevallenen daadwerkelijk te
tonen door een vertegenwoordiger deze a.s. herdenking te doen bijwonen mag tot
enige voldoening na dit werk van jaren strekken.

Wij hopen van harte, dat - gezien deze ontwikkelingen U Uw voortdurende waar-
dering voor de gebrachte offers tot uiting zult willen brengen door het bijwonen
van deze herdenking en wij nodigen U daarom uit dit door het invullen en opzenden
van onderstaande strook tot uiting te brengen*

Wij zullen ook dit jaar tonen, dat wij het offer dat onze gevallenen hebben
gebracht niet vergeten.

Namens het werkcomitS
NATIONALS VETEHANEN H3RDENKING

P.J. Koop, Voorzitter

R. Terol, Seoretaris

(hierlangs afknippen s.v.p.)

Ondergetekende

Adrest .... . ....... , «. . .... » ,

te:.. . . ., wenst als



„' Wijne Heren,

... Zeer tot onze spijt zijn iuij genoodzaakt U mede te delen, dat in het Ueteranen Legi-
oen Nederland een ernstige breuk is ontstaan tussen de afdelingen 's Gravenhage,
Delft, Leiden, Rotterdam, Schiedatn,-Ulaardingen, Dordrecht en Ulalcheren, in totaal
840 betalende leden tellende (naar de stand op 1 Dan.'58) enerzijds en de andere
afdelingen van het Ueteranen Legioen Nederland anderzijds-
Deze breuk kan, ondanks alle pogingen daartoe, niet meer geheeld u/orden.
Als gevolg daarvan hebben de besturen van al deze afdelingen, omvattende de geuies-
ten~Zuid-Holland I, Zuid-Holland II en Zeeland, ingezien, dat een verder werken in

en voor het ULN als onmoqeli.i.k most u/ordeh beschouu/d.
De leden van de betreffende besturen hebben derhalve nun lidmaatschap van het ULN
opgezegd en distancieren zich bij deze met de meeste nadruk van het Ueteranen Legi-
oen Nederland in. zi.jn huidige vorm.
Reeds een groot aantal laden, die uiij persoonlijk hebben gesproken, hebben ons
voorbeeld gevolgd.
Hierdoor komt tevens een einde aan het bestaan van onre afdelingen, daar nog vrij
recent is geblekeh op de bijzondere ledenyergaderingen van 7 Oct. j«l« in alle
bovengenoemde afdelingen gehouden,. u/aar deze zaak reeds uitvoerig u/erd besproken,
dat een verder voortzetten van de afdelingen in ULN-verband geen zin meer heefti
Ee"n en ander vindt zijn oorsprong in de voorbereidingen voor de algemene vergade-
ring van 13 September j»l« de vergadering zelve en de getieurtenissen in de tmee
aanden daarna- '
De hoofdzaak is het enorme verschil van inzicht in de financiele koers van het ULN
uiaarbij aan aen voorsteT van vTodrrt'oenifde afdelingen'-ni-e-t die aandacht u/erd besteed
utelke het verdiende. 'Oit voorstel beoogde een bespar-ing va-n mean -liefst /6000.--
per jaar, u/aarlijk een bedrag dat voor het financiee'l toch reeds zo zu/akke ULN een

,-*"elangrijk punt van overu/eging had dienen te zijn* Wen had- er totaal' geen belang-
-telling voor, om van aanvaarding als zodanig maar niet te spreken.
Immmers, dit u/erd niet mogelijk, daar onze afdel'ingen op de algemene vergadering
door een vernuftig stemhoudingssysteem, sterk in de minderheid bleven. Uoor de 840
betalende leden, u/elke deze afdelingen vertegehu/oordigden, mochten slechts 12
stemmen u/orden uitgebracht, teru/ijl de overige- afdelingen, in totaal 841 leden
vertegenuioordigd, daarvoor 17 stemmen mochten uitbrengen.
Uit hoofde van prestige-overweg-ingen moest en zou een betaald administratief appa-
raat in stand uiorden gehouden, hetuielk financieBl bezien voor ons ULN dat slechts

f" 2600 betalende leden telt (incl.leden niet bij een afdeling aangesloten en Nui.Gui-
nea), veel te zu/aar is« Andere verenigingen met • een vge*lvoud van leden in verhou-

r ding tot het ULN hebben ge'e'n betaald adm.apparaat.
De uiijze u/aarop de overige afgevaardigdsn en het Hoofdbestuur onze afgevaardigden

.^tegemoet traden, alsmede de u/ijze u/aarop de behandeling van onze voorstellen al
^ aren op de.algemene vergadering plaats vond, gaf ons aanleiding de vergadering te

verlaten. Zoals bekend, u/erd ons beleid door de ledenvergaderingen van 7 Oct.j-1.
in alle hierboven genoemde afdelingen goedgekeurd en kregen uiij de opdracht om al-
les a'an te u/enden om het ULN als zodanig te redden.
U/ij stelden het HB vfi6r, door middel van een bijzondere ledenvergadering de stem-

''~"3rhouding te u/ijzigen, zodanig, dat van een juiste democratische verhouding ge-
tsproken kan uiorden en een nieuu/e behandeling op basis van deze stemverhouding van
de vaelomstreden begrotingsvoorstellen>
Op allerlei manieren heeft het Hoofdbestuur getracht ons voorstel te.torpederen en
kuiam met voorstellen, die na ampel overleg totaal onaaevaardbaar bleken.
Buiten dit conflict ontstond in het ULN u/ederom een conflict, ditmaal in de Amster-
damse afdeling (onze grootste opponent in. deze onverkiuikkelijke zaak), uiaar de
drumband het dictatoriale beuiind van het afdelingsbestuur niet langer kon accepteran
en daarom het ULN verliet, zij het dan dat zij steun zochten en vonden bij de drie
hiorgenoemde geuiesten.
Op zeer afkeurensu/aardige uiijze heeft het bestuur van de Amsterdamse afdeling ge-
tracht deze drumband door middel van een deuru/aarder in het openbaar. te verbieden
op te treden op de laatste Oud-UJapenbroeder mars te Rotte^rdam, doch door het eens,-
gezinde optreden van alle afdelingen in Zuid-Holland en Zeeland, u/erd dit optreden,
voor het Amsterdamse bestuur, een volslagen mislukking. . •
Daarnaast zijn ons toestanden te ore g.ekome'n, uielke u/el zo in strijd zijn met onze
doelstellingen, dat zij ons te meer aanleiding gaven, ons van het ULN in zijn hui-
dige verhoudingen te distanciSren.
Inmiddels heef t 'ook de voorzitter van de afdeling Z eist met zijn vrienden, zich tot
het Hoofdbestuur geu»end om ons verzoek tot het beleggen van een bijzondere leden-
vergadering op korte termijn, te ondersteunen.
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overuiicht heeft gekregen, heeft geuieigerd aan ons redelijk verzoek tot het houden
van een bijzondere algemene ledenvergadering, bij uielks besluiten beide partijen
zich zouden neerleggen, gevolg te geven.
U zult ongetuii jf eld begrijpen dat er natuurlijk. v^e"! meer is gepasseerd, dan uiij U
in dit kort( 1 )bestek kunnen mededelen-
UJij geuen U echter de verzekering, dat uiij, en daarvoor staan die mannen borg, die
vanaf de oprichting met opoffering van zeer veel tijd, geld en krachten geuierkt
hebben in het V/LN dit ULN niet zouden verlaten, tuanneer er nog maar een schi.int.jo
kans aanuiezig zou zijn, die break te helen. Daarvoor hebben uiij niet 7 jaren ach-
tere'e'n geuierkt onder de meest moeilijke omstandigheden lilaaronder oen bestuur maar
kan uierksn.
Iflaar vuat nu, zult U zich afuragen?
UJij laten het geheel aan U over om Uui lidmaatschap van" het ULN te~Deeindigen,uiant
dit is ecn zaak die U geheel en al zelf moet beoordelen.
Voor ons betekent dit inderdaad een radicaal broken met het VLN, uiij kunnen niet
langer tijd en uierkkracht beschikbaar stellen voor een organisatio, tuaarin toe-
standen heersen die het uierken voor een doe"! tot een vergeefse zaak maken.
UJij hebben ons bezonnen op onze taak en verantuioording. ffloeten iuij nu al hetgcen
zo moeizaam uierd opgebouuid af laten breken? ffloeten uiij nu het verband zoals dit in
onze afdelingen is gegroeid, verbreken? Is het doel u/at iuij ons gesteld hebben,
n.l. te strijden voor GOD, NEDFRLAND en ORflNDE voor ons een nietszeggend begrip
geuiorden ?????? . .

NEEN. duizendmaal. NEEN. '.
UJij zijn bereid, zonder uitzonderinq. ons verband te handhaven, ons u/erk voor dit
groto docl voort te zetten«
UJij zijn bereid, uianneer U zulks uienst, het verband, zoals iuij dit kennen in de
voormalige afdelingen van hot ULN, dus met handhaving van onze doelstellingen,
bijeonkomsten en andere activiteiten, in het belong van ons Uaderland, te handhar
ven« Na uitvoerig boraad en in het voile besef van onze verantiuoordelijkheid als
door U gekozen bestuursleden, verantuioording zoiufil voor onze doelstellingen als-
uiel voor Uiw belangen, hebben iuij unaniem besloten over te gaan tot de vorming van
het

" OUD-5TRI3DERS LEGIOEN".

De onderscheiden afdelingen zullen volledige autonomie bezitten, zodat uiordt over-
gegaan tot eon z.g. federals structuur, die een omvangrijk en kostbaar administra-
tief apparaat overbodig tnaakt, teruiijl de directs invloed van de leden op de gang
van zaken veel groter uiordt*
Wede als gevolg hiervan, zal de contributie van / 11.— per jaar plus incassokos-
ten, uiorden teruggebracht tot / 6.— per jaar.
De bestaande afdelingsbrganen zullen vanzelfsprekend warden gehandhaafd, doch zul-
len qua irjhoud en vorm meer het karakter van maandbladen krijgen, door o«a. het
opnemen van artikelen, beschouuiingen, commentaren etct Afdelingen die thans nog
geen orgaan bezitten, zullen het maandblad van 6e"n der andere afdelingen krijgen,
uiaarin dan een eigen rubriek voor die afdeling zal worden opgenomen, 66r\n ander
in aftuachting van een eigen orgaan.
Alle merkzaamheden en activiteiten zullen op de normale u/ijze voortgang vinden.
Het geiuestelijk verband, zoals u»ij dit tot dusver kenden, blijft gehandhaafd, met
dien verstande, dat de voorzitters van de drie geiuesten, tevens het bestuur van
de federati-e zullen vormen, met een zuiver cnBrdinerende en re-presentatieve taak.
In dit federals bestuu-r zullen plaatsen uiorden gereserveerd voor alle geuiesten,
die tot de federatie ujensen toe te treden. In het geuest Utrecht zijn de plannen
hiertoe in een vergevorderd stadium. Ook de afgescheiden leden van Amsterdam zul-
len zich bij de federatie aansluiten. (ca« 60 man)
Egn der eerste taken van het federale bestuur zal bestaan uit het contact zoeken
met alle gelijkgerichte oud-strijdersverenigingen in Nederland, teneinde te gera-
ken tot een machtige fejderatie van oud-stri jders.
Dit alles kan echter .al!66n geschieden uianneer U ons het vertrouuien dat uiij tot
dusver in zo ruime -mate genoten en dat ons de moed heeft gegeven tot volhouden en
doorgaan, ' uiilt continuHren •
UJaar iuij zoals U ongetuiijfeld zult begrijpen, niet in staat zijn U alien persoon-
lijk te bezoeken in de korte tijd die ons thans rest fin om veel admi-nistratieve
rompslomp te voorkomen, verzoeken uiij U het volgende.
UJanneer U zich niet kunt verenigen met het hierboven gestelde en tfich lid uienst
te blijven van het Ueteranen Legioen Nederland (uiaarna U vanzelf sprekend geen
afd.orgaan meer zult ontvangen), zouden uiij het zeer op prijs stellen uianneer U
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automatisch in als lid van het OUB-STRI3DERS LEGIOEN, uiaarvan de contributie ingaat
op 1 3anuari 1959-
Mochten or onder U zijn, die een meerderjarige contributie hebben betaald, dan zul-
len zij, indien zij toch mensen toe te treden tot de nieuuie organisatie, geen con-
tributie behoeven te betalen over de periodo die zij reeds hebben voldaan bij het
ULN. Leden, die niet zijn aangesloten bij e'e'n der hier genoemde afdelingen kunnen
zich melden bij de dichtstbijzijnde vereniging "OUD STRI3DERS LEGIOEN".
De contributie kunt U storten op de postrekeningnummers zoals onderstaand is aange-
geven, met als aanduiding "contributie le ku./le halfjaar/1959, OUD STRI3DERS LEGI-
OEN. Tenslotte . . . .
Het hoofdbestuur van het ULN zal U hoogstu/aarschijnlijk eveneens op de- e'e'n of an-
dere mijze berichten. UJij verklaren bij deze nadrukkelijk dat uiij hierop verder
niet meer zullen ingaan, daar dit geen zin heeft.
AAN U IS THANS HET DOORD.
UI3 ZI3N GEREED OIT1 UOOR DE NEDERLANDSE ZAAK TE BLI3UEN STRI3DEN.

UOOR. GOD, NEOERLAND EN ORAN3E-
Wet Oud-Strijdarsgroeten,

Wajoor Itlr«Dr.H.P.Schaap, Uoormalig Hoofdbestuurslid en Dagelijks Bestuurslid van
het U.L.N. (Sinds lo November j-l«)-

GEUJEST ZUID - HOLLAND I.
P.3.G«A.-Ego Uoorzitter 3.Trippenzee
UJ. van Duyn Secretaris G.Droogh
Secr.Geiuest Zd.Holland I p/a Vreesuiijkstraat 577, Den Haag.

Uoorzitter
Vice voorzitter
Secretaris
Penningmeeater
Commissaris
Commissaris
Commissaris

-AFDELING 'S GRAVENHAGE
o«3. van Buuren
Kol.der Grenadiers b'd<
P.3.G.A. Ego
D.UJ.Koekkoek
P.3.Schouten
H.U/.v.Helden
UJ. van Duyn
3.Konings
SECR. : Laan van Ifleerdervoort 67.
GIRO : t .n.P,3 .Schouten den Haag

26 61 34.

AFDELING DELFT.
-G.Droogh V/oorzitter
j.v.Uffelen Seer.Penningm.
SECR. : P-iet Heinstraat 60
GIRO : t.n.G.Broogh Delft

48 81 13

AFDELING LEIDEN
A.B. Pley
3. Trippenzee
C.Nievaart
Chr.Ulijling
A .Lepelaar

Vice Uoorzitter
Commisea .is

Tel. 36 37 18'.

Uoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris
Commissaris

SECR.: Damlaan 2
GIRO : Zie Den Haag.

Leiden

GEUJEST ZUID - HOLLAND II
G.A. den Ouden Uoorzitter
3.G.Sevenstern Secretaris
K.3«v.Hartingsveld Penningmeester
Secr.Geiuest Zuid-Holland II,Nobelstraat
83a te Ro t t e rdam.

- A F D E L I N G D O R D R E C H T .
Gf3 • G .v .d .Brugge
P.8 .Uytt .erlinde
3. van Pelt
A.3«0oorneve ld
G . A « den Ouden

Uoorzi t ter
Secretaris
Penningmeester
Commissar is
Commissaris

S E C R . : Eemsteynple in lo ,Dordrecht
G I R O : t.n.3. v .Pe l t , Zu i i jndrech t

65 62 31

A F D E L I N G S C H I E D A f f l / U L A A R D I N G E N
3 .U/everling Uoorzi t ter
A.van H a f t e n • Secretarus
K . 3 . v a n Hart ingsveld Penningmeester
SECR. : t .n .K .3.v.Hartingsveld Schiedam

49 65 03

AFDELING JUALCHEREN .
Zie boven-
Giro u/ordt bekend gemaakt via a fd .o rgaan .

nrnn rwn

AFDELING F^OTTERDAffl.
W.P.van Hoey Smith
D.Ubas
3.Beemster
A.Ch .Lagaay
P.C.Hermans
3.v.d. lUolff
3.H -Bleyenberg

Uoorzitter
Secretaris
Penningmeester
2e Secretaris
Commissaris
Commissaris
Commissaris

SECR. : RBsener fRanszstraat 124 Rotterdam
GIRO : t.n. A.Ch-Lagaay Rotterdam

56 92 40

GEUJEST Z EEL AND.
ITIiW. Temme
P.3.3.Harthc.orn
Secr.Geuj.Zeeland

middelburg,

GEU/EST UTRECHT.

TMH

Uoorzitter
Seer ./Penningmeester
Lange Noordstraat 8,

telefoon 38 89

TT.
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'Jij publiceren hierbij de begroting van het Veteranen Legioen Nsderland voor het
jaor 1959, zoals deze uierd aanvaard tijdens de vergadering van 13 September j-1.,
alsmede de sfgevuezen begroting, melke uierd voorgesteld door de Gevuesten Zuid-Hol-
land.I,. Zuid-Holland II en Zeeland nameris de Afdeling 's GraV3nhage, Leiden,
Delft,.Dordrecht, Rotterdam, Schiedam-Vlaardingen en UJalcharen van het ueteranen
Legioen Nederland. •

Als toelichting moge dienen, dat de door ons vgorgestelde begroting voorzag in
voldoende afdracht aan de Afdelingen, inlopen van het nadelige saldo van 1958 en
voorta op diverse posten belangrijke bezuiningen beoogt. O.a. is deze begroting
gebaseerd op het verzorgen van het Algemeen Secretariaat door vrijwillige krach-
ten, waarvoor de mogelijkheden in onze Geuiesten aanuezig zijn.

De aangenomen begroting voorziet in een "betaald kantoor" en in minder afdracht
aan de Afdelingen. ' :

BEGROTIptG VAN HET VETERANEN LEGIOEN NEDERLAIMD UODR 1959

UITGAVEN;
Reiskoaten / zaalhuur
Personeel
Fin.administratie
Telefoonkosten e.d.
Onk.Prop-Fonds
^ubs'Prop-.Fonds
Repressentatie e-d.
Huisvesting
Portikosten
Alg.Seer.kosten
Kantoorbehoeften
O.IU.normals oplaag
O.U). extra oplaag
Rente schulden
Aflossing schulden
Soc -dienst
Afschrijving
Luchtrecht N.G.
Amortisering
nadelig saldo
nadelig saldo inge-
volge afdracht 1958
nadelig saldo inge-
wolge N.U.Herd.1958
Nat .W.Herdenking
Afdracht Afdelingen
Onvoorzien

ONTWANGSTEN;
Leden met O.UN
Leden zonder O.liJ.
Uerkoop kalenders enz.
Opbrengst incassogelden

Totaal ontvangsten:

Aanqenomen begrotinq
voorgesteld door de
fllg .Penningmeester en
geamendeerd dopr het
Geuiest Nloord-Holland.

/ 1486.--
- 2250.—
- 1800.--

800.—
200.--
300.--
300.—
850.—

- 1700.--

- 1500.—
- 9850.--
- 1000.—
- 300.—
- 1000.—

250.—
150.—

_ 450.—

- 1575.—

joOO.
225..

_f 29700.--

-'27650.—
650.--
600.—
800.--

29700 n —

II
Afqeuiezen beqrotinq
voorgesteld door de
Getuesten Zuid-
Holland- I-en II en
Zeeland.

f 750.--

>. 600.--
- 700.--
- 100.—
- 200.--
- 250.—

- 1500.—

- 1500.--
- 9850.—
- 1000.—
- 300.—
- 1000.—
- 100.—
- 150.--

1575.-

1750..

500.-
500.-

6000.-
1075.-

/ 29400.—

- 27500.—
600.—
500.—
800.—

29400.—

Saldo: / . • f •'

Noot: bij de post UITGAVEN "Fi-n.adTTtinistratie", groot / 1800.—

Dit betreft de vergoeding per jaar van een Hoof dbestuurs-lid.. voor het
buiten zijn normals uierkzaamhed'en verzorgen van da FinanciBle admi -
mistratie.



OUD-STRIJDERS L3GIOEN
afd.'a Gravonhage

Secretariaat:
Laan van Mcordervoort 67
tel. 33H37
no. Gv.S-001

'a Gravenhage, 26 november 1958

Mijne Horen,

Naar aanleiding van Uw reactie op de circulaire van
de besturen der gvrwesten Zuid-Holland I en II on
Zealand alsmede van de besturen van de daaronder
rq£orterende afdelingen, met betrekking tot de
moeilijkheden in hot V.L.N., dolcn wi;) U mode, dat
wij heden aan het Hoofdbestuur van het Veteranen
Legioen Nederland hebben doorgegeven dat U Uw lid-
maatschap van het V.L.N. als geeindigd wenst to
boschouiten.
Evensene hobben wij aangenomen, dat D derhalve lid
wenat te wordon van het Oud-Stri.lders Legioen.
Teneinde spoedig een goede financiele basis to ver-
krijgen zal na To december a.a. U een kwitantio wor-
den aangeboden ten bedragu van f.3." of f.6.- (resp.
halfJaarlijkae en ' jaarlijkse contributie), tenzij
U voor genocmde datum Uw contributie voldoet door
storting of overschrijving op poetrekening no
216134, t.n.v. P.J. Schoutcn, Regentesselaan 79.
Hot is ons bekend, dat het H.B. van hot V.L.N. zal
trachtcn v66r medio december U een kwitantie aan te
bicden; wij adviseren U doze kwitantie als "gewei-
gerd" te retournoren.
Wellicht heoft het H.B. van het V.L.N. U een dozer
dagen oen circxilaire betreffende de Msche\iringllgezonden
(dc bestuureloden der afdcling ontvingen deze niet);
in vcrband hiermede wij-^en wij U nog op onze medeole-
ling in de 1 idezerzijjds toegozonden circulaire (als
bedoeld in de esrsta alinca van dit schrijven) en
d;-len U mede, dat wij, ondanka de zeer vele onjuist-
heden, hierop niet zullen reageren.

het afdelingebestuur :
G.J. van Buuren
(Kol.der Grenadiors b.d.)-voorzittcr
P.J.G.A. Bgo -vice voorz.
J.W.Koekkoek -secrstaris
P.J. Schouten -penningmc^.ster
H.W. van Helden -commisaaris
W. van Duyn -connnissaris
J.Koni.igs -commiSBaris

P.S. Hot St.Nicolaas-foeet zal worden gehouden op Dinsdag 2 december
a.s. Isdere dame neemt een cadoautjo voor een dame mee ter waarde
van ongGvo.er f. 1.50, iedere heor een cadeuatje voor een heor
ter waarda van ongeveor f. 1.50
Verzoeke tijdig aanwezig te aijn, daar St.Nicolaad te 21.00 uur
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.t.

RAPPOBT VAN E

AAN HB (BOG)

No. : 75192

Betr.: "Veteranen Legioen Nederland".

Typ. : P.

Op 29-12-1958 werd het volgende
bericht ontvangen.

Namens het Veteranen Legioen Nederland werd op 5-6-58
(eerste Congresdag), na een bezoek van alle congressisten
aan het Paleia op de Dam, een krans gelegd bij het Nationale
Herdenkingsfflonument op de Cam door de leden van dit Legioen.
De eigenlijke kranslegger bleek te zijn genaamd:

De krane was omsingeld met een lint, waarop gedrukt
stond: ''VETERANEN LEGIOEK NEDERLAND".

Na de kranslegging zijn de congressisten een officieel
bezoek gaan brengen aan het Gemeentebestuur van Amsterdam.
De ontvangst vond plaats in een grote receptiezaal en
geschiedde door de Burgemeeeter Mr. van HAL̂ zelf.

Tijdens deze bijeenkomet kregen de congressisten te-
vens gelegenheid om met elkaar kennis te maken.

en een jongere persoon, waren steeds in
elkaars gezelschap. De naam van deze jongere persoon is
onbekend gebleven. In een gesprek met deze jongere persoon
gaf deze een korte uiteenzetting van het ontstaan en de
samenstelling van dit Veteranen Legioen. Het bleek en blijkt
nog te zijn, een vereniging- zij noemen deze vereniging
"Legioen"- van oud-strijdmakkers uit de politionele acties
tegen Indonesie- en oud-Korea- strijders. 2r zouden veel
officieren bij dit Veteranen Legioen verzameld zijn.
In een gesprek met Overste (Luchtmacht)- ook
congressist- verklaarde deze dat het hier betrof een groep
van felle extreem-nationalisten, die in de gaten gehouden
moesten worden.



8 Januari 1959

RAPPOHT VAN B

.. AA1THB

''" ' ; Wo. : 75213
Betr. t Bijeenkomst van de besturen van de afge-

scheiden af deling en van het V.L.N. op
16 deoember 1958 te Dordrecht.

Typ. * C

Op 23 december 1958 word van betrouwbare
zijde het volgende bericht (gedateerd 20-12-1958)
ontvangen t

Dinedagavond 16 deoember 1958 te oirca 20 uur
heeft in Dordrecht een bijeenkomst plaats gevonden
van de besturen van de afgescheiden afdelingen van
het V.L.lf.. Er waren ongeveer 35 personen aanwezig.
Hejt_geheel stond onder leiding van kolonet

. Er werd veel gepraat en de situatie weTtt
van alle zijden belicht. Uiteindelijk kwam men tot
de conclusie, dat er maar e'en mogelijkheid was en
wel een eigen organisatie. Deze organ!satie moet
nauw samenwerken met andere soortgelijke organiea-
ties zoals bijv. de Bond van Oudstrijders etc..
Er moet gestreefd worden naar een federatie waarin
al dit soort organisaties worden ondergebraoht.
Tot volledige overeenstemming werd echter niet ge-
komen, daar sommige aanwezigen van mening waren,
dat het misschien maar beter was de gehele zaak te
liquideren.
De drumband van het afgescheiden gedeelte van het
V.L.lf. zal zich niet bij 66n of andere organisatie
aansluiten. ZiJ zal blijven voortbestaan onder de
naam Bond Vrijwillig Lienstbetoon. Zij zal nauw
samenwerken met andere" soortgelijke organisaties.
In verband met. de voorletters van de Bond Vrijwil-
lig Dienstbetoon (B.7.D.)v zo ook door verschillen-
de dagbladen vermeld, ligt het in de bedoeling de
naam te veranderen. Op de bijeenkomst werd ook nog
overwogen 6in dezer dagen een herdenking te orga-
nlseren in Dordrecht voor de "vergeten doden1* uit
de laatste oorlog. Daar de tijd voor de voorberei-
ding van deze herdenking te kort is, zal hiervan
wel niet veel te reoht komen. Opmerkelijk was, dat
op deze bijeenkomst betrekkelijk weinig gesproken
werd over de illegale groep in het Y.L.N. Er bestond
zelfs de indruk, dat verschillende aanwezigen niet
helemaal onsympathiek stonden tegenover het gebeur-
de.

Coll.sv»>
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RAPPORT YAH E

AAN HB(BOG)

Ifo.
Betr.

Tim.

J 75217
: Veteranen Legioen V

ACD/APo?26 1
Dw»l. .

jdeJMahd**^At -v JAN. law
. n • ^Al.

Op 23 december 1958 werd
het volgende berlcht

ontvangen i

In de afgelopen week is met verschillende
mensen gesproken, die nog steeds lid zijn van
het V.L.K.. Volgena hen kan gesproken worden van
enige verwarrin* in het V.L̂ Jf,. "233 "voTiflSH H*t
sevens bpmerkeli^k, 5at er van bestuurszijde zo
weinlg wordt gedaan inzake de scheuring in het
V.L.N.. Hen is de mening toegedaan, dat eerst al
de herrie in het V.L.W. en om het V.L.N. moet zijn
bedaard. Het hoofdbestuur van het V.L.IT, voert
wel onderlinge besprekingen, maar kan nog niet
op de hoogte zijn met de ware toestand in de ge-
lederen.
Aangendmen mag worden, dat de scheuring in de ge-
lederen van het V.L.N. deze organisatie een enor-
me klap heeft gegeven. Juiste differs kunnen nog
niet worden verstrekt, daar men hog steeds niet
weet welke leden zijn uitgetreden.
xn ae zrgT Anjer groep zou weinig leven te be-
speuren zijn. Ook hier zal men wel wachten tot de
stof is neergeslagen. Vast staat, dat de schrijf-
machine en de stencilmaohine, waarop de Anjer
stencils worden getypt en gestencild, nog steeds
bij in huis staat. Over wapens en spring-
stoffen konden nog geen nadere inlichtingen worden
verkregen.
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RAPPORT 7AW E

AAW HB(BOQ)-HO(K/CH)

Wo. : 75244
Betr. : De ggn« "AnJergroepJL

Typ. : 0

DAT,

Op 29 deceniber 1956 ward
het volgende "berioht

ontvangen t

Vernomen werd dat s

"bijeenkomsten van de HAnJergroepM o.a. plaats-
vinden in Hotel "Be Kroon" en het gebouw van de
Speeltoln-verenlgingen, beiden te Amsterdam;
leden of wel groepen van de "Anjer" behalve in
Amsterdam, ook in Den Haagf Dordrecht en Fries-
land mo a ten zijm
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ACD/

RAPPORT VAN £

AAN HB-HC

DAT. 10 JAN. USB

No.

Betr.:

'Bijl.

Typ.

Splitsing in het Veteranen Legioen Nederlaud.

: A. + B.

: P.

Bijgaand wordt U aangeboden een rapport betreffende
de eplitsirxg in het Veteranen Legioen Nederland.(b̂ jlage A.),
alsmede fotocopieen van bescheiden van de Landelijke Ille-
gale Organisatie Nederland "Be Anjer", (bijlage B.).

Coll:



Batr.: Splitsing ia hat Yateraoen Legioaa
gdarland (V.L.H.)

"Da An.1ar" In hat V.L.N. beataat een illegal* organ!-
satia die da naao draagt van "Landelijke
Illegale Organisatie Hederland" (L.I.O.N.)
MOe Aajar". Hat wapan 4at dace organisatie
voert beataat ult hat swaard ran hat V.L.N.
gakruiat door aon aojar.
Da«a orgaaiaatia is garloht tagen alia* vat
naar hat eooauniama awaamt an aij bawaagt
xioh ook op hat gabled -van on-Radarland&a
actlvltoiten. Zlj «al sloh daanooda mat ge-
wald tagon deae on-Kadarlandaa aotiritaitan
keran.
?oor xovar bekaad.sija van da«a organlsatia

'- allaan paraooan lid, die ook lid van hat
V.L.N. zijn. Tooh moat daae organiaatla niat
gaziea wordaa als eaa ondardaal van hat V.L.H.,
maar meer ala aan geheima organiaatla in hat
V.L.N. Da mogolijkheid beataat dat .at hoofd-
beetuur op da hoogta ia van da»a organiaatia
in hun geledaren, maar aanganomen kan wordan
dat zij daze organiaatio niat ale aodanig
arkent. Bij aveataola moeilijkhedan sal hat
hoofdbaatuur van hat V.L.3, aicb. aeker van
daze illegala organiaatia distaacieran, aoala
reeds xiit da persberiouten gablaken ia*
Da stencils insaka daze organisatie wordan
gamaakt op da stenciloacuina van •

- Daar -
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Daar "Da Anjer" ••& geheime orgaaiaatit is
lekt tr oaar buiten weinig uit* 2o ia b»v»
oiet T?ok«od wle !• leidiog van d«»e orgaaisatta
heeft, fel is bek«ad, dat d« oieuve led«a
•ed moeteu afl«gsea.op d« Nederlaadso vlag.

orgaoisatie luioft aTd«ling«n »ow«l ia
Haarl«n ala D«a Haag
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LanoeliJ'ie 111". •-;].«• wr._-:n-.i;..,v ie ."ederlund
" £ Al'JLn"

Inetructies aan de ti

Eli:c Or. Cat. client z i j n ;TO-~I voldnende kennis
bi.j to br^r. ;°ii v-'*r. '!«? n^.voj 7'r.c°.e puntenJ
1. il&t or.."T.f>ykl :;ci •:dt:'.">r. v-.n rersoner.i
."•. Crv'inr net L, .rir., LI. of fen.
'. Or~-r.r r.et vu-ir1 "r c-r.f .

'» . •!' -u't er kor ' '•." Ipr.or .
:;. -:i"t irr.lr.r.on v.-,r. irlich*.: n.-;en.
'•:, "-.( \. nrr..\'i:'':: vir ri; •• orle n.
". -iler.t >illir-.t' (?•.. •, eruisloni" OO-JT).
^ . V-'-rhoorpf:"'- tiir.. rn .
9. V-rjf-f . i in T-- f-r •t-r.v>ili'.~eth<x>r!«

1-1 . Vr mo: ,- i TV ,
11. '• >• ;, „ ;.•. i c h zo'Ml ovcrii 't«_- t;ls .-'n-.cl.ts kxir:j.--n

orie».t,-:-r m.
DC G:-. ':-.",. ;i.-nt zic;. nur. bo /.J - ••.-•in t« scl.r;.r'frn van Jiu Jltsu,
•,l:T-c :t '.-• n hor.v^r .
jir .1 m mi nr. tens 1 r;-ial i'or \;&ck ri. oct'^nd tc Mordiir. in rolr-,_uv: r.

•/.. rJi v f .. rir: ' r..
'.r ^io ~ri t't'-n acti.:-c op ci_'cr initiatief v.-orcltn ondt. rno: •. r; . ^rivc
ic>:c'Stics diciv-n door de ixrcoon in teje^ait zt If oyfjtlost tc './orci.-.n,
zenucr d- t, hitr do organiscvtie in betrokken -.orclt.

Richtli.incn bi/ Actics.
1. iiorij rvoor >.t r.cn crcon losse voor-vrpcr. bij ^.ich h:.ft, ii- r;c

<-; m;. !<:-.. lijh kin vcrlitzcn.Ook gc-.n papicr:r. vr-.-ir n-..r:cr. op
voorkorr.cr. .

?. Go--n op2ic:.ti;.x klsding. ook gc.jn klcfiirc'»Ui.. men da^cliji^ dr-.?>
U DC person* n, di^ op nctit paaiij Jiv-ncn zich zovool moi'dijk to

verro; r^n, ra-'.ir zo, dat dit niet opvr-.lt.
4. Ir.dic.-n rlc -\ctic hr, ft pl-;n.ts C'-w^-n 3i .-nt ^cn zich t£ vcrsprci

dcii en komt op cc.n nfgjsprolc.n pliats v;cdcr bi '- clkaar.

u:. Gr.Cc.t. dicnt cry-in doordron^cn tc icijn, d.-.t ci^ orr.'-.nic-aiv
:-nnc'u r 11 ni;.t k?.n dm.n.i,-..n. DC contributi, b'drivt'f. ?.»-- r«-r
r.••••«".! b-.houcl ns bijzoirlc-rc or.st'-Jidi"hvd r. v-ir. vr. lid. inrt i in
v or. d> rf l i jk /; v-.l 7.ich voorvlo^ t, oi.r.l .̂r. r j r .C_H. hioj-v n rxl.li
t. -.•:/.. r. r.:t o.-schrijvint' vr.n rcdrncn.

On.tr ;nt hot '.ixn v--Ji rapport;n !\rijrt dc- dr.Cdt. no,- n-.
ondcn.

"ir:
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tLZ-kJLA. C_ ITT

'/a;.- Commandant* "De- AnjerJ1

f.ij, c I iri .1 yi r:/' PI <lra<" .h
BelanKrtJk. . > , , » •
Verzoeke opgave namen en adressen van leaen C.l .*-.
:;ieronv1er vallen zij die eymphatiseren , daadwerkelijk lid zijn,
best uursfunc ties bekleden of eventu«el functies hebben in
£rote bedrijven.
indien bekend tevens opcave van hen, die achter de schermen
worker:. i:et is van het c«>otste belang, dat zoveel mot;elijk

.f bekend worden omtrent de C.r.K. , hun plar.nen enz.

I'itb:1-.. :._•«>:: rapport:. 0.4. 'laj-:r- na ontvarvit nrr--'-'i-'"-'t •
in resloten Vouvert aan bren£er dezes.

3 A ? I 0 It T

ontva:._'er. op! ........... !?•• te

Ver~.?I scl-. .naasi 5

Ve-'£lo.g; (.'^.y.p. beknoft en zakelijkj
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17

No. : 76609

Bejb/r.: Aanvallingen

: A.

Eet referte aan bovengenoemde rapporten
werden de volcende nadere verklaringen verkregen:

a. Inzake de kwestie"bananensmijtende en
pistjolschietende maniakken" ivm.de
splitsing van net V.L.N. volgens
Het Parool van 9-12-58.

b. Betreffende de Hr.
c. betreffende de groep-"0ud Strioders".

Voor de ait het "Veteranen Legioen Nederland"
voortgekomen groep"0ud Strijders" had destijds
in de jaren 1954/1955 Paul van TIEN.SN ait Scheve-
ningen veel interesse.
Thans heeft met zijn "E.J.O.N." voor
deze groepering weer interesse, o.a. via de Heer

,die zich. bij de groep"0ud3trid-
ders" sch.ijnt te .hebben aangesloten.-
De tijd waarin volgens"Het Parool" van 9-12-58 de
"LION" ontstond,nameliQk rond omstreeks 1953*
was toevallig dezelfde periode,waarin de N.E.S.B.
van Paal van TISKEN actief was.
De N.E.S.B. interesseerde zicb. in die tijd bijzon-
der voor het .V.L.N. en heeft,niet zonder sukses,
getracht in het Y.L.N. te infiltreren.
Zo werd o.a. bereikt,dat op. vergaderingen van
het V.L.N. propaganda werd gemaakt voor de
li.S.S.B. terwijl ]er ook een begin van ee.n fusie
tassen V.L.N. en KE3B v;as, hetgeen door verbod van
de NBSB niet is doorgegaan.
Voorts had de N̂ SB. contact en me,t leden in het
V.L.N.,o.a. met een zekere destijds pas
terug uit IHdonesie en toen af'delingsbestaarder
van de afdeling Amsterdam -Zuid van het V.L.N.
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RAPPORT VAN JB

HB

I DAT H MM 1859

Wo. : 77765

Betr.: De Landelijke Illegale Organisatie
flederland."De An.1er".

Typ. : A.

Op 10-5-59 werd het
volgende "berichti ontvangen:

In de afgelopen periods heeft zich in de
restanten van de Landelijke Illegale Organisatie
Nederland"de Anjer",niets bijzonders voorgedaan.

Coll.:



R A P P O R T YAH K/CH.

No. : 1̂ *62.

Byi. : 1.

Onderwerp : Mededelingenblad "Hou-Yast" ran hat Veteranen Legioen.

h""*"1 ' •' ' '• • •; Van is vernomen, dat/de af deling /door
_A(7ti'' 4/00/£f ' a-Qravenhage van de Veteranen Legioen,"na geruime "*

•.-.."'".'". ^^ tyd, wederom het mededelingenblad "Hou-Vast" werd
p — uitgegeven, waarvan het secretariaat en de redactie

thans is gerestigd Fisheratraat 259 alhier. Het bljjkt
dat na de Algemene Buitengewone Ledenvergadering een
voorlopig be»tuur yoor deze afdeling is gekozen, be-
staande uit ale voorzitter,
als secretaris en als penningneester, die
tevens de redactie van "Hou-Vast" roeren.

26-3-1959.



R A P P O J R T V A N K/CH.

No. : 1460.

BJjl. : 1.

Onderwerp s Het Veteranen Lenioen.

Door het Hoofdbestuur van het Veteranen Legioen werd
bJjgeToegde circulaire ultgegeren, waarin warden opge-

' ' " . - . - - . nomen de belangrijkete vragen welke aan het Hoofdbe-
Av,D/ ££s€<Sf<&* • stuur werden geeteld tjjdens de gehouden ledenverga-

deringen te Rotterdam en Den Haag en de daarop gege-
. Ten antwoorden.

3 1 f'VI 1959 Voorts ia in de circulaire n0gaaals de verklaring
//.T. ' *" opgenomen uitgaande Tan de Raad Tan Ad vies, waarin

deze het optreden Tan de besturen (in Zuid-Holland I en
af]teurt en ieder scheiding betreurt.

26-3-1959.



YETERANEN LEGIOEN NEDERLAND
POSTBUS 1609 - AMSTERDAM - TELEFOON 02200/2540

HOOFDBESTUUR

Op reip. 23 en M januarl JJ. HJn door het Hoofdbntaur van net Veteranen Letfoen
Nederland te Rotterdam en Den Haaf ledenvercadertncen belegd, tenelnde een normale
cane van taken te bevorderen en net voortbeitaan van die afdellncen te venekeren. Kn
inderdaad 4|n enlce fpUken nut koppen ceilacen.

Naar de mening van de aanwezicen gal het aan alle nitcetreden leden toefeconden jannari-
nwttboek" een over-doldeUJke seheti vaa de f rote lllnen van de diverse kwerttes, doeh btf de
beiprektaic van een (root aantal detatl-ponten bleek pa* f oed hoe onjntet de leden — voor-
namenjk 1m de gewesten Enid-Holland — waren inceUcht. Dew onjulste v«orllehtln| te naar
kan worden aancenomen, door een aantal atdeUngtbeitiiren zelti ten dele onbewmrt feceven,
omdat «|| verkeerd waien voorcelleht door de zeip. OeweiteltJke voonttten.

• Gemeend werd dat het bljxonder veihelderend ion werken Indien niet aDeen de op de
vercaderlnien aamwezlien hlervan op de hoofte zonden «l)n, maar vooral de nttcetredenen,
die daamee toch wel een keel andere HJk op de cane van xakea souden krUcen.

Dew incieiUe U UJdeni de Jonfite verfaderinf van de Kaad van Adrles met het Hoofd-
botitmr beiproken en aanceden dese toeUehttnc tljdent een tweede verfadertac &> de«e en
andere atdelinrea wetalf iln MB hebben, omdat lelti dan nog een beperkt aantal Tan hen
beretkt ton worden, ta beiloten ate aanvoUlnc op de btllace nit het jannari-nnauaer van
»OBd-Wapenbroedan" dece dreulaire lamen te itellen, die aan alle ottceUeden leden ht
Znld-Holland wordt teefeionden en d««rn»««t, door mlddel van een mededelin*- In »Oud-
Wapenbroeden" ook vopr niet-oltcetredenen beiehlkbaar wordt f erteld.

) Gerancieblkt naar ondenrerp worden In dme broehnre de e.L belanf rljkite vracen door
leden in bovencenoemde verraderinf en en ludtvidueel daarbntten aan ont f erteld, ta de vorm
van vraag en antwoord op(«nomen.

AUereerat nemen wlj echter op pacina 2 de verklarinf op wall die t|]deni de verfaderbMT
van de Raad van Advice werd aanvaard. Men «*1 daarnlt den dat ook de Baad van Advlei
het optteden van de beitnren atkenrt en ledere Kheldinc betrenrt.

WJJ beslnlten daaron dne inleldlnc net een oproep tot hemleuwde eenhetd, die U knnt
bevorderen door het invullen van het In deze broehnre opcenomen formnlier, waarmee V te
kennen kont (even dat U ilch weer in de rtjen plaatit van hen met wle U coveel Jaren een
ond-rtrt]der*-«enheld hebt gevormd.

WU hopen van harte dat velen Uwer hlertoe knnnen beilulUn. '

HOOFDBEBTUTJB

VKTERANEN LBOIOIN NIDBBLAND



De Raad van Advies van hat Veteranen Legloen Nederland, op 24 Januarl 1959 t*
VGravenhaga In, op een lid na, vohallig* vergadering bijeen,

kennis genomen hebbende van da 0ebaurtanlssen die zich da laatste tljd in an om hat
V.L.N. habben afgaspaald, overwaagt:

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN:

1a. dat onomstotelijk vaststaat, dat da afgavaardlodan van da gewesten Zuld-HoNand I
en II, an Zealand, da door hen bijgewoonde algemene vergadering van hat V.LN., op
13 September 1958 te Utrecht In Hotel ,,SmHs" gehouden, habben verlaten, daarbij vergezek)
van, althans gevolgd door de resp. voorzltters van daze gewesten (in hun hoedanighaid van
H.B.-lld van hat V.L.N.), hat verlaten van deze vergadering geschled zijnde op ordelijke, doch
desondanks demonstratleve wijze;

1b. dat deze handallng heeft plaatsgevonden nadat ean statutaire meerderheld van da
aigavaardlgdan ter algamana vergadering voomoemd zfch had geschaard achter da namans
ean grota meerderheid van hat H.B. van hat V.LN. vardedlgda bagroting, welke begro-
Ung aehtef nlet da Instemmlng had van da afgavaardlgdan en H.B.-leden uit da eerderH
genoemde gewasian;

2. dat eveneans vaststaat, zowa^door publicatles in an bulten Legloansverband, mat name
hi da ,,grote pen", welka publlcaties — near elgen verklaring van da in daze publlcattes
genoemde personen - voor ean zear groot gedeelta aflcomsttg zijn van ult hat V.LN. ge-
treden laden, dat enerxijds naast hat V.LN. zelfstandiga an hat V.LN. bltfkbaar vijandig
gazlnde organitatiai zijn opgaricht en andarzijds in sommige aUalingan door uitgetreden
leden ii getracht aanduiting en bloc bij andare verenigingen te bewerkitelligen;

TEN AANZIEN VAN MET UIT TE BRENGEN ADVIES:

Ad. 1. dat op zichzeH reeds een zodanlge gadraglng, als hlarbovan varmald, nlet alleen
als ondemocratisch an verenlglngsrechtelijk uitarmata varwarpelijk moat worden baschouwd,
maar bovanal all in strijd zijnde met da gaatt van een zeH-aanvaarda an vrijwilllge discipline
zonder maar moat worden varoordaald;

Ad. 2. dat hat hlar vermelde tan enemale itrljdig Is met geest an doelitelling van hat
V.LN., an arnstig nadael berokkent aan aanzlan an belang van da Nederlandse oud-stajjdars
in hat algemeen, an van hat V.LN. in hat bijzondar;

Da Raad van Advies van hat Veteranen Legloen Nederland, galat op hat hlarbovan gastaUa:

A D V I S E R E N D E :

Ad. I. Spreekt zijn aflceuring uit over hat gadrag van voornoemde aigavaardlgdan en
H.B-ladan, en spaclaal over dat dar H.B.-leden, galat op hun verantwoordelijWield als H.B.-
lld van hat V.LN.

Ad. II. Oordeek, dat diegenen, die in hun optreden als opposant hebben Wljk gagavan
nlet blj machta te zijn de eenheid in hat V.LN. boven alias ta itellen, geen lid van daza
organisatie kunnen zijn, althans wannaar nlet duldelljk is komen vast ta staan, dat zij door
darden zijn mislaid, an zij hat onjuiste van hun gedragingen Inzien.

Spreekt de hoop uK, dat earlijke en juiste voorlichtlng moge rasulteren in een terugkeer
van vela mislaide en uKgatredan laden tot hat V.LN. I

Aldus vastgesteld In zijn vergadering van 24 Januarl 1959, te 's-Gravenhaga gehouden,
en door de Raad van Advies van hat V.LN. ter kannis gebracht van hat H.B. van
hat V.LN.

C. E. L. HELFR1CH, Luft.-Admiraal fc.A, Voonltttr
m dtf oontofiftft fodm von rfff Bffurf*
H. BEHB£NS, G«v>r«rf-Mofoor b.d.
Prof. Dr. IT. ]. COOPS
H. I. J. W. DORST BIUTT, C«MnuI-Wa/oor bJ.
D. R. A. VAN LANGEN, Gmtnut-ttafoor bjl.
I. A. A. SITSEN, Gmmel-lttttoor bd.
Jhr. f. J. SIX



Vraag: Uit ,,Oud-Wapenbroed«r«" van
januari '59 menen vtij te mogen a/lei-
den, dat de begroting van het V.L.N..
zaalt deze door de afdelin0sverpaderin0
too* goedgekeurd, t.w. het voorttel Zuid-
Holland en Zeeland JVIET op de aljre-
mene uerjraderinff aan de orde is gre-
toeest, omdat onze a/0et>aardi0den deze
op het laattte moment hebben vervan-
gen door fen andere, die wij NIBT had-
den goedgekeurd.

Antwoord: Inderdaad. De oorspron-
kelijk door de Gewesten Zuid-Holland
en Zeeland ingediende begroting was
voor het H.B. NIET ONAANVAAHD-
BAAR. Echter werd in de week v66r de
algemene vergadering door het H.B. een
stencilschrijven gedateerd 6 September
1958 ontvangen, waarbij een geheel an-
dere begroting was gevoegd dan de
oorspronkelijke. Het H.B. werd ontsla-
gen geacht van de pllcht deze nog aan
de afdelingen toe te zenden, want daar
tadden de Gewesten Zuid-Holland en
Zeeland ook reeds voor gezorgd.

Zoals reeds eerder opgemerkt was
u«e begroting wegens de ,,Spielerei"
met cijfers voor het H.B. niet aanvaard-
baar.

Vraaf: Welke zaketyke bezwaren heeft
of had het hoofdbestuur tegen de vesti-
ging van het algemeen secretariaat te
Dordrecht?

Antwoord: le Tijdens de algemene
vergadering is o.m. gezegd, dat de cen-
trale administratie (ledenadministratie,
kwitantie-regelingen, afslaan adres-
oandjes OW, etc. etc.) in een der Zuid-
Sollandse gewesten zou kunnen wor-
den gevoerd tegen een vergoeding
van / 600,— per jaar. Door de algemeen
voorzitter is toen namens het hoofd-
bestuur gevraagd dit nader te detaille-
ren. De hierdoor vrijgekomen gelden
zouden ten goede kunnen komen aan de
gewesten Zuid-Holland, waarmee bun
wens tot hogere afdracht rijkelijk be-
loond zou worden.

Daarop is geantwoord, dat men geen
interesse had voor de papieren romp-
slomp alleen, doch het Algemeen Secre-
tariaat daarbij in handen wilde hebben.

Tegen dit duidelijke vertoon van
machtswellust nam niet alleen het H.B.,
maar ook de algemene vergadering
stelling. Het ging blijkbaar niet om de
bezuinlging, maar om de macbt De

machtshonger was dus onverminderd
en deze opmerking wierp een scherp
licht op de werkelijke achtergrond van
het conflict.
2e De afdeling Dordrecht heeft (ook in
O.W.) diverse pluimen op de hoed ge-
kregen wegens het aanbrengen van vele
nieuwe leden begin 1958.

Echter is achteraf gebleken, dat dit
een bankroetierspolitiek was. Vele van
deze aangemelde leden bleken het ene
kwartaal na het andere geen contrl-
butie te betalen. De kwitanties kwa-
men terug van de P.T.T. met opmerkin-
gen als: ben helemaal geen lid, heb mij
nooit aangemeld, enz., zodat deze men-
sen na een aantal maanden weermoe*-
ten worden afgevoerd, nadat zij al die
maanden ons blad hadden ontvangen.

Een dergelijke politick uit de begin-
periode van ons bestaan heeft / 30.000
schuld opgeleverd, waar wij nu geluk-
kig juist van af zijn. Het H.B. bedankt
ervoor zich door dergelijke handelwijzen
weer in de schuld te laten zetten, ter-
wijl hierdoor tevens het vertrouwen in
de eventuele beheerders van het Alg.
Secretariaat ernstig is geschokt.

Se Ook to uit mndere grerevea* mf te
leiden, dat er achter de schermen an-
dere kraehten aaa bet werk tfln. (ge-
weeat).

Een van de oltKetreden Afdellngs-
vooralttera 100 kort voor de aJgemene
vergmderlng op IS September 1958 een
onderhond hebben genad met de Voor-
ritter van een grote politieke party,
wier oMciEIe en «emi-offici61e daf-
bladen in december halve en hele pa-
glna'* gingen besteden aan ,,eonflleten
in het V.L.N." terwQI er voordlen nan-
welUks notltte van ons bestaan werd
xenomen.

Vraag: Hoe is het mogelljk dat ietnond
met een vottedige werkkring daarnantt
voor het Legioen nog werkzaamheden
doet, die meer dan een volledige dag-
taak vragen?

Antwoord: De contributie-admini-
stratie te Driebergen vergde een voile
mankracht, terwijl daamaast enkele
weken per kwartaal een typiste werd
aangetrokken om de borderellen te ty-
pen van de kwitanties.

De totale kosten hiervan beliepen
/ 3.600 a / 3.800 per jaar. Onder alge-
mene bijval van alle H.B.-leden werd



er begin 1958 kennis van genomen, dat
de afdeling Eindhoven aanbood dit voor
/ 1.800 te doen, waarbij de gew. voor-
zitter de leiding op zich zou nemen
en de verantwoordelijkheid voor de
goede uitvoering. Daarnaast zou hij ook
de werkzaamheden, verbonden aan bet
adresseren van bet blad op zich nemen.
Unaniem werd besloten dit aanbod in
dank te aanvaarden.

In beginsel worden deze werkzaam-
heden overdag door zijn echtgenote uit-
gevoerd en 's-avonds door hemzelf, zijn
echtgenote en zonodig andere relaties,
als er veel te doen is. Van de ontvangen
vergoeding moet voor dit laatste dan
ook een deel worden besteed. Herhaald
wordt, dat het H.B. de huldige vergoe-
ding (die dus reeds een aanmerkelijke
besparing betekent) bijzonder laag acht
to.v. de werkzaamheden, terwijl men
er tevens van overtuigd is niet gauw
een ander te kunnen vinden, die dit
uitgebreide werk op dezelfde accurate
en vlotte wijze zal uitvoeren. Men be-
denke daarbij hoe zwaar de vertrouwe-
lijkheid en betrouwbaarheid van deze
basis van onze vereniging wegen.

(VocUehttal: Inmiddelt to het ountol «*rt-
xaamh*d*n dat voor &t beting mordt tfdttm
vtrmetrdird, omdat door hit ophefffn van e*n

oak in Ehtdftmen ondtrgebraeht

: Wat too* het ,,vemu.ftig xtem-
menverhoudingssysteem op de alg. ver-
gadering" als genoemd in de verklaring,
die werd afgelegd in de afdelingsverga-
deringen van 7 oktober 1958?

Antwoord: Indien dit stemmenverhou-
dingssysteem schamper vemuftig werd
genoemd gaven deze afdelingsbesturen
zichzelf een brevet van onvermogen en
slecht inzicht, want dit systeem is door
hen zelf goedgekeurd ter opneming in
de Statuten van onze vereniging. Dat
een ieder zich hieraan dus te houden
had, spreekt vanzeli.

Vraac: In de verklaring voorgelezen
op bovengenoemde vergadering stoat
ook nog, dat de toenmalige Algemeen
Voorzitter ,,niet nagelaten heeft zijn
standpunt op te dringen aan de gedele-
geerden".

Antwoord: De Algemeen Voorzitter
verdedigt tegenover een Alg. VergadeR
ring nooit ,,zijn" standpunt, doch dat
van het Hoofdbestuur. En inderdaad
stond een zeer grote meerderheid vai
de HB-leden achter de zgn. begroting
Noord-Holland. Deze snier zal dus meer
moeten worden toegeschreven aan per-
soonlijke antipathien dan aan een ob-
jectief oordeel.

Vnuts;: It het juitt dot de Kol. Van
Buttren e.g. het Bettuur van de afdeling
Den Haag bepaald eenzijdige voorlich-
ting roentte te geven in de afdelings-
vergadering op 7 oktober 1958 te Den
Haag, door te itellen, dat de aanwezige
HJB.-leden daar atteen konden spreken
als lid van de afdeling Den Haag, en
niet wit hoo/de van hun kennis alt lid
van het H.B., terwijl van achter de be-
ttuurstafel alle mogelijke confidences
nit de H.B.-vergaderingen werden ge-
daan?

Antwoord: In de vraag ligt het ant-
woord besloten. Gememoreerd wordt
dat de H.B.-leden gelegenheid werd ge-
geven om op de meest saillante onjuist-
heden hi te gaan. Gezien de stemming-
kwekerij tegen het H.B. in die vergade-
ring, welke ongetwijfeld voortreffelijk
werd geregisseerd, moesten de aanwe-
zige 30 leden — mede door gebrek aan
vervangend kader — dat bestuur voor-
lopig wel verder mandaat geven.

: Was de verklaring juist dat de
afd. Amsterdam een grote propopanda-
actie heeft ondernomen tot stevn van
het Noord-HoUandte standpunt?

Antwoord: Naar wij vernemen: Neen.
Op terugreis van vakantie hebben 2
functionaiissen op een dag met enkele
afdelingsbestuurders op bun route een
kort gesprek gehad. Slechts hi Middel-
burg is toen over details gesproken. In
Rotterdam en Schiedam ging het slechts
over algemeenheden.

: Weet het H.B., dot ae heer
Spanjaard zich denigrerend heeft uit-
gelaten over bepaalde afdelingen op 25
oktober 1958 tijdens de O.W.-mart?

Antwoord: Het H.B. was hiervan niet
op de hoogte. Wel is bekend, dat vele
onjuiste uitlatingen en zelfs bedrei-
gingen zijn gebezigd. Mogelijk zijn deze
aanleiding geweest voor een gepeperd
commentaar. Zowel het een als het an-
der wordt uiteraard betreurd.



Vraag: Was het H.B. op de hoogte van
het optreden van een deunoaarder in
Rotterdam?
Antwoord: Neen. Wei was door de af-
deling Amsterdam aan het Hoofdbe-
stuur toestemmlng verzocht om namens
de rechtspersoonUjkheid hebbende ver-
eniging juridische maatregelen te mo-
gen treffen tegen de toen — om geheel
andere redenen — reeds ultgetreden
leden van de Amsterdamse drumband,
teneinde vast te doen stellen of het ge-
bruik van uniform e.d. al of niet reoht-
matig was. Hiervoor heeft het H.B.
— in het belang van de gang van zaken
in onze vereniging — toestemmlng ge-
geven. Het H.B. betreurt, dat het juist
In deze periode, daar ter plaatse en
onder de — toen inmlddels gewijzig-
de — omstandlgheden noodzaketijk wai
door een deurwaarder de uniformering
van de KOMA-band te doen consta-
teren.

Vraag: Wat wot de reden van het uit-
treden van een 30-tal leden van de Am-
sterdamse drumband? In hoeverre had
dit te mafcen met de contravene tijdens
en no de Alg. Vergadering met de /ut«c-
tionartesen van Zuid-Holland en Zee-
land?

Antwoord: Hier Is sprake van een
samenloop van omstandigheden. De bei-
de kwesties hadden nml. niets met el-
kaar uitstaande. Wei hebben de uitge-
treden Amsterdammers later hun zaak
aan die van ZH en Zl. ,,opgehangen".
In oktober van het vorig jaar heeft het
HB het lid Cassa, v.m. leider van
de Amsterdamse drumband, geroyeerd,
kortgezegd wegens verregaand onorga-
nisatorisch optreden en het blijk geven
van een voor het VLN zeer gevaarlijke
mentalitelt. Het geroyeerde lid had
echter als Instructeur een grote aanhang
in deze band, welke hlj op bepaalde
wijze nog wist te vergroten. Deze aan-
hang schaarde zlch louter op gronden
van zgn. sympathie en misplaatste so-
lidariteit achter hem en verliet mede
het V.L.N. Het merendeel hlervan was
nog slechts sinds kort lid. (Een aantal
drumband-leden bleef het Legioen
trouw en samen met enige veteranen-
leden die reeds eerder de band ver-
lieten door het optreden van het inmid-
dels geroyeerde lid garandeerden zij

Bet Boofdbeitnur heeft bet v*n belong «e-
aeht dece efrculalre ook toe te Benden un
de LEDEN in de geweiten Zuld-HolUnd.

het voortbestaan van de band, die thans
weer regelmatig repeteert). De uitge-
tredenen gingen aanvankelijk over in
(het) Koma (Korps Oud-Militairen Am-
sterdam), doch wijzlgden later hun
naam in BVD (Bond voor Vrijwillige
Dienstbaarheld). Zij onderhouden wel
contact met de in Zuid-Holland opge-
rlchte organlsaties, doch wensen daar-
van geen deel uit te maken. De gepu-
bliceerde doelstellingen zljn uitermate
vaag en refereren in het geheel niet
aan die van het VLN. Vooral van d6ze
ztjde rijn de meest opgeblazen pers-
berichten afkomstig inzake een zgn.
Anjer-Lion-,,organisatie". In feite vor-
men zij verreweg de kleinste groep.
Achter hen staan geen niet-drumband-
leden van de afd. Amsterdam.

Vraar: Woarom toerd er een aanfclacht
tegen Kochheim ingediend door Mr.
Spanjaard?

Antwoord: Omdat Kochheim (op 13-9
scheld hij Ego c.s. uit voor ,,facisten",
doch later werkt hij met hen samen; op
19-10 verklaart hij niet naar de O.W.-
mars te gaan als de uitgetreden
KOMA-band daar op zou treden. Tij-
dens de mars trekt hij op de hem eigen
manier partij voor deze uitgetredenen)
onwaarheden — hem waarschijnlijk
door anderen ingeblazen — verkondigt,
die door Mr. Sp. als een aantasting van
zijn goede naam en reputatie worden
beschouwd. Ondanks scherpe somma-
tie door Mr. Sp. weigert K. zijn laster-
lijke ultlatlngen te herroepen.
Hlerdoor was Mr. Sp. gedwongen zijn
aanklacht in te dlenen. Het H.B. staat
hler echter buiten, aangezien dit een
partlculiere aangelegenheid betreft

Vraac: Wle waren nu eigenlijk aan-
leldlng tot de per»campagne?

Antwoord: Deze ,,perscampagne" moet
in twee delen uiteenvallen. De eerste,
•wel van ernstige, doch bescheidener om-
vang en de tweede, die van veel groter
omvang was. Wat de eerste campagne



betreft: nadat eind nov. IT. Koops
Dekker reeds telefonisch door Mr.
Vrolijk van ,,Het Vrlje Volk" naar een
,,scheuring" was gevraagd werd op
maandag 1 december een onzer func-
tionarissen door bet A.N.P. benaderd,
doordat te Den Haag een bericht was
verstrekt (bet eerste bericht over de
hele kwestie kwam dus uit Den Haag)
inzake een afscheiding van bet V.I*N.

Enige onjulstheden konden worden
gerectUiceerd en een normaal, gema-
tlgd bericht verscheen in de pen.
Blijkbaar werd dit niet opgewonden ge-
noeg geacht en zo verscheen een tweede
persbericht vanuit Den Haag, dat even-
eens ter verificatie werd aangeboden.
Blijkbaar was dit' n6g niet genoeg, want
vervolgens verscheen een .soort inter-
view met een Haags functtonaris in
de Telegraaf, welk bericht — door zijn
hevigheid? — weer moest worden ge-
rectificeerd. Inmiddels namen vele
bladen de inhoud van de intussen ge-
passeerde publicaties in de vaak meest
aanvechtbare vorm over. Juist toen
deze eerste campagne betreffende de
afscheiding aan het verlopen was meng-
den enige uitgetreden Amsterdammers
zich in de strijd. Voor zover kan worden
nagegaan werden op 5, 6 of 7 december
door hen enige stukken aan Het Vrjje
Volk aangeboden ter publicatie, met
een daaropvolgend interview. Dit blad
publiceerde als eerste op maandag
8 december — zonder dat zoals by een
fatsoenlijke berichtgeving verwacht had
mogen worden om tegen-commentaar
was verzocht — een groots bericht over
de ,,Anjer"-affaire. De Telegraaf — die
maandagavond 8 december wel om com-
mentaar verzocht — bracht dit op dins-
dagmorgen 9 december tot z'n normale
properties (een kwajongensspel) terug.

Toch was toen het hek van de dam. Het
Parool (en vele andere bladen) wend-
den zich om commentaar op het een en
het ander tot een oncer HB-leden, die
— teneinde een opgeschroefde, volko-
men eenzijdige berichtgeving te voor-
komen — zich gedwongen zag tot het
leveren van een niet mals commentaar,
dat ojtn. in Het Parool werd opgenomen.
Later werd onzerzijds geen commentaar
meer verstrekt, behalve het pers-com-
munique van 17 december, dat in het
januari-nummer van OW werd vermeld
en dat aan duidelijkheid niets te wensen

overliet. Als conclusie dient te worden
vermeld dat dus in beide gevallen be-
richten van uitgetredenen aanleiding tot
perspublicaties gaven, hetgeen dezer-
zijds diep wordt betreurd, temeer waar
vaak op volkomen onverantwoorde wij-
ze inlichtingen werden verstrekt Een
deel daarvan (betreffende de finanrien)
was bovendien van dusdanige aard, dat
hiermee zaken aan het publlek ter dis-
cussie werden gesteld, die zelfs voor
ingewijden maandenlang een probleem
hadden gevormd. De afbrekende aard
voor alle partijen daarbij nog buiten
beschouwing gelaten.

Vraac: I* het juist dat de afdeling
Rotterdam van de afdracht 1958 nog
niets ontvangen heeft?

Antwoord: Zie vorig nummer O.W.:
,,De financiele kwestie in de Branding".
Alle afdelingen kregen begin maart de
(restant)afdracht 1957 en een voorschot
van /1,50 per lid over 1958 ter beschik-*
king gesteld.

Als aanvulling hierop kan nog wor-
den medegedeeld, dat aan de grote af-
delingen reeds eerder een deel hiervan
is uitgekeerd. De afdeling Rotterdam
kreeg reeds in december 1957 hiervoor
/150,— voorschot, vervolgens op 5 en
23 januari 1958 in totaal /200,—, ter-
wijl op 5 maart 1958 de afrekening ver-
meldende het toen beschikbare restant
werd toegezonden.

VIM* : Hoe zit het toch met de
,,Buckerthaoen"-kwestie en de LION-
Anjergroep?
Antwoord: Hiervoor moge verwezen
worden naar het betreffende artikel in
het januari-,,Witboek", dat o.L deze
zaak duidelijk uit de doeken heeft ge-
daan. Het was een kwajongensgedoe,
waarvan in- de praktrjk niets terecht is
gekomen. Het VLN stond bier volkomen
buiten en het Hoofdbestuur was er zelfs
niet van op de hoogte. Dat sommlge
uitgetredenen er gebruik van hebben
gemaakt om het Legioen te bekladden
is erg genoeg.

Vrmac: Hoe konden een of meer voor-
zittcr* van de afgetreden besturen ttf-
dens de vergadering op 1 oktober 19SS
aan de op die vergadering aanioezipe
leden voorstetten het financiele beleid

6



vtM het noofdbestwtr te veroordelen,
tertaW htt* tooh bekend too* dat juirt in
I0S* d« be0rotiM0 zo poed at* slwttend
«as> eeft aHetfzins redeltffce a/dracht aan
de a^d0Hn0e* fcon toorden verrtrefct en
bovendien de toel zeer belan0rtffce oude
schuld van circa / 30.000,— fcon toorden
afgelott, met daartegenover tlechtt een
geringe interne schuld doordat verreweg
de meeete deelnemert aan de oblipatie-
lentng MM bgdrape ,ja fond* perdu"
(schenking) ttorten?

Antwoord: Deze vraag is voor ons even
graft aU voor U! Blljkbaar was of wa-
ren deze voorritter(«) In het geheel nlet
op- de hoogte of had het nun aan objec-
Ueve en eerlljke voorlicbting outbroken.

Vraac: Wadrom it de Aood van Ad-
trie* niet om een oordeel verzocht toen
een breufc met Z«id-ffolland drei0de?

AniwaecO: Dit is inderdaad het voor-
.rtel van het Hoofdbestuur geweest,
doch dlt voorstel werd door de oppo-
-<anten geweigerd, omdat de heren op
staande voet hun elsen zonder meer
wenctea ingewilligd te rien. Wei is door
de • KoL van Buuren telefonisch con-
tact gelegd met een van de leden van
de Raad van Advies, die de Kolonel
verzocht ilch in eente instantle met de
voorzitter van de Raad te ventaan, het-
geen de Kolonel niet beeft gedaan. On-
«t»T«v« de vele, vaak onduidelijke ont-
wikkelingen is de voorzitter van de
Raad van Advies onzenijds regehnatig

rechtse uitleg aan zou zijn gegeven.
Bovendien zouden boven het bedoelde
artikel in O.W. ook nog wel andere uit-
latingen in de pers vermeld kunnen zljn,
die niet minder schadelijk voor de her-
denldng waren. In feite had bovendlen
de genete pen-campagne een aantartlng
hebben kunnen betekenen van een zaak
die ons na aan het hart ligt Van het
artikel (in O.W.) zelf behoeft oL geen
woord te worden teruggenomen. Ten
opzichte van het daarboven vermelde
citaat zal rectificatie in O.W. worden
opgenomen.

Vraag: Wat it van de zakeUjke ver-
langent van Zuid-Hotland than* nog ter
uerwuZIino avergebleven?

Antwoord: O.i. niet veel. .
Het voornaamste zakelijke punt

vormde het nbetaalde" alg. secretariaat
Deze wens werd reeds als ingewilligd
aan de toen nog niet uitgetreden ge-
westelijke voorzitters bekend gemaakt
op 8 november j.l. Hieruit had tegeUJk
de verhoogde afdracht aan de afdelingen
(hun tweede wens van de alg. verga-
dering) toen kunnen voortvloeien.Slechts
de derde wens to.v. de vergoeding voor
de leden-adminlstratie e.d. bleef onver-
vuld over. Reeds eerder is geschetst hoe
het H.B. bier over denkt, terwyi het
onvervuld blijven van deze wens op de
eerste plaats aan hen zelf te wijten is,
door de weigering hierop in te gaan
zonder ook het alg. secretariaat te kun-
nen beheren. (Opgemerkt moet worden
dat eerder, tijdens de alg. vergadering,
door hen was gesteld, dat de plaats van

van dit secretariaat hen om



Vraag: Stoat de terupkeer van de uit- de verklaring van de Raad van Advles
getredenen in de V-L-W.-jjelederen vervuld acht, hetgeen In veel gevallen
open? zo zal zijn. Dat enkelen voorlopig niet

voor een functle in aanmerklng komen
Antwoord: Inderdaad, mits het hoofd- is een consequentie die men o.i. zelf

bestuur de voorwaarden als gesteld in dient te overwegen.

Tot'slot van deze circulaire — die naast het januarl-,,Wltboek" voor velen toch voldoende
moet xijn om him koers te bepalen — wijzen wij nog op de volgende belangrljke punlen:

• dat het gewest Zeeland geheel Is teruggekeerd In de V.LN.-gelederen;

• dat dank zij het ingrijpen van enlge wakkere legionalrs de leden uK de afdeling
Rotterdam zo goed a Is alien eveneens het Legioen zijn trouw gebleven.

• dat enlge oud-lunctionarissen uit Zuld-Holland zlch Indlvldueel reeds hebben
teruggemeU;

• dat ten spoedigste tot het oprichten van nieuwe afdelbigen zal worden
overgegaan;

• dat de algetreden besturen InmlddeU reeds grotendeels zijn ol zullen worden
vervangen, waarmede het voortbestaan van deze aldelingen is gewaarborgd;

• dat de voorloplge cijfers over het verenlgingsjaar 1958 blnnen de gesteU^
normen van de begrottng zijn gebleven;

• dat, nu het voortbestaan gewaarborgd Is reeds thans kan worden vastgestek.,
dat ,,Oud-Wapenbroeders" in 1959 normaal met 10 rummers zal verschijnen,
overeenkomstlg de besluiten van de laatste Algemene Vergadering;

• dat de eenhefd allerminst Is verbroken, zoal» wordt gesuggereerd;

• dat de tnmlddeli toegepaste bezulnlglngen voldoende zijn om het ledenverlles
door uittreding geheel op te vangen;

• dat alien die het V.LN. trouw zijn gebleven ledere ,,scheuring" betreuren en
derhalve prijs stellen op Uw terugkeer;

• dat wij U daarom uHnodlgen dlt door mlddel van onderstaande her-aaninel-
dingtstrook NU te doenl



R A P P O R T VAN K/CH

No. : 1504

Onderwerp: "Met Veteranen Legioen"
en "Pud Wapenbroedere"

DAT.2***859 -I
I. Het Veteranen Legioen.

Door het Veteranen Legioen werd een circulaire uitgegeven .
waaruit blijkt, dat onder Toorzitterschap Tan Qeneraal-MaJoor b.d.

een aktie-komite is geTormd dat ten doel heeft
de afgescheiden leden Tan de geweeten Zuid-Holland I en II in de
gelegenheid te stellen de punten, waarover verschil Tan mening
met het hoofdbestuur bestaat, nogmaals te bespreken op een te
houden vergadering op 11-4-1959 in Leo's Lunchroom, Jonker Frane-
etraat 95 te Rotterdam, teneinde zo mogelijk alien weer onder een
Taandel te Terenigen. Het programma Toor deze vergadering is in
de circulaire aangegeven.

II» Oud ffapenbroeders. • . .

Uit het orgaan Tan het Veteranen Legioen, "Oud Wapenbroedera",
over april 1959 No.3 blijkt, dat 3 leden Tan het Dagelijks Bestuur
Tan het Hoofdbestuur zijn afgetreden en inmiddels zijn vervangen
en voorts dat de afdeling Amsterdam Tan het V.L. op woensdag
8-4-1959 een bijzondere bijeenkomst belegt in het restaurant
"Modern", Leidseplein 19 aldaar, waar de Toorzitter Tan het
"Surinaams Verbond", , ral spreken over het onderwerp
Suriname, land en volk, waarna enkele films over Suriname worden
vertoond.

Verder komen in het orgaan geen belangrijke gegevens voor.

21-4-1959.



R A P P O R T V A N K/CH.

No. : 1576.

Onderwerp : Het Veteranen Legjoen,

Het hoofdbestuur van het Veteranen Legioen zond een
circulaire uit waarin aan de leden wordt bericht dat

"r I op voorstel van het Veteranen Legioen door de^Miniater
Ivan Oorlog is bepaald dat voortaan op 10 mei een natio-
najtfr herdenking van alle gevallenen der Nederlandse
etrtjdkrachten zal plaats vinden by het Nationaal Monument
op de Dam te Amsterdam, due ook voor alle militairen
van het voormalige K.N.I.L., Maine, Land- en Luchtmacht
welke sinds 10 mei 19̂ 0 in Nederland, Indonesie, Korea
dan wel elders ter wereld zijn g« vail en. Daar 10 mei 1959
°P een zondag valt zal dit jaar de herdenking op 9
1959 plaats vinden.

11-5-1959.



R A P P O R T V A N K/CH.

No. : 1577.

Onderwerp : Het maandblad "Sta-Vast".

De afgescheiden groep- van het Veteranen 'Legioen «t«t te
Den Haag werd opgericht onder de naam Oud Strljders Le-

, gioen, gaf no.5 van het maandblad "Sta-Vast" over april/
mei 1959 uit.
Uit het blad bljjkt dat de Amboneaen h.t.l. het 9 jarig

bestaan van de Republiek der Zuid-Molukken op 25 april
' 5 MCI J939 1959 in alls beecheidenheid in de kampen zullen herden-

ken. Voorts is in het blad een artikel opgenomen van
Kolonel b.d. over de gebeurtenis in
en rondom Tibet alsmede van de hand van een ar-
tikel over de terugkonst van in Nederland.

11-5-1959.



HOOFD BVD V
VAN: ST AAN:

Nr; GrVD 62.391 d Conf. Datum: 29 mei 1959 '

Referte: Uw/Ona nr: - ddo .-

Bijlage(n):

Bijzonderheden:

R A P P O R T

Bron: Contact Datum: 't

Samengewerkt met: —
Ingelicht zijn : —

AUi~ Vff-™/*

5r̂ ei 4253UHI 1959

I " " ' • ^( , - . , - • - *

Ondgrwerp: De "Witte AELJer"groep te Amsterdam.

Door contact werd tijdens een gesprek, betreffende de
wapendiefstallen te Amsterdam, de veronderstelling geuit, dat
de daders mogelijk gezocht dienden te worden onder de zoge-
naamde "Witte Anjer" groep van het Veteranenlegioen Nederland.

Tijdens dit gesprek maakte hij de indrxjk zeer goed thuis
te zijn in kringen van het Veteranenlegioen en genoemde groep.

Zijn veronderstelling "baseerde hij op het feit, dat de •
tweede diefstal de eerste in omvang overtrof en de indruk
wettigde, dat hier sprake was van overbluffing.

Volgens contact bestaat de "Witte Anjer" groep xiit
personen, die wel militair war en y doch niet in Indonesie zijn
gewwest. ' -• • • •

De bij de groep heersende mentaliteit (geen discipline;
elkaar trachten te overbluffen) zou overeenkomen met de te
Amsterdam gepleegde stunts.

13
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R A P P O R T Y A H K/CH.

Ho. : 1692.

Onderwerp ;Oud Strtlders-legioen. """

In het blad "Sta-Vast",Tan de afgescheiden groep
van net Veteranen Leg£oen genaamd Oud-Str̂ jders Legioen
OTer mei-juni 1939 no.6 is veraeld dat_in een so-
cieteit bjjeenkoast aan de uit Indonesie gekomen Majoor

het ere-lidnaatschap werd aangeboden. Verder
is onder het hoofd "Wat Nu?" een artikel in het blad
opgenoaen, geechreren door zjjnde Kolonel b«d.

inzake de onderlinge betrekkingen
tueeen Nedvrland en Indonesie in de naaate toekomst.
Voorts zljn in het blad 2 artikel en opgenomen die

de belangstelling trekken n.l. "Nederland en Zuid-
Afrika" geschreven door de nedewerker van het blad
in Zuid-Afrika en " het probleeo is ooi—
log of dictatuur" ran . Ver-
der bljjkt uit het blad dat de afdeling Den Haag Tan
de Landelijke Jongere Organisatie Tan de Stichting
Door de Eeuwen Trouw op 28 »ei in het gebouw "De Hard"
Daguerrestraat no.6 alhier een Nieuw-Guinea-aTond
houdt waarop en Ir.MANUSAMA sullen
apreken oTer "5ieuw Guinea's Toorpost", en enkele
films OTer Nieuw Quinea en de Z.Molukken worden Ter-
toond.

9-6-1959.



RAPPORT VAN E

AAN : H.B. 2k februari 1960.

NO. :

Betr. :

Bijl. :

Typ. :

89VI5

Veteranen Legioen Nederland (L.I.O.N.-"De Anjer")

2 6 FEB. 1960

Op 19-2-1960 ward vernomen, dat de
"illegale groep" uit het V.L.N. destijds (HK nov./dec.'58) naar
schatting in AMSTERDAM ongeveer 14 man telde, terwijl er buiten
Amsterdam nog een gering aantal geacht mocht worden, tot dit ille-
gale groepje te behoren, zoals b.v* in Den HAAG, waar een onder-
duikadres was voor het geval er t.a.v. de indertijd voorgenomen
actie tegen "Backershagen" te vVASSENAAR lets mis zou lopen.

Overigens was het aantal leden van het V.L.N. in de laatste k
jaar schrikbarend teruggelopen, waaraan
de publikaties in de pers over de onenigheid in het V.L.N. en het
bestaan van een illegale groepering daarin hebben meegeholpen.
Vier jaar geleden was het aantal leden V.L.N,
nog ongeveer 12.000, een jaar geleden npjj ongeveer 4000, terwijl

in « januari 1960

er nog slechts ongeveer 1000 leden zijn.
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RAPPORT VAN B

BTR - TTf!

No. : 74553

Betr, : Veteranen Legioen Nederland (extreme
groepering). _

Typ. : S.

B|L

Op 4-12-1958 werd het vol-
gende bericht ontvangen.

Uit verschillende documenten aangaande het
V.L.N.. en de door haar toegepaste methode's inzake
subversieve actiefe etc. is gebleken dat de extreme
groepering in het V.L..N.. haar vertakkingen heeft
door het gehele land. O.a. is er in G-roningen een
z.g. knokploeg gevormd -en verschillende leden krijgen
een speciale opleiding o.m. in z.g. "silentkilling".
In deze organisatie zit o.m. een actief dienend
officier en enige gepensioneerde dfficieren.
De leden hebben een speciale eed moeten afleggen
op de Nederlandse vlag.
Ook de bekende gewezen kapitein WESTEHLING, heeft
zich wederom met deze groepering ingelaten.
Ook blijkt uit deze docxxmenten dat deze groepering
zich bedient van chantage methode's teneinde aan
geld te komen.

Coll.


