
R A P P O R T

VAN: CAW/I
1953

Uit is het navolgende vernomen over het
"Veteranen Legloan Nederland".
1. De leglonnair (enige tijd geleden uit het V.L.N.

verwijderd) heeft op een groot aantal leden van het
Legioen een verkeerde invloed ultgeoefend; zij verwacht-
ten, dat zlj op een dag in gesloten colonne naar het
Binnenhof eouden oprukken om van de Regering te eisen
in verschillende aangelegenheden een ander standpunt
in te nemen.

2. Op financieel terrein is het Legioen in die periode in
een impasse geraakt. Er is met geld gesmeten.

3. Voor het orgaan zal een directie worden benoemd; de heer
zal directeur worden.

4* Op denduur moet er een bepaalde politleke richting worden
gevolgd.

5. Een der hoofdbeatuursleden van het 7.1.5. is naar Enge-
land om zich op de hoogte te atellen van de werkzaamheden
van het Engelae Legioen en tevens oa contact te leggen
voor nauwere aamenwerking.
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MjlageB ( !

>anderwerpj "Veteranen Legioen Nederldnd".
"Oud-Wa penbroeders".

exemplar r van het door het "Vetera.-
nen Legioen NederlflTflfl" uitgegevea periodiek "Oud-WapenbroederlF' van
Atfl'll lyitf ifo. 7 van de 2de jaargang. Exemplaren van dit nummer wer-
den enige dagen geleden per post door de leden - abonnees - ontvan-
gen.

Mot ingang van dit nummer, zal het blad, mode i.v.m. finaneisle
moeilijkheden, niat meer om de veertien dagen zoals tot dusver, doch
eenmaal per maand verschijnen* Wei zal het blad beter verzorgd wor-
den en in grote formaat worden uitgegeven, terwijl het geheel uit 32
pagina's zal bestaan.

Opaerkelijk is, dat in dit earste verbeterde nummer van"Oud-Wapen-
broeders", t«a«v« het V.L.U. is vermeld "vere.nJLsLng i«o«" -in oprich-
ting-, terwijl van het blad "Oud-Wapenbroeders" is vermeld "uitgave
van de stichting Oud-Wapenbroeders",

In hoeverre hierbij moet worden gedacht aan de niet onbelangrijke
financiSle verliespost, weIke de uitgifte van het blad vooral in de*
beginne heeft opgeleverd - waarbij sprake is van een verlies van
meordere tien duizenden gulden - is dezerzijds niet kunnen worden
vastgesteld.

Tevens is het opgevallen, dat de "Directie,Redactie en Administra-
tie" van het blad thans is gevestigd op het adres "Goudreinetstraat
161 te den Haag", wat tevens het adres is van de algemene secretaris
van het Y.L̂ N. , genaamd

In de in dit nummer opgenomen mededelingen van het hoofd - of Ian-
deli jk - bestuur - pagina 21 -, wordt het e.e.a, gezegd omtrent:
a. de financie'le moeilijkheden en in verband niermede te treffen

maatregelen, zoals het innen van de contributie,
b. nieuwe regeling t,o.v. het afdragon der contributie-gelden door de

afdelingen aan de penningmeester van het hoofdbestuur,
c. beperkte gratis verstrekking van het blad.

Vexder wordt medegedeeld, dat het lid van de redactie-commissie
van "Oud-Wapenbroeders" genaamd
voor zakelijke doeleinde* in Engeland verblijvende, in opdracht van
het hoofdbestuur informatieve beaprekingen zal voeren met de zuster•
verenigingen aldaar n.l, :
I. The World Veterans Federation vn
II. The British Legiotfa.

Doel van deze besprekingen is, om na te gaan of in de nabije toe-
komst met deze Bngelse verenigingen zal kunnen worden samengewerkt en
hierover bij het V.L.N.-hoofdbestuur advies uit te brengen.

Op pagina 24 zijn de Overzeese oontacten vermeld, w.o. de samenstel-
ling van de V.L.N.- afdelingsbesturen in:
1. Nieuw Zeeland,
2. Ned. Hieuw-Guinea,
alsmede de adressen van de secretariaten in het:
3. Midden Oosten,
4. .Engeland,
5. Canada en
6* Ned. Antillen.
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T.a.v. de inhoud van dit rummer, moet worden opgemerkt, dat ook "''
hierin wear veel aandacht is bestead aan de kwestie Ambon en alles
wat daaxmee samengaat.
In dit verband zij in net bijzonder verwezen naar de recensie op

net boek "Ota het Recht van Vrijheid" door Ir.J.A.MAgUSAMA
met een inleidend woord van .yfagina 26-2?}

Opvallend is, dat in)aansluiting op doze recensie, de brief is op-
genomen van de voorzitter en secretaris van de B.P.R.M.S, - respec-
tievelijk genaamd en —«,,„„ ~ van 2? Maai''t 1953,
gericht aan £.3. de Min* President Dr. W. DREES, met het verzoek de
op Nieuw-Qainea aangehouden Zuid.Molukse ministers Ir.J.A.MANUSAMA
en _ vrij te la ten.
Ook aan de kwestie Nieuw-Guinea wordt in dit nummer eveneens weer
de nodige aandacht gesohonken* Hierbij wordt in het bijzonder ver-
wezen, naar het op de pagina's 5t 6, & 7 opgenomen artikel: "Roep
om Nieuw-Quinea11.
In dit artikel wordt door een zekere

__ , de idee aan de hand gedaan, om middels het oprichten
van een stichting of vereniging, waarvoor hij de naim heeft bedacht
van "llaatschappy voor Nederlandse Volksplanting in Nieuw-Guinea",
een kapitaal bijeen te brengen, we Ik kapitaal zal kunnen wofden aan-
gewend voor het uitzenden van personen - en dan in het bijzonder
Y.L.fl-leden - naar Nieuw-Guinea.
Zonder daarbij het badrijfeleven, te willen uitsluiten, zou het ka-
pitaal bijeen gebracht kunnen worden door de leden van het 7.L.N.
Hierbij wordt de suggestie aan de hand gedaan, dat ieder Y.L,N.-lid
een bedrag van f* 10.- zal s tort en. waardoor reeds ean bedrag van
f. LOO 000 bijeen zou zijn gebracht.

Als bijlage in dit nummer is ingelegd, de brief van de bekende
" i» • - - - waarin deze

st ell ing aeemt~tegen "de poging om te komen tot de oprichting van
een nieuwe vereniging "legioen*1 onder de naam "Nederlands Legioen".

Einde".
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Bljlage: '6 4 n

Onderwerp: "Yeteranen Legioen Sederland1*

1. Naar in de kringen van net "Veteranen XegioeiT Bfefaer-
land" wordt beweerd, zou de Militaire Commandant ran
ffieuw Ouinea hebben verboden, dat hot door net VLB" uitgj
geven periodiek "Oud Wapenbroedera* onder de daar gele-
gerde militairen wordt verspreid of oirculeer*.
Tevena-aldua wordt in deze kringen beweerd-zou deze
Militaire Commandant aan de onder hem dienende troe-
pen hebben geadviseerd om voor hot lidmaatsohap der
7LN te bedanken*

Naar aanleiding van het vorenstaande zou bij het
landelijk beatuur van het 7LN het voornemen bestaan, oa
bij de daarvoor aangewezen regerings—instanties tegen
het treffen van deze maatregelen te protesteren,

^

2* In verband met de op 1 Joni 1953 door de afdeling Am-
sterdam van het T.L.V* aldaar te hoaden "grote besloten
bijeenkomat, werd door de afdeling Amsterdam een extra
-propaganda-nummer van het "Afdelingafenloxxmededeling-
en blad" uitgegeven, waarvan een exemplaar wordt bijge-
voegd.
Haar ult een me de del ing opgenomen in dit munmer kan bly-
ken, zal op deze bijeenkomat-waarvoor toegangakaarten
ad f 1,25 verkrijgbaar worden geateld o.a. worden ge-
aproken doort
a, Dra.

cflreoTeur der Stiohting "Oud Wapenbroedera".
b. > en
0. Raymond,J^y gsaXfitfuIJ<&
Deze hiergenoemde peraonen zullen reapeotievelijk apre-
ken overs
1. wat wil het Teteranen Legioen Hederland
2* zal ex kapltein WJBSTEBLING- inleiden. en
3* wat er in de jaren 1^45-1949 in IndoneaiS gebeurde.

3* Voorta werd vernomen, dat voor deze bijeenkomat ver-
aohillende te Amsterdam wonende vooraanataande peraonen
en autoriteiten zullen worden uitgenodigd w.o, de Burge-
meeater en Wethoudera der Gemeente Amsterdam, de Hoofd-
oommissaria van Folitie e.a*
Tevena zullen vertegenwoordigera van de vereohillende
te Amsterdam verachijnende dag-en weekbladen worden uit-
genodigd w.o* ook die van het dagblad nde Waarheid%
Binde.



AFDELINGSMEDEDELINGEN
PROPAGANDANUMMER

Veteranenlegioen
*AFD. AMSTERDAM

EN OMSTREICEN
QEM. QIRO V 4111

SECRETARIAAT EN REDACTIE-ADRES: MILLETSTRAAT 26"

Westerling spreekt!
ALLE VETERANEN GAAN NAAR DE

grote besloten

jf in ISellevue ingoing Leidsekade QO
Op 1 Juni 1953; aonvang des avbnds 20 uurl Toegonkelijk voor
alte ledeii en hun introduced!

Drs Damste, directeur Stichting ,,Oud-Wapenbroeders" zal spreken
over het onderwerp: ,,Wat wil het Veteranenlegioen Nederland"?
Na de inleiding van TON SCHILLING zal ex-lcapitein

WESTERLING
U vertellen, wat er in de jaren 1945-1949 in Indonesia gebeurde.

Muzikale verzorging.van deze avond door het bekende Ambonese

orkest SQEARA MALOEKOE. Zaol geopend vonaf 19.— uur

Tijdens de redevoeringen blijven de zaaldeuren gesloten I Voor
de adressen. waar U Uw kaarten kunt verkrijgen zie de lijst
der Wijlcbesturen en contactpersonen elders in dit blad.

En dan nog dit: In verband met de vele schriftelijke aanvrage
een goede raad: WEEST NIET TE LAAT !

TOEGANGSPRIJS INCLUSIEF BELASTING F 1.25.



Wat

wll het

,(VeteraneiT

Legioen T

Heel mat en toch niet het onmogelijke. Men doet
het meermalen voorkomen, als zou het Legioen
bestaan uit een stel idealisten, die in hun ver-
blinde drang naar de verwezenlijking van hun
doelstellingen, alle realiteit uit het oog zouden
hebbeii verloren en maar voortjakkeren naar iets
vaags en onbestenids.
Een stel, dat men dan in hun eigen belang zou
moeten afremtnen en geleiden naar de plaats
waar ze horen. De grote oplossende massa van
niet-geinteresseerden, wier stelregel blijkt te zijn
,,We laten ons maar leven, als ze maar niet aan
ons jasje komen is het wel best".
Ja zo zou het kunnen zijn! Maar zo is het Niet!!
Noch het eerste iioch het tweede!
Ondanks onze idealen menen we toch met beide
benen op de grond te staan en de toekomst (let
wel toekomst en niet verledenl. met vertrouwen
tegemoet te mogen zien.
En als ze ons misschien verwijten, dat wij zo'n
haast hebbeii dan kunnen we slechts zeggen:
Elke minuut is kostbaar. We moeten vele ver-
sufte jaren inhalen. Snel en nog sneller moeten
we werken om ons Legioen grpot te makeh. Stil-
stand is achteruitgang en zo ook hier. We heb-
ben altijd haast. We zouden het wel uit wiUen
schreeuwen. maar we hebben er potverdrie geen-
eens tijd voor!
En wat willen deze haastige lieden dan? Wel
dit:
Oorlog kwam over Nederland, oorlog kwam
over Nederlands-Indie. Zee-, Land- en Lucht-
macht vervulden hun plicht tegenover de over-
machtige tegenstanders en brachten hun offers
voor Koningin en Vaderland. Het overgrote deel
van ons Rijk werd door de vijand bezel. Maar
ook in de zwaarste uren van de Duitse en Ja-
panse bezetting hebben we nimmer de mogelijk-
heid kunnen en willen aanvaarden van een ten-
ondergaan van ons Koninkrijk der Nederlanden.
Landgenoten streden in geallieerd verband of
voeren op zee voor de geallieerde zaak, in het
bezette gebied laaide het verzet op. Men zette
zich in en bracht zijn offers voor Koningin en
Vaderland. Bij die plichtsvervuHing stond steeds
voor ogen de verwachting van de bevrijding met
aaarna het herrijzen van Nederland. Als er strijd-
raakkers vielen, dan werd er troost geput uit de
overtuiging dat hun offer niet tevergeefs zou
zijn, doch dat ook hun bloed vloeide voor de

toekomst van Nederland en Oranje.
Toen dan de bevrijding kwam hebben wij ons
ingezet voor herstel van wat verwoest of ver-
nield was, niet alleen in Europa, maar ook in
het toenmalige Nederlands-Indie, waar onze his-
torische plicht ons heenriep om de grondslag te
leggen voor de herwinning van vrede en geluk
op basis van hetgeen toegezegd was in de Ko-
ninklijke rede van December 1942. Wij hebben
daar ook gezien hoe het overgrote deel van de
hevolking onze komst beschouwde als de bevrij-
ding van terreur en geweld, hoe door die komst
het economische leven zich weer ging ontwikke-
len en alles op een betere toekomst wees. Daar-
voor en daardoor was er bereidheid tot het
brengen van offers, ook van het hoogste, dat van
velen is gevraagd. En behalve de allerlaatsten
zijn ook daar onze mensen gevallen in de over-
tuiging dat zij stierven voor een goede zaak, voor
Koningin en Vaderland.
Hoe staat het thans? Acht jaar na de bevrijding?
Vier jaar na de tweede potitionele actie?
Kunnen wij zonder schaamte denken aan hen
die vielen?
Is Nederland herrezen tot een land waarin het
waard is om te leven en waar men trots is Ne-
derlander te zijn?
Dit zijn vragen, waarop het antwoord zwaar zal
vallen. Want hetgeen wij indertijd niet wilden
en konden, schijnt thans aan zeer velen ge-
makkelijk af te gaan. Het aanvaarden van het
tenondergaan van het Koninkrijk der Nederlan-
den.
Men vindt dan ons land te klein om zelfstandig
te zijn, het biedt weinig mogelijkheden voor de
bevolking: er is geen vertrouwen meer in de
toekomst en daarom wil men maar het land uit,.
of, als men er blijft met land en al opgaan in
iets anders. In de toekomst van ons land, voor
welke toekomst enkele jaren terug zovelen blij-
moedig het leven gaven, hebben zovelen van de
overlevenden geen vertrouwen meer.
Hier is het dan, dat het Veteranen Legioen Ne-
derland wil optreden.
Het wil dat tenondergaan van ons Koninkrijk
niet aanvaarden, het wil het vertrouwen in <*.
toekomst, voor het overgebleven deel van dit
Koninkrijk herstellen. het wil de zin en de waar-
de van het Nederlanderschap doen aanvoelen.
Het wil aantonen dat die vele duizenden kort-
geleden niet nutteloos zijn gevallen, indien ons
volk thans zijn plicht verstaat en dat er nog
grote mogelijkheden bestaan.
Het wil duidelijk maken, dat met Nederlands-
Indie niet alles is verloren, doch dat er nog
Oveneese Rijksdelen zijn, die pas aan het begin
van hun ontwikkeling staan en waar ook iets
groots verricht kan worden. En vooral dat we
dat zelf kunnen doen.
Het wil dat wij laten zien dat de beste wijze om



op internationaal gebied zijn plicht te doen, is,
om het eigen land zo sterk en krachtig mogelijk
te maken en zijn verplichtingen na te komen.
Waar de vrije wereld leeft in de angst voor het
Communisme willen we niet, dat Nederlands
houding is om angstig aan de grote broer te
vragen, wat we moeten doen, maar dat Neder-
land zorgt zelf zoveel mogelijk kracht op te
brengen en dan tot de bondgenoten zegt: ,,Hier
ben ik, je kunt op mij rekenen en ik zal mijn
plicht doen." Dat is dan een voorbeeld geven
dat waarde heeft en waar we trots op zouden
kunnen zijn. Het Legioen zal er daarbij op wij-
zen. dat al deze dingen maar niet vanzelf gaan,
het wil gcen vertrouwen wekken, dat leidt tot de
redenering dat het allemaal wel los zal lopen;
het wil ons volk er zich van bewust maken dat
slechts hier zal gelden: ,,Helpt Uzelf, dan helpt
U God." Ons volk zal overtuigd moeten worden,
dat deze strijd in vredestijd van minstens even-
veel belang is als die in de oorlog en dat ook
thans de voile inzet en offervaardigheid wordt
gevraagd. Reeds is gezegd, dat deze inzet een
verplichting is tegenover de gevallenen, maar
niet minder is dit een verplichting tegenover het
nageslacht en tegenover onszelf. We staan thans
in een tijd die zeer veel eist, maar de voldoening
aan die eisen kan ook de genoegdoening schen-
ken, dat wij de vooruitgang meemaken en dat
wij beseffcn een taak naar behoren te vervullen.
Voor deze strijd roept het Legioen dan hen weer
bijeen, die ook in oorlogstijd hun plicht vervuld
hcbbcn. Het roept hen op om ook in vredestijd
zich te geven voor hetzelfde doel waar zij zich
in oorlogstijd aan hebben gewijd: Voor Koningin
en Vaderland. Maar het wendt zich ook tot alle
anderen wien het belang van het Koninkrijk der
Nederlanden ter harte gaat en die zich kunnen
aansluiten als buitengewoon lid.

En het roept hen alien op. dm gezamenlijk op te
komen voor het Nationaal bewustzijn in Neder-
land en voor het hooghouden van de Nationale
tradities; voor het behoud van dat gene wat een
erfdeel was der vaderen en wat wij gezond en

. krachtig aan het nageslacht moeten overdragen.
' Maar dan wil het ook dat ieder Nederlander be-

seft dat hij ook persoonlijk verantwoordelijk is
voor de vrijheid en onafhankelijkheid van ons
Koninkrijk en dat hij zich dus ook moet be-
moeien met al datgene wat voor het welzijn van
het land van belang is. Hij moet weten dat zijn
staatsburgerschap er niet mee ophoudt met eens
in de vier jaar naar de stembus te gaan en zijn
stem uit te brengen op een onzer politieke par-
tijen. Hij moet zorgen dat hij zich een mening
vormt over de belangrijke punten welke het wel
en wee van ons volk betreffen en dan die mening
niet voor zich houden, maar hem uitdragen. Ons
volk moet democratisch zijn en zich daarvan
bewue-t zijn, dus beseffen dat het zelf regeert en

zijn vertrouwensmannen daarom laten weten wat
het ervan denkt. Want als in het volk het lands-
belang als een levend iets op de voorgrond staat
is het uitgesloten dat het opzij zal worden gezet
voor allerlei eigen- en partijbelangetjes.
Hierom dus roept het Veteranen Legioen Neder-
land U op om zich aan te sluiten en gezamehlijk
de geest van ons volk wakker te maken voor zijn
nationale plicht en gezamenlijk te strijden voor
ons doel: NEDERLAND
De doelstelling van onre vereniging:
,,Het Veteranen Legioen Nederland", luidt vol-
gens artikel 2 van de statuten:
De vereniging stelt ondermeer zich ten doel:
a. Instandhouding en versteviging van het na-

tionaal bewustzijn, in het kader van onze
democratische grondbeginselen.

b. Behoud en versteviging van de geestelyke
waarden, welke historisch in ons volk ge-
groeid zijn.

Hieruit blijkt duidelijk dat het Legioen een na-
tionale vereniging is, doch beslist afkerig van de
uitwassen welke kunnen samengaan met het
overdreven nationalisme, zoals we dat vinden bij
het fascisme.
Het nationaal bewustzijn, zoals het Legioen dat
wenst, schenkt een besef van eenheid van de
natie, zoals deze historisch is gegroeid, het be-
vestigt de onderlinge band in ons volk en schenkt
het saamhorigheid. Het zich een voelen als natie
is een erkenning van hetgeen gegroeid is in het
goddelijk bestier over de wereld, het is de er-
kenning van de boven ons gestelde overheid en
•het is de erkenning van de hoge waarden van de
gevoelens der mensen, die door alle tijden gc-
toond hebben dat de liefde voor hun land iets
is. waarvoor geen offer te groot kan zijn. Het is
als zodanig niet een stellen van het eigen land
tegenover alle anderen, het is leggen van de
grondslag voor het innemen van een eervolle
plaats temidden der anderen in de Internationale
samenleving.
Hlervoor is het ook nodig dat wij de aloude
deugden van ons^volk handhaven. Het is natuur-
lijk vrijwel ondoenlijk om een volledige omschrij-
ving te geven van de geestelijke waarden, welke
historisch in ons volk gegroeid zijn, ook hier is
het een kweatie van gevoel. Maar het gaat om
die waarden van Christelijke beschaving welke
zo diep in ons volk zijn gegroeid, zoals de rin
voor vrijheid, hulp aan verdrukten en in nood
verkerenden; trouw aan het gegeven woord,
trouw aan Oranje als het symbool van het Vor-
stenhuis, dat reeds eeuwenlang ons volk de weg
van de plicht heeft gewezen en daarop is voor-
gegaan. Het zijn in het kort alle waarden, die
maken dat een oprecht en eerlijk Nederlander
voor zichzelf in de meeste zaken wel voelt wat
behoorlijk is en wat niet en dan gaat het erom
dat hij het eerete doet en het tweede nalaat.



Om iets te bereiken op het gebied van de doel-
stellingen is het natuurlijk noodzakelijk propa-
ganda te maken, want het gaat er immers om
deze gevoelens in de geesten van onze landge-
noten levendig te houden en aan te wakkeren.
Daarvoor dient het verspreiden van geschriften,
in de eerste plaats dus de uitgave van ,,0ud-
Wapenbroeders". Maar dit is niet voldoende en
wij moeten juist met onze leden een kern vor-
men, waarin ons doel leeft en een kern van men-
sen, die dat doel in hun omgeving uitdragen. Dit
wordt vaak zeer moeilijk door het cynisme waar-

. mede men tegenwoordig zoveel te kampen heeft,
het ,,wat koop je ervoor" en het: ,,waar maak je
je zo druk voor".
Daarom moeten we bijeenkomsten houden om
de leden de steun te doen gevoelen van anderen,
die van dezelfde geest bezield zijn en om hen
elkaar mondeling bij te doen staan in de moei-
lijkheden die zij ondervinden, door het uitwisse-
len van gedachten.
Het is daartoe ook een duidelijke taak voor de
vereniging, om zijn leden te steunen voor hun
geestelijk welzijn, want zij die geestelijk in twij-
fel en onzekerheid verkeren kunnen geen dragers
zijn van een ideaal.
Ook moet de vereniging zien gedaan te krijgen,
dat practische resultaten bereikt worden. Daar-
voor moet zij haar opvattingen in bepaalde
kwesties ook voorbrengen bij de uitvoerende
macht. En zij moet haar leden, alle Nederlanders
en ook de overheid kunnen overtuigen en voor-
lichten, daarvoor moet zij beslagen ten ijs ko-
men en haar gegevens en materiaal bij de hand
hebbeii.
Natuurlijk behoeven we niet te verwachten dat
we alles direct alleen zullen kunnen doen, bo-
vendien strookt het met het beginsel van de
saamhorigheid om samen te werken met andere
organisaties, die hetzelfde beogen. En als hierbij
dan staat dat de doelstellingen moeten stroken
in de ruimste zin des woords, dan geven wij
hierbij aan dat we bereid zijn tot die samenwer-
king op nationale basis, ook al hebben die an-
dere organisaties op andere punten bepaalde stel-
lingen, welke het Legioen niet huldigt, bijy. om-
dat het Legioen zich niet stelt op het standpunt
van een bepaalde kerkelijke richting of politieke
richting.
En tenslotte moeten de statuten natuurlijk aan-
geven dat we ter bereiking van het doel bereid
zijn te doen wat de hand te doen vindt; het op-
treden langs wettige weg blijft echter altijd voor-
op staan.
Artikel 4 geeft aan:
dat de vereniging kent Ercleden, Leden, Buiten-
gewone Leden en Donateurs.
Ercleden kunnen zijn natuurlijke personen die
zich op bijzondere wyze voor Nederland en/of
de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt.

Leden kunnen zijn natuurlijke personen die Ne-
derlander of Nederlands onderdaan zijn of zijn
geweest en in enig militair verband het Kordnk-
rifk dienen of gediend hebben.
Buitengewone JLeden kunnen zijn natuurlijke per-
sonen, die zich voor de vereniging en/of de in-
ternationale zusterorganisaties verdienstelijk ma-
ken en zij die instemmen met de doelstellingen
vermeld in artikel 2.
Donateurs kunnen zijn natuurlijke- en rechtsper-
sonen, die de vereniging financieel behmgeloos
steunen en tegen wier toetreding, gezien de doel-
stellingen van de vereniging, geen bezwaren be-
staan.
WIJKBESTUREN — CONTACTPERSONEN

NOORD:
H. J. Willemse, Texelplein 12
M. C. Vermeulen, Duizendschoonstr. 25
K. Loef, Ribesstraat 71
Mevr. Schoonenwolf, Duizendschoonstr. 25
A. W. Camerlink, Leeuwerikstr. 20 hs .
J. Nieuwboer, Bremstraat 45
B. Hombergen, Heggerankweg 22
P. Adriaanse, Vegaslraat 73
CENTRUM:
H. den Boon, Veelaan 6 b
J. J. Minderhout, Geldersekade 77"'
J. J. v. d. Kerk, Geldersekade 51 hs
G. C. Siebgens, Prinsengracht 495'" '
J. Hobrnstra, Kerkstraat 93'
H. P. Chardet, Hoogte Kadijk 154'
W. H. Dech, Westeretraat 216'"
H. N. J. Grootaers, PI. Parklaan 6'
WEST:
R. Graber, Bosb. Toussaintstr. 39'"
H. L. Kempen, Rhijnvis Feithstr. 34'
Mej. Top en H. G. W. van Zoelen, de Kempe-

naerstr. 32 hs
C. Busscher, Blauwvoetstraat 12"
B. v. d. Bosch, Barth. Diazssrraat 44'"
J. Bokma, Lumeystraat 32'
G. H. C. van Veen, van Speykstraat 115 hs
H. Blok. de Clercqstraat 109"'
W. Bolle, ten Katestraat 77"
C. Jansen, Wilhelminastraat 46'
OOST:
G. van Wijk, Insulindeweg 112'
P. N. Groen, Maritzstraat 4"
D. J. de Winter, Bunsenstraat 25"
J. de Vries, v. d. Vijverstraat 47
A. J. Jacobsen, Commelinstraat 30 hs
ZUID:
G. Zerbst, Rooseveltlaan 200"'
G. v. d. Beek, Ceintuurbaan 264"'
H. Tegelaar, Vechtstraat 184"
F. N. Thorn, Corn. Antoniusstraat 51
B. Smeding, J. W. Brouwersplein 17b
G. van Reeuwijk. Amstelveenseweg 361
AMSTELVEEN:
B. Josso, Past. Meynemalaan 26
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Xadarlaada Lagioea.

Taa rarvolga op oiija brief ddo 8 Mai 1955
no 181148 h*b Ik da ear Uwar Excellent ie hat volgea-
de made te delaa.

Boor hat voorlopig beatuur TAB hat "Nadarlanda
Legioen" ward op 29 April J.I. te Hilrersua esa
vergaderiag b«l«gdt waarop* b«haly« %*at«rling,
m«d« a«Bw«sig was. D«a« ro«rd« ook
h«t woord »n d««ld« o.«. a«d* g««n v«rtrouw*a «e«r
t« h«bb«B IB htt huidig* b*atuur ran hafTataraaan
L«gioan Kadarland". Hi] wil zioh aebtar nlet daad-
war kali Jk bavoaiaa nat da laidiag ran hat "Nadar-
landa Lâ ioaa" op ̂ road ran drukka warkzaaahadaa
la andar rarbaad.

ital rarklaarda hij, aorer aalka in zijn rar-
aogaa lag, ta willaa halpaa bij da opriohtiag aa
waar aodig vaa adriaâ diaaaa.

Uit hat boraaataaada kan wordaa gaooaeladaard,
dat ia korta tijd sija ataadpvat t.o.v.
hat aicwa lâ ioaa volladig haaft gawijsigd.

BiJ da vardara baaprakiagaa vardaa da "roor-
lopî a doalvtalliagaa" aa "riehtlijaaa", zoala daia
door eatarling waran aaaangaateld, uitiroarig ba-
aprokan en goadgakaurd.

Tot doavarra habban mioh aog gaaa rijftig par-
sonan aangaaald roor hat lidnaataohap ran hat aiauw*
lagioaa.

Ondanka dit talavurstallaada reaultaat ward ba-
alotaa ta traohtaa binnaa afcianbara tijd aognaala
aaa axaaplaar ran hat blaadja hat lioht t« doaa zian
•a op daae wijaa roort ta gaaa »at hat pogaa tot da
opriohtiag ran aaa aieuw lagioan ta koaan.

Radar ia gablakaa dat aiat, coals in mijn rori-
ga brief waa T«raaldf ( dooh aea sakars

aaa badrag raa f. 1.COO,— bij wijxe Tan
laning tar baoohikkiag haaft gaetald.

HOOFD TAX £S UIKHST.
t/

ian Zijae Kxoallaatia da
'iniater ran Binnaalaadaa Zakaa

« -
H< •



No. 42 - I - '53. K^^tB 24 'ipril 1953«

inderwerp : "VSTF.RANEN LKGIOEN NEDERUvlTO" :^'9f^-
(ledenvergadering)

Bijlage : .- m ttii /*S \. In aansluiting op het vermelde onder sub. 7 van net dezz. sohrij-

ven No. 1$80- 55 van 16-4-1953, kan thans worden medegedeeld, dat
de op 18 April 1953 door het Veteranen Legioen Nederland te utrech
gehouden landelijke ledenvergadering, ook werd Tsijgewoond door
Raymond P.P. WESTERLING . , die
vergezeld was van

i

2. Van betrouwbare zijde werd hierover het volgende vernomen :
Bedoelde ledenvergadering werd geleid door de algemean voorzitter
van het V.L.N. de generaal b.d. " ~

Aanwezig waren afgevanrdigden van ve rsohillende afdelingen,
waarbij echter werd opgemerkt, dat nlet alle afdelingen een afge-
vaardigde hadden gezonden.

Toen WE STERLING en het ve rgade rlokaal binnen kwamen gaf
dit enige opsohudding onder de aanwezigen.

T.a.v. de op deze bijeenkomst gehouden besprekingen werd de in-
druk verkregen, dat de voorzitter de aanwezigen vrijwel volledig
zijn wil wist op te leggen, hetgeen mogelijk verband houdt met de
rang welke de voorzitter in het leger gehad heeft. Dit kwam voor-
al tot ulting, wanneer op het beleid van het hoofdbestuur critiek
werd uitgebraoht.

Hierdoor kreeg de bijeenkomst het aanzien
van een vrij slappe vertoning en was het duidelijk merkbaar. dat
de afgevaardigden verre van voldaan waren bij door hen geuite
klaohten of oritiek.

Ala voorbeeld v«rd genoemd de afgevaardigde van de af deling Alk-
maar van het VIH. Het bestuur van deze afdeling had nl. ter gele-
genheid van deze ledenvergadering een uitvoerig sohrijven met
klaohten en oritiek verzonden aan het hoofdbestuur. Nadat dit
sohrijven op de vergadering was voorgelezen en door de voorzitter
hierop van repliek was gediend, zag men het gebeuren, dat door de
afgevaardigde van Alkmaar verontschuldigingen werden aangeboden
voor het verzenden van bedoeld sohrijven.

Ook afgevaardigden van andere afdelingen verging het bij het
uitbrengen van oritiek op het beleid van het hoofdbestuur, steeds
op dezelfde wijze. Vrijwel al deze afgevaardigden boden als het
ware hun verontaohuldigingen aan, nadat de voorzitter hun
van antwoord had gediend.

3.
Op een vraag van de afgevaardigde van de afdeling De venter hoe

of het hoofdbestuur dacht over het vervullen van spreekbeurten
voor de afdelingen door VJEST35RLING, antwoordde de voorzitter, dat
dit door het hoofdbestuur werd ontraden, omdat naar de mening van
het hoofdbestuur door V/E STERLING de revolutie werd gepredikt.

Het was n.a.v. dit antwoord, dat de afgevaardigde van de afde-
ling Amsterdam als het ware met een zekere verontwaardiging te
kennen gaf, dat de afdeling Amsterdam met of zander toe- of in-
stemming van het hoofdbestuur een bijeenkomst zou houden waarop
door VIE STERLING zou worden/* gesproken.

4. Na afloop
-2-
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4. Na afloop van deze vergadering verzochten de vertegenwoordigera
van de afdelingen Arnhem - Deventer - Apeldoorn en Den Haag aan
VZESTEHLING of hij gene gen zou zijn op bijeenkomsten van genoemde
afdelingen te spreken.

De afgevaardigde van de afdeling Arnhem stelde hiervoor onmiddel-
lijk de datxim van 3 Juni 1953 vast, terwijl de andere afdelingen
hiervoor nog in nader contact met VJESEEHLING zouden treden.

^STERLING decide mode, dat hij genegen was op bijeenkomsten van
genoemde afdelingen te spreken of een lezing te houden.

5. Naar nit hot door de VlU-afdeling Amsterdam
uitgegeven "Afdelingsmededellngen" No. 10 van April 1953 kan blij-
ken, zal door de afdeling Amsterdam in de tweede helft van Mei
1953 een bijeenkomst worden gehouden, waarop door VffiSffiRLING zal
worden gesproken. Sinde.



NO. 1980 - A - '53. ''ll.. Wfr-k 24 APril
Onderwerp : "Nederlands Legioen" . n K I p
BijiAge : 1 (een), <U

1. In aanslultlng op het vermelde In het dezz. sohrijven No. 1980- '53
van 16 April 1953, kan thans word en uedegedeeld, dat naar

werd vernomen op Zaterdagavond -18-4-1553- te. Hi Iyer sum
een bijeenkomst werd gehouden door het voorlopig jbesiuur.jran'het Ne-
der lands Legioen", bestaande uit : 1 ." J*

, .--*,
waarbij aaawezlg was Raymond P.y.* WESTERLING

2. Tijdens deze bijeenkomst werd medegedeald, dat zloh ongeveer tien
personen als lid voor het op te riohtan "Nederlands Legioen1* hadden
gemelt. Wei waren versohillende brieven ontvangen, wearin om nadere
gegevens omtrent doel en streven -van het N.L. warden gevraagd.
Het was nerkbaar dat deze geringe reaotie een zekere "down««-stem-

ming had teweeggebraoht bij de initiatiefnemera, zulks dear zij had-
den verwaoht, dat na de uitgifte van het blad velen nun instemming
zouden betuigen net hun streven en zioh als lid zouden opgeven.

3* Voorts werd medegedeeld, dat de initiatiefnemera met de voormalige
aeoretaris van het "Veteranen Legioen NederlaM" genaamd T
wonende te Leiden, hadden gebroken. Hem hadden zij destijds ingeaoha-
keld om een leden- of adrealijst in handen te krijgen voor het ver-
zenden van het door hun uitgegeven blaadje.

4. Aan WBSTEKLINGr werd het verzoek gedaan zijn medewerking te will en
verlenen, niet alleen in het bewerken van versohillende Y.L.N. afde-
Hngen, dooh ook blj het samenstellen van een -zij het dan ook voor-
lopig- werkprogramma en de doelstellingen.
Deze medewerking werd door WESTERLING toegezegd en werden door hem

de hierin in afsohrift gevoegde "voorlopige doelstellingen van het
Nederlands Legioen" en riohtlijnen voor de te voeren oorrespondentie
samengesteld.

5. Ook werd aan WESTERLING gevraagd of de drukker van het door het
H.L. uitgegeven blaadje, genaamd wonende te Sneek, een
vriend of kennis van hem -Westerling- was en of hlj zou
willen bewegen om de verder uit te geven blaadjes op oredlet zou
willen drukken. YfSSTERLING beloofde ook hierin zijn medewerking.
Elnde.



iiijlage van No. 1980 -A-153
van 24 April 1953.

»

Voorlopigw doelstellingen van het Nederlands Legioen:

I. Het iJ.L. atreeft naar de vervulling van die doelstellingen, die
door de ware Legionairs worden nagestreeiQL en die door sommige
figur-en in het V.L.H. werden verwaarloosd en te niet gedaan.

II. Het N.L. zal niet alleen voor de belangen van Nederland opkomen,
maar het ook als een moreele plicht op vatten op te komen voor
de belangen van de slachtoffers van de door de Ned.regering ge-
voerde politiek̂  der laatste jaren.

* Het N.L. zal een openlijk standpunt in nemen ten opzichte van bej
paalde politieke vraagstukken we Ike in het bra rid punt der belang-
stelling staan en waarvan de toekomst van Nederland afhangt.

IV. Het N.L. zal gaarne op een legale wijze in samenwerking met ande-
re gelijkgestemde bewegingen of groeperingen trachten haar stand-
punt tot werkelijkheid te brengen.

Richtlijnen bij het beantwoorden der binnengekomen brieven en vrageni

1. Verontschuldigingen aanbieden voor de late beantwoording der brie-
ven en als rede* opgeven het grote aantal brieven wat binnengeko-
men is*

2. Toegeven dat de splitsing in het V.L.N. te betreuren is, maar dat
voordien getraoht is al het mogelijke te doen om deze kwestie in h<
het bestuur op te lessen.

3. Als voorbft«id aanhalen dat belangrijke vragen die ter zake dien-
den anbeantwoord bleveu en ontweken werden door mooie redevoering
gen.Verder dat het teleurstellend was hoe de besturen van de an-
dere afdelingen met deze gang van zaken aoooord gingen.

4. De ontwikkelingen van de gang van. zaken bij het 7.N.L. dwong ons
na rijp beraad tot deze splitsing over te gaan.

() () () C) () 0 () 0 ()

Sen lijst aanleggen van alle nieuwe leden met:
Voornaam Ifeiam & Adres

Leden verdelen in : 1. lid (L.)
2. lid wenst inlichtingen. (L.I.)
3. Is uitgesproken anti (A.)
4. Staat sympathiek t.o.het

N.L.iymaar betreur4 split-
sing (S.N.S.)
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1 181146

L

Kadar3and* T̂ giooa

Ik hab do aar tfwor Bxeallaatio not
oada to daloa.

Hoada •nig* tljd blook dat tan aantal la dan Tan
hat Yattranaa Lagioaa Bodarland (tvu*.) zioh niat
*oa Taranigan oat da gaaatigda Ividiag ran hat t««:«n-
woordig* Hoofdb«atour. Tbaaa haa.ft can groap zioh
van hat V.t.8. afgaaohaidan an ondar da naaa "Sadtr-
laads 'agioan'' - »1J hat voorloplg - aao niauwa rer-
anlglag opgariaht*

Ala TOorlaptg bastuur tradan op ,
\n t tarwijl ale radaetaur ran hat

orgaan daralauwa groapariag fun^aart .
r<aatatgan&a»dat aaa rriand Tan o a» tar ling» haaft

tan baheava ran hat orgaan Tan da niauna ^roaparin^t
aranaana ^ana&md Mladarlaada 'a^ioan*, f 10CQ,-~ tor
baaahikking gaatald.

Da oplaga Tan hat aarata nuaaar badroag 10.000
axaaplaran an ward op 13 April ptr poat aan varaohil-
landa paraonan in ttadarlajid toagasondaa«

4An "aatarlin? ward da fonotio Tan Tooralttar
in hat Toorlopif baatuur man$r«bodan; daxa haaft «ulk»
aTanwal niat a&nganoaaai dooh xioh wal bwraid Tar-
klaard sitting ta naaan in «an aT«ntuaal in ta atal-
laa raad Tan auTiaa.

Enkela baatuuraladan an ladan Tan afialiw?aa van
hat Y.'.#» coudan aan aattrllng hun ataun habban too-
ga«agd Toor do opriehtiag Tan hat niaowa lacfioaa*

ran aansien Tan da doalsttllinftan Tan hat Radar-
landa Tajfioan kan nog niata mat zakarhaid wordan ga-
zagd. Hat xo«t niat uit^aalot»n wordan faaoht, dat da
aTanttiaal t« Toartn aotioa aar aoharpcr karaktar xul-
Ian dragan*

Bij da initiatiafnaaara baatond aanTankalijk hoop
dat oe bekando Ton 3CIO. L11K? *ich bij da ni«uwa bewa-
ging zou aansluitaa* Daca haaft a-ioh tohtar la aaa
Antwoord aan "Kadarlanda Lâ ioaa* fal t«o-«n da af-
sahaiditv; ,«;«kaard* -Vauafrtzien <lit Ajitwoord alo bi4la?;a
w«a gaToagd bij hat laatcta nua&ar Tan *audr*fapanbroa-
dere" an taTana *<u» vcoraian TOJQ aan Raaoiirift T&n hat
Hoofdbaatuur Tan hat V.l..N.t ligt da oonelvutia Toor
da hand dat tuaaan hat Hoofdbaatuvur an ̂ ehilliâ  hi«r-
omtr«nt taToran overleg ia gaplvagd.

Zijaa Kxoallantia ± tijd«na -
liniatar Tan Binnaalaadaa Zakan

H A T S M H A 0 S,
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Tijd«na aan onlaaga f«houdan T«rer*4ariar Tan hat
Toorlopig baatttwr Tan hat*Hadarlanda lagioan*, waarbij
oofc '••tarling aanwaKig vaat ward aadagadaald dat aioh
al««ht» ong*v*«r tl«n p«raoa*n »!• lid hadden
Y*it{ »•! waren *r Ter«ohill«nd« brltron ontvan«r«nr
waarln on nad«r* c.*g«r«a» ontrvnt doel en otr«r«n
ran hat"$«d«rlanda f.tgioen*1 w«rd s*rraagd. &««•

h«*ft feij d« i«ltiati»fn«m«r« «*n

Aan 7««t»rliM 1* voorta r»r«oeht aljn ««
king te win«n rarl«n«nt ctow«l blj h«t b«v«rk«n Tan
T«r»obi31end« afd«llne*n Tan hat 7.!,.!., al» bij bat
opat*ll*n Tan *»n ToorlopiR ««rkpro^raawa an da doal-
at«llin^*n Tan tie niaoar* ^roaparing* Door r«»t«rling
la bi»raan Toldaan. Hat raaultaat Tan *ljn pogaa *,•-
li«Ta U aan ta treff«n in da hiarblj KaToa^da bij-
!*«••

Op aa onlanga t* utraoht faboudon landvlijka Tar-
^adaring Tan hat V.l.K. »»rd door da TOor*ittar» ««na-
raal > hat OTerlopan Tan ankola l«fflonnalra naar
da afralliga groap alaahta t«rloopa t«r *praka ^•braoht.

HGOFD TA* 91 MSV3T.

.«. rald«rhof.



Aftohrift

YAH HE?

I. Hot 8. ".. otrooft aa*ur do vorrulling ran dio doolotollingon,
dio door do waro T«gioanair« wordon nagootroofd on die door
oionigo fi&uron in hot V.1.K. wordon rorwaarlooad on to aiot
geda&a.

II. Met K.r=. xal nlot alloon roor do bolMngoa f«n ?ttd«rl»nd op-
kotooay MUKT hot oo* «!• oon a»rolo plioht opratton op to ko»oi
Toor do bolangoti TOJK do olaohtofftro TOJI do door do nod*

goToordo politiok dor laatnto Jaron.
Ill* net K.T. »o>l OOB opoalijk otmndpunt inao»oa ton opcioht* Ton

b«pamld« politioko rrmAgatttlcken wolko io hot broadpunt d«r
bolonfftt tolling atojui on wojunrma do tookoaat ran nodorland
afhaagt.

IT. Rot H.:. sol ̂ oArao op ooa log^JLo wljto ia ooaonvorklag «ot
andoro golljkjfostoodo bowogiagoa of grooporiagoa traohtoa
haar otaadpoat tot workolijkhoid to brongoa.

RiohtliJnoa bij hot boaatwoord»n dor blnnonitokoaan brioron
on

1. VerontBOhuldiftiagoa aanbiodta roor do lato boaat*oordiaf dor
brieron on aln rodon opgoren hot gruto aantal brioroa wot
binnongekoaoa 1*.

2. foogoroa dat do oplitoing in hot V.'.H. to botrouron io, aaar
dat roordion gotraaat io al hot aofolijko to doon on doso
k«o»tio in hot bootuar op to looooa.

5« Ala roorboold aaahaloa dat bolaagrijko rrafon.dio toraako
ditndon» onboaatwoord bloron «n ontw«kon wordon door aooio
rodoroeriagon. 7erdor dat hot toloorstelload wao hoo do bo-
tfturon ran dt andoro afdolingon aot do>o gang ran oakoa ao-
ooord îâ on.

4* Bo oatwikJtftlinroa ran do gang raa »akoa bij hot T.I.H. dwoag
ona na rijp boraad tot doso oplitoiag oror to ffoan.

0 0 0 <) O 0

&oa lijot aaalogKoa raa allo niowro lodoa witt
Vooraaoji Haaa A Xdroo

Lodoa rordolon iai 1* lid
a. lid woao* ialiehtiagoa
3. io tiitffoaprokoa aati
4* otaat oropathiok t.o.r*

hot H.L., aaar botrourt
•plitoiag. (5.K.;.)



HJlaita 1

A n t w o a r d a a a * t a A • r 1 a a A a L a g 1 o a a

Alhoawal ik aij ainda aijn oatalagaanrrag* »*j *»»t toanaaliira H.B
rmn hat Vataranan lagioan SadarJand oathoudan hab ran alia ba-
aoaianiasan mat hat Ta^ioan, Jean Ik m niat lander aijn aond
houdan* Uaaa aor«la noodsaak 10 niat roortgakoaan uit oastandig-
hadan in hat l«gioan» aaar oa hat blad, dat ik hadan toara,lliff«r-
wija in handan kr**0 *n dftt n̂d«r d* AMUR "flV-i^RlAJD--. ' •Ti:-/.H"
••B oproap do«t hor«n »*n sll* "w«r« : »«rionnair»n, r.ieh ran b«t
V.r.R* ta di»t«noiVr*n «n cieh «ao t« alult«n bij dac* nlauwa
batraging.
Sit la rarbijataraaA an afaabwralijk.
sat onua ta^«aataadara»iB»da<»aolitiakf wat ruilapttit«ra-uit-da-
dttiatamla rargaafa gatraoht habban ona !a/rioan aan ta doan*
wordt hiar ataar a ran gadaaa door *igato aanea&i da wig ra» da
twaadracht ta drijran door hat hart vmn hat v.l.K*.
Ik hab aijn 0ig«iit orartuigda gadaahtaa erar daca poglag an ovar
da *Motor , dia hiar aohtar ait* aAar hat haaft gaan aatgaaa aat blarrmn
tc rewagen. Hat zoo mllaan da Indrtuc r-cirken, »ia «on IK de^a pa-
ging in faita an aariaux nasan an dat doa ik waarlijk nitt* Baar-
roor ligt bat paraooulijk aotiaf Tan da "actor" ta dik op hat
gahaal* Allaen Ian ding eou Ik graag *illan wetant ar wordt in
hat aarata nuamer van "Hadarlanda 'ê ioen" gaaprokan ran aan ta-
ganrapport ran «»n bij naaa g^noaada anauita-ooaaiaaiaj kan aij
dat rapport word*** toagaatuun/on kac ik daarbij mataan rernaaant
waaroia of dia oouutiaaia a 1 j t »!• opriohtar ran hat lagioaa,
niat i:«hoord h*aft'; Allaaa oAa kan ia concrato opgetradan wordaai
alka b«aohuldi3;inc, alk r«rtraar la ganoevd earsta nvunaar ia thana
aan kwak blubber* Kan blubber ruiligheid. rn ik protaataar aat
klaa t«*£«n hat fait* dat aijn naan aoda ia ̂ ebraikt als baatand-
daal ran Ian dier railigha&an*

Tot goad bagrio diana nog diti
Ik ral niat d« bij naaa genoaada baatuuraladan ran dit aplkopli*-
tarniavwe jegioen aan. Ik ben er ran ov»rtai£d» d*t >ij <:ahandald
habban uit eerlijka ootiar«n, n.l. in hon rrwea orar da *ang ran
sakan In hat V.i.K. an oadat sij hun id«alan badrai^d ?,iaft door
aan rarzanding in ean bedding ran daadlooahaid aa aoaproaia.
T;rau9i*«r ban ik er ran orartolgd, dat sij tot <i«za rraaa grotan-
daala sijn ̂ oinepireard door da 'ruurliohting" ran tin bapaalda
figuur. net apijt mij aobtar an ik doa ban hiar hat bittara rar-
wijt, dat sij gaadend habban hun rraaa an ̂ oada wil rora ta aoa~
tan garen in nan aplijtxwaa.

Ik hoop, dat bat V,T.H» sijn aigen antwoord >al habban op da op-
roap rar. hat Kadarlunda Tagioan. Ean hard an klaar antwoord, dat
niat alloan de initial;iafnaaara, aaar oak da gahala buitanwarald
roor^owd da i.Ilusia sal oatnaaan, dat hat Tataranan Ta^ioan Nadar-
land aich laat rarbrijsalan, wkt roor uaehtan an aplijtewaaman er
ook tagen wordan ̂ abruikt.
::n laat hat ' agioan aataan «an atraau rattan ondar dit fait an
rardar voorwaart* ssian* i-r ia aaar aaa doalt Nv'l:rii!AMD. *in hat
intr ia la&t.

TOR 3CB1LUK.
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Dasa niauwa iiftpanbroadarfl io b«t *«r*t* w»two«rd «y d«««
rml in d« rujj. p* &oti«» walk* wij d«*« oaandcn TOorb«r«id h«b-
b«n, 7»ull«n in d* koa«nd« Oud ««p«nbro«d«r« «m ri*
K*a k«nb*ar geawMkt word«n «n d« otaun Tan i«d«r*
««1 daarbij gerrMMtd «ord«n.
D« »»dloop »«t d« tijd is Wgonn«B.
Ton, «ij dan*«n 4« roor dit antwoord an wij ««t»n« dat wlj Ja
Btaun nu an in a* to»ko»«t waar zullan habban.
Mat jou babban wij hat onvarwoaatbajr* rartroawaa in da> |rOada
gaa«t an da Mbta>Ut«it Tftn 3£ IKDEH TAX ORS
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Bijlage:

Onderwerp: Nederlands Legioen*

16 April/1953

i.
1« Zoals reeds sedert geruimen tijd kon worden verwacht, heeft

zich onlangs in net "Veteranen Legioen NederlandEeen sjjrtMJu.r.ing
jQjL&iacJieJldjjQg voltrolcken van een groep~~opposanten, die zich niet
konden verenigen met de gematigde leading, welke door het huidige
bestuur van het V.L.N. wordt gevoerd.
Het begin van deze afscheiding is in feite eerst daadwerkelijk
aan de dag getreden op de landelijke vergadering van het V.L.N.
welke op II Januari 1953 in het gebouw "Thalia" te Utrecht werd
gehouden.
Zo _ werd
vermeld, was het op deze vergadering, dat een kleine grbep der
aanwezigen onder aanvoering van de voorzitter van het V.L.N.
afrteling Sneek, die toen werd genoemd, do oh in feite is
genasmd oppositie voerde«f(
waarbij de toon en bewoordingen waarop deze oppoeitie werd ge-
voerd alles behalve parlementair kon worden genoemd.
Het gevolg van e.e.a. was, dat de leider van deze vergadering

de toen aanwezige opposanten races t verzoe—
ken de vergadering te verlaten, waaraan eerst werd voldaan, na-
dat dit verXoek of deze soramatie driemaal was herhaald.
Naar werd vernomer. h«eft deze afscheiding zioh enige tijd geleden
voltrokken en werd onder de naam n Nederlands legioen"- zij het
dan ook sleohts voorlopig- een nie'uwe verenlgJng o~p'gericht«

2* T.a.v. de tot standkoming van deze nieuwe vereniging, werd het
volgende vernomen*
Snige leden van de af deling Hilversum van het V.L.N. hebben enige
tijd geleden het plan opgevat om het V.L.N* te liquideren en on-
der de naam "Nederlands Legioen1* (N.L.) een nieuwe vereniging op
te riohten*
Us initiatie'fnemera voor het oprichten van het N.L. traden op de^
voorgrond:
a*.
b.
c.

Nadat het voorlopig bestuur was gevormd bestaande uits
-voorzitter

-se ere tar is en
f-penningme ester, werd getraoht een orgaan uit te geven

om middels dit-blad te komen tot de feitelijlcw oprichting van de
nieuwe op te richten vereniging*
Voor de uitgif te van het blad werd door ,

en een
vriend van WESTBBI.INaTRaymondf P.P. ,

een bedrag van f 1000,- beschikbaar gesteld en zo verschettito
onder redactie van vnd, met als datum 1 April 1953 i
10.000 exemplaren van het : blad" Nederlands Legi-
oen", welke exemplaren op Maandag 13 April 1953 per post aan ver-
schillende personen in Sederland werden-«rzonden. .-

WESTBKLING werd de funotie

-2-
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3, Aan WESTEBLIMT werd de functi* van voorzitter in het voorlopig
bestuur aangeboden, doch deze weigerde tot dusver om als zodanlg
zitting te nemen in het voorlopige bestuur.Wei zegde hij zijn

I steun en medewerking toe en genegen te zijn om zitting te nemen
• in een eventuele daar te stellen raad van adviseurs.Ook zegde hij

toe KU te trachten een geschikt persoon te zoeken voor de funo-
tie van voorzitter.
Ook werd door WESTERLIN& over het oprichten van dit nieuweMLegi-
oenn reeds contact opgenomen met enige bestuursleden van het V.L.
N. afdeling Dordrecht, welke bestuursleden hun steun en medewer-
king zouden hebben toegezegd*
Ook zou WESTERLINGr voor dit doel contact hebben opgenomen met
het V.L.N. afdelingen Leeuwarden en Grroningen, doch omtrent het
eventueel resultaat hiervan is tot dusver niets kunnen blijken.
Wei zouden meerdere leden van de afdelingen Amsterdam en Zaandam
hun steun en medewerking hebben toegezegd om te komen tot de op-
richting van het nieuwe "Legioen1*.-

4* Bij de initiatiefnemera te Hilversum leeft de hoop, dat de be-
kende i zich bij
deze nieuwe beweging zal aansluiten. Daar men echter tevens be-
vreesd is, dat dan weer de cerate vieol zal willen ape-
len, zou men voornemens zijn hem niet te vragen tot het nieuwe
"Legioen" toe te treden, doch zou men wel willen aan-
vaarden wanneer hij geheel uit eigen beweging zal toetreden.

5» Verder werd vernomen, dat de bekende voormalige seoretaris van
het Y.L.N. te Leiden ala adviseur zou zijn opgetreden
om tot de oprichting van dit nieuwe "Legioen" te komen.
Algemeen wordt verwaoht, dat een samenwerking tussen
enexsen anderzijds in het nieuw op te richten
"Legloen" wel Aiet mogelijk zal zijn.Dit temeer omdat juist de
oontreverse in het oude V.L.N. tussen deze twee zeer groot was.

6. T.a.v. de doelatelling van het nieuw op te richten "Legioen"
kan nog niets met zekerheid worden gezegd.Afgaande eohter op de
inhoud van het eerste nummer van het blad-en dan
in het bijzonder op het op bladzijde 3 opgenomen "werkprogramma11
-kan worden aangenomen, dat de eventueel te voeren acties alles
behalve gematigd zullen ziJn.Zulks temeer omdat het juist de
gematigde houding en aotiviteit van het huidige bestuur van het
V.L.N. is, dat deze opposanten deed besluiten tot deze poging om
een nieuw "legioen" op te richten.

7. Ten slotte zij nog medegedeeld, dat naar werd vernomen, op Za-
terdag 18 April a.s. te Utrecht-vermoedelijk in het gebouw "Tha-
lia11 een landelijke bijeenkomst zal worden gehouden van het "V.L.
N.".-
Mede werd vernomen, dat WESTERLING voornemens zou zijn deze bij-
eenkomst bij te wonen en daar propaganda te maken voor het nieuwe'
op te richten nLegioenn.-Binde.
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Datum"?

Betreft: Vergadering van het Veteranen legioen Nederland,
afd. Utrecht, gehouden op 18-5-55 ten 20 uur in
hotel "Thalia", Stationsplein te Utrecht.

Agenda: 1. opening
2. algemeen overzicht en bespreking ran de twee

laatste landelijke vergaderingen
3* overzicht over de gang van zaken in de afdeling
4. finaneieel verslag
5. pauze
6. bestuursverkiezing
7. toespraak door de vice-voorz. van het VIN,
8. rondvraag
9. sluiting

Van het huidige bestuur stelt de heer
zich herkiesbaar. Het bestuur stelt de volgende

candidaten voor:

len plm 20 uur opende de voorzitter,
de vergadering, alwaar 40 leden aanwezig

war en, en gaf vervolgens een resume van de twee landelijke
vergaderingen. Van een scheuring is in de afd. Utrecht niets
gebleken.
Over punt 3 sprak de seer.
Over pant 4 sprak de penningm. ___ uit Bilthoven.

Het totaal tekort van de afd. Utrecht bedraagt / 64,65, ter-
wijl het tekort van het periodiek "Open Vizier" /220,58 is.
Punt 7 kwam te vervallen doordat de apreker niet verscheen.

Na de pauze kwam pt 6 (bestuursverkiezing)aan de orde. Met
algemene stemmen werd als voorzitter gekozen,
die deze fonetie aanvaardde. Over de overige bestuursplaat-
sen had schriftelijke stemming plaats. waarvan de uitslag was:

(21), (26), (24), . • (26),
(25), (27), (27)

en een inmiddels nog opgegeven candidaat, genaamd '
(25 stemmen). Het bestuur bestaat dus nu uit 9

personen; de functies worden in onderling overleg geregeld.
De rest van de agenda werd vlot ax'gehandeld daar het in-

middels bijna 24 uur was geworden en leverde niets vermeldens-
waard op. De vergadering had een ordelijk en rustig verloop.

Ten slotte zij nog vermeld dat aan de dodenherdenking op
4 Hei te Utrecht ook werd deelgenomen door ongeveer 60
"legionnairs" van de afd. Utrecht VEN, die hun insignes
droegen en een krans legden.
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Qnderwerps "Veterenen Legioen Nederland". i - '*" 1953
"Oud-Wapenbroeders". j".' ;

exemplear van liet door hot" Veteranen
Legioen Nederland11 uitgegeven periodiek "Oud-Wapenbroeders" van Mei
r953f NoT 8. van de 2de Jaargang, Exemplaren van dit nummer werden en-
kele dagen geleden per post door de leden - abonnees- ontvangen.

T. a.v. de inhoud van dit mimaier, zij opgemerkt, dat daarin onder net
hoofd "Medelingen H.B.M - pagina 24 - zijn opgenomen, entele be si ui ten
zoals deze werden genomen op de bijzondere algemene vergadering, welke
op 18-4-1953 te Utrecnt nerd genouden»

Hierbij vallen meer in net bijzonder op, de besluiten vermeld onder
It 3 & 7» welke respectievelijk be trekking nebben op t
a* De Veteranen Gedenkdag, die dit jaar op 26 December in Amsterdam

zal worden genouden*
b. De actie welke zal worden gevoerd tot net verkrijgen van grondrech-

ten - ook voor Nederlanders-geen inbe«asen - op Nieuw-Suinea*
c. Eet uitdkreden op 18-4-1953 van Drs. xiit net noofdbe-

stuur i.v»m. diens benoeming tot directeur van de stichtings "Oud-
Wapenbroeders"»In de pleats van vd. in net hoofdbestuor
werd gekozen, t die de functie van algeaeen
secretaris zal vervuHen. (Deze functie werd tot op neden vervuld
door

Met be trekking tot de onder sub. b. bedoelde grondrechten op Nleuw-
Guinea, zij mede verwezen naar net in dit mummer opgenomen artikel:
" Roep om Nieuw-Guinea" door 9 waarin m o.m.
t.a.v. deze grondrechten wordt opgemerkt:
" AlCeen in Soviet Rusland en Nieuw-Guinea gel den deze grondrechten
11 niet".

Sadat er in dit artikel hernaaldelijk is op gewezen, dat " hier een
taak ligt voor net Veteranen Legioen Nederland", wordt net artikel
besloten met de woorden:
"Daarom, Legioen, eist net eigendomsrecht op de gronden in Nieuw —
" Guinea".
Verder wordt ook in dit numater weer de nodige aandacht besteed ean

de kwestie Ambon in hot algemeen en de in Nederland verblijvende Am-
bonezen in net bijzonder*

Einde,
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Batr. s Grota baaloten bijeenkomat Y.L.B.. afd. AastardamT

Tan ean ward het volgende vernomen.

Be opkomat -van da bealoten vergadering van hat Teteranen Legioan
Hadarlandf afd. Amsterdam an omatrekan op Dins dag, 1 Juni j.l. in Balla-
Tue, waarop ez-kapitein WESjQSSLIBfiL heaf t gesproken, was buitengewoon groot.
Da meeata ataaaplaatsen waren ingeruimd.

, Direeteur der Stiohting "Oud-Vapenbroedera" hiald
ean Tarhandaling orer "Tat is en wil hat Yeteranen Legioen Nadarland"* Hier-
in braoht hij naar roran, dat na oorlogen men altijd sit mat tijdena da oor-
log nattige lieden, terwijl deze menaen totaal vervreead waran van omatan-
digheden thnis, wa&r zij op nun beurt ook niet meer wordan begrepen. Man
wil thana daze manaen bundelan tot een krachtige eenheid, omdat da tijden
daartoa niet allaan rijp waran, maar ook nooptan.

Da bekenda die een sear kra&ige, maar daaagogiaoha
manier van spreken halST, sprak over hat lot dar Ambonnezen in da rapnbliak
Zuid-kolukken, toegebracht door hatzalfde Nedderland, dat da 350-jaar oude
belofta, die Nedarlandaan Ambon sou hebben gedaan, mat roe ten haaft gatreden
an hat yolk, dat alias he eft opgeofferd .in de ateek beef t galaten, omdat
Nederland sioh betar mat de rapubliak Indonesia daoht te varataan. Tolgena
aprakar waa dit achter ean ovarduidelijka vergissing gewaeat an waarbij
Nederland de dupe is gawordan van de funasta invloed, die Anarika op Hol-
land uitoafant.

Eij dead varvolgena ean baroap op alia Nadarlandara OB wakkar te
worden an OB ar aens aindalijk ean aigan maning op na ta houden. Hij noemde
hat een aigan huis ta hebben an een ijskaat ar op na ta houden on er aî g«T>
uit ta halen an ar niet dingan in ta blijven stoppan, en ean W.C. om ar af
an toe eens op te zittan. Tarrolgena riep hij een Ambonnasa jongan mat een
growalijk vaminkt gasieht uit da zaal op bat podium bij ham. Op da jongan
wijzand, zei , dat Hadarland zulke dappera vardadigara van da
Kederlandae zaak bij duizenden heeft gehad an nog heaft. Door da Japannara
ward daze knaap in 1944» toan hij nog maar 14 jaar oud was, gaaartald door
zijn gazicht 3 waken lang elke dag met azijn, viotualiBn, urine an spaanae
paper in ta wrijyen. Deza jongen an nog twee andera Imbonnazan haddan ba-
riohten doorgagavan aan de gaalliearden in Kieuw-Guinea, waarop de 2 anderan
warden dood gemarteld* Toen da capitulatie kwam, had deze jongen ean rottend
gezioht. Eij bad om apoedig ta mogen stenren, omdat hij zelfa niet durfde
zijn gezioht ta wasaen of in de apiagel te zien.

Een en ander aloag bij hat reeda opgewonden publiak in ala ean
bliksem. i vertelde nog, dat de jongen naar Hieuw Guinea gakoman is
en door een partioulier in bescherming ward genoman an later naar Hedarland
is kunnan komen om zioh onder behandeling van Dr. ta kunnan etellen.
Hierop werd deze dokter gehuldigd met een waxm applaus.

Ha de pause kwam ex-kapitein WESTEBLING. Spreker, die ongetwijfeld
ĝ een redanaaratalenten bezit, dooh waarvan een gedegener inrloed an var-
trouwen bij de toehoordera merkbaar waa.

Ironiaoh begon hij met ta zeggen, dat wanneer had be-
weerd, dat na de hora d'oeuvre de Westarlingse jachtachotel kwan, hij toch
moeat zeggen, dat hij na de mialukte coup van 1? October 1952 een beetja
verzuurd was] Vervolgena gaf hij da gebeurtenisean van na 1945 tot 1949
weer.

Blijkena de door hem verzamelde gagavana zou het communiama in
IndonesiS steeds groeiende zijn, meer nog dan in welk ander Aziatiaeh land
ook. Eij-wiat echter, dat 85̂  van da 77.000*000 tellande bevolking van de
Archipel nog niet besmet waa door de communiatiaoha bacil,en dat zij reik-
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balzend uitzag naar Holland, waar zij morele ateun Tan Tezwacbt. Bit moet
Nederland good beaeffen, daar wanneer hier geen acht opgeslagen zou worden
binnen 6£n boogstens twee jaar de zaak totaal vexkeken eon zijn, want dat
dan Indonesia een wisse prooi van hat Bussisebe en Chinese communisme zel
zijn geworden. Er is dus wel degelijk haaat bij en Tond hij, dat bet eena
gezegd inoest vorden, omdat de tijd daartoe dringend noopte. De Indoneaiache
Arcbipel met als Toornaamate baaien de baai van Ambon, die van SOrong, Eol-
landia en Herauke zouden dan onneembare duikbootbaala zijn Tan bet conmra-
nisue, en Australia zou in een mum Tan tijd bezet zijn. Daarmede zou gebeel
Azi8, Japan en de Philipijnen incluis voor Amerika en de Weaterae landen
verloren zijn.

Nadat fESTERLDTG een yerbandeling bad gegeven ran de Madioen-op-
stand in 1946 en de z.g. liqilidatie ran de eommaniatiscbe aanroerdera,
waarbij lang niet allemaal zijn gefusilleerd; gaf bij blijk zieb te verde-
digen tegen de gedachte, die bij yele Nederlanders ingang heeft geronden,
n.l. dat bij een massa-moordenaar is. Bij liet een lijrig rapport
voorlezen, dat ondertekend was door wijlen Gen. SPOOH. Dit rapport liet
inderdaad boren, dat WESTBRLING niet aansprakelijk kon worden gesteld roor
de dood van zo yele Zuid-Celebes oensen.

WBSTERLIHG sprak met geen woord over sultan maar roemde
. Uit de zaal werd bij de rondrraag o.a. gerraagd of bij gewei-

gerd had terug te gaan naar IndonesiBf waarop bij antwoordde, dat wanneer
men bem de overtocbtskosten zou veratrekken, bij seer zeker naar dat land
wilde terug gaan. Ook werd bem gevraagd, op welke manier bij Indoneail
wilde berrijden Tan bet communistisobe geraar, waarop bij antwoorddef.dat
man niet net geweld iets kon bereiken, docb dat Tan bier uit een geestelijke
berbewapening geboren moest worden en Tan bier uit Indonesia ooest ge-
steund worden met morale steun.

Ban andere Traag waa, wanneer bij de beruchte gedeserteerde I»L»
soldaat zou "pikken", Hierop gaf 1ESTBBLING geen antwoord. Op de
Traag, of bet waar was, dat President SUKARNO tijdena de besohieting
Tan Djockja BOU bebben ge-rraagd, of WE3TERLIHG aanwezig waa, sei bij, dat
dit inderdaad zo waa, omdat SUXASKO en bij "zulke goede -rrienden** Tan el-
kaar zijn.

Oprallend waa, dat bet gebalte Tan bet auditorium seer Jong an
kraobtig waa. Er waren weinig oudjea bij en beboudena de aanweaige Ambon- j
nezen, die er waaraebijnlijk bij waren gebaald om dea aprekera wille, \t men aannemen, dat onder deze jonge mensen er Teleibij zijn, die bet •

absoluut niet eens zijn met de buidige feang Tan zaken en bet liefst er
weer op uit willen trekken.

Een demagoog als zal dan ook niet reel moeite bebben
deze lieden met zicb mee te alepen.

Inderdaad gaat Tan WESTBRJJKG een Teel bedacbtzamer invloed uit
dan ran de eerate twee aprekera, betgeen ook zeer oprallend is.

Buiten BelleTue waren 10 politie-agenten aanwezig.

KB, 5 Juni 1953-
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Betreft: Besloten bijeenkomwt,belegd door het "Veteranen Legioen B

Ilc-erlen, c±- 4 Juni 1953« *~ • .,••

I Av.?,- /trptf )
Cp 4 Juni 1953 belegde het "Veteranen Legioen Nederland", af deling- Heefl en, te 20

uur in de zaal Hermans aan de Sohaesbergerweg te Heerlen een besloten bî eenkomst.De
zaalcapaciteit bedroeg 400 personen,doch door het verbinden van de zaal met het cafe" doo:
het openzetten van de schuifdeuren,welke tussen de zaal en het caf5 sen afscheiding vor-
man,konden ruim 600 personen aan deze bijeenkomst deelnemen.

Te 20.10 uur werd door de voorzitter van de afdeling Heerlen de bijeen-
komst geopend en werd door de aanwezigen het ltWilhelmua"gezongen,begeleid door piano.

deelde mede,dst achtereenvolgens het woord zou gevoerd worden door
! , directeur van de stichting "Oud-Wapenbroeders" en door Raymond Westerling,ex-kapi-
tein.

,hierna het woord verkrijgend,zeide,dat over de gehele wereld vetera-
nenlegioenen gevormd zijn en worden.Het veteranenlegioen Nederland werd eerst in 1950 op
gericht.Dit legioen,waarvan alien die de v/apenrok gedragen hebben lid kunnen worden,en
degenen,die niet dienden,donateur,heeft ten doel het aankweken van vaderlandsliefde en
het nationale bewustzijn.Dit nationale bewustzijn werd tijdens de bezetting bij de Neder-
landers wakker gesohud,doch is na de oorlog \veer weggekwijnd.Hij vroeg zich af waarom in
Indonesie die grote offers gebracht zijn en waarom dit land moest worden verlaten in
chaos,corrupt!e en communisms.Het Nederlands volk denkt daarover thans niet meer na.Het
vindt de kwestie Ommelanden en huurverhoging belangrijker.Dit mag niet.Ala morgen een
agressor ons land binnenvalt,dan zal er geen kans meer zijn iets op te bouwen.Daarom
wordt thans een kruistocht gehouden ore hot nationaal bewustzijn aan te wakkeren en te
stridden tegen verslapping hiervan.Onze West en Nieuw-Ouinea willen wij behouden.Marken
en Volendam kunnen wij aan de Atnerikanen weggeven(hilariteit).De Nederlandse vlag moet
voor ons meer zijn dan een aakdoek.Eij wees er op,dat het veteranenlegioen geen politie—
ke beweging is.Die zijn er al genoeg.Het gaat er om het nationale bewustzijn wakker te
maken.Vervolgens leidde hij de ex-kapitein Westerling in.Hij wees erop dat Westerling
geen bloeddorstig mens was,doch een normaal mens,die met beide benen op de grond staat;
dat Westerling een perfect off icier wan, die een grote liefde voor zijn vaderland heeft.
Nadat hij er nog op had gewezen,dat Westerling eerst op latere leeftijd de Nederlandse
taal leerde en enige moeilijkheden had met de klemtoon,gaf hij het woord aan Westerling*

Westerling,die door de aanwezigen geestdriftig werd toegejuioht,heette alien wel-
kom en dankte voor de grote opkomst.Hij zeide liever buiten de publieke belangstelling
te zijn gebleven,maar hierop te zijn teruggekomen op veler verzoek en naar aanleiding
van de jongste gebeurtenissen in Indonesie.Wat hem persoonlijk betrof,verklaarde hij,dat
het niet mee valt om als een avonturier en een moordenaar te worden besch.ouwd.Hij was
echter niet gekomen om zijn persoon te rehabiliteren of beschuldigingen te uiten aan het
adres van zijn aanklagers.Het Nederlandse volk zou moeten worden genezen van het vergif,
dat het door bepaalde partijbladen ingespoten krijgt.Hij verklaarde geen profeet te zijn
doch wel een goede visie op de toekomst van Indonesie te hebben.De gebeurtenissen,die
zich aldaar thans voordoen,zowel op militair als politiek terrein,zijn de gevolgen van d
uitvoering van een plan,dat reeds in 1946 bestond.Hij vond het van belang voor de gehele
wereld een beschouwing te geven van de feiten,zoals hij die heeft meegemaakt.Hij gaf ver
volgens een uitvoerige uiteenzetting van gebeurtenissen en feiten,die zioh hadden voorge
daan vanaf het tijdstip,waarop hij in September 1945 boven IndiS werd gedropt.tot aan
zijn gevangenneming.Hij deelde mede,dat reeds drie dagen na de aankomst van de Engelsen
in Indonesia moeilijkheden ontstonden tussen deze en de Nederlandse leiding.Hoe men de
evacuatie van de Nederlandse en de andere gevangenen,die in Jappenkampen verbleven,tegen
werkte.Hoe zich benden vormden,die een gevaar opleverden voor de Indonesische en de Nede
landse burgers.Hoe door de Engelsen werd goedgevonden dat de T.K.R. (Volksfront) in Indi
werd opgericht en hoe deze T.K.R. door de Japanners werd gesteund.Hoe de Nederlandse com
mando's iedere dag om wapens seinden,doch deze niet ontvingen.Dat hij,ffesterling,toen zo
der verdere orders af te wachten begonnen is met ITederlanders en Indonesiers te evacuere
uit de Japanse kampen.Hoe enige dagen na de onvoorwaardelijke capitulatie van Japan door
Soekarno de republiek Indonesie werd geproolameerd,waarbij hij naar voren bracht,dat dit
alleen mogelijk was geworden door de houding die de Engelsen hadden aangenomen,welke hou
ding de bijbedoeling had,de Nederlanders niet meer op hun grondgebied te laten terugkere:
Aan collaborateurs werd opgedragen de Japanners te ontvrapenen.Engeland werd in zijn poli
tiek gesteund door AustraliS,welk land ons eveneens tegenwerkte(moeilijkheden in d© ha-
vens).De Engelsen lieten duidelijk blijken,dat zij geen belang hadden bij het herstel va
de orde en vrede in Indonesie1 j zij namen zelfs goederen van de republikeinen over in rui
voor wapenen.Vervolgens wijdde hij uit over de bemiddelingspogingen van ,

• — —— • T>~.~~. ^«„•;v.nr.«v, «*+i»anAi4avi an>i+ai* e+.anfla rtnrvr* -hriRrlnsin van Sof»1rs.TT\O.TH T



dat deze p.angelegenheid door drie comnissies vrerd onderzocht en dat hierover rapport
aan de regerinx; -Terrl uJ t̂ c.-'bi-e.cIit.Hij wist er geen verkl&ring voor te gevan,v.;aaroin de re

deae rapporten niet publiceerde,oiudat het hier niet sing on; de rehabllitatie van
persoon.Volgens spreker hebben gedurende da onderhandelingen tussen Hederland en

IndonesiS buitenlandse mo£endheden,2oals Amerika,Engeland,Australia en de Sovjet-Unie
een belangrijke rol gespedld.Hij deelde mede,dat er documenten in handen van de Nederlai
se legerleiding vraren gevallen,waarui-b bleek dat Rusland tijdens de bevrijding van Indo-
nesie1 richtlijnen aan de republi*keinen,welke voor 8o£ oomicunistisch georiSnteord zijn,
deed toekomen,waarin h.et "bepaalde dat IndiS op legale of illegale wijze een Eepubliek
moest wordenjdat er in deze geheime instructies werd aangegeven waar vliegvelden en
vloofbases moeeten worden aangelegd.Door een bepaalde ITederlandse instantie werd echter
verklaard tegenover diegene,die deze geheime opdracht overh.andigde,dat deze geen waarde
had en moest vrorden vernietigd.Die verhietiging van deze Russieche instructies heeft
plaats gevonden nadat de nodige copi§n zijn vervaardigd.¥esterling vroeg aich eohter af.
waarom,indien deze coznmunistische instructies geen waarde hadden,vernietiging hiervan
werd "bevolen.Hij betoogde dat,ofscb.oon meerdere buitenlandse mogendheden een rol speel-
den in de Indoneaische aangelegenheid,het hoofdzakelijk aan ons zelf te danken is,dat 7'
millioen mensen aan him lot warden overgelaten en in de klauwen van de Bussische beer g<
raken.Hij toonde aan hoe belangrijk IndonesiS is door zijn strategische ligging en zijn
rijkdom aan grondstoffen.Als IndonesiS onder Russische invloedssfeer komt,zal ook Indo-
China,Malakka,Birma en Pakistan door de communisten onder de voet gelopen worden.Auatra-
Ii8 is dan geheel geisoleerd en dan zullen deze gebieden voor Amerika en ook voor Europe
verloren zijn.Hij deed een beroep op de Testerse wereld oia haar egolsiae te laten varen
en de nodige steun te verlenen arji deze Ian den, die door bet communisme en het gele ge-
vaar bedreigd worden.

Hiermede beeindigde Westerling zijn apreekbeurt*
Door de aanwezigen werd lang en luid geapplaudiseerd.
Tijdens de pauze van ongeveer een half uur,die toen volgde,maakten een groot aan-

tal van de aanwezigen gebruik v;m de gelegenheid om zich op te geven als lid van het
Veteranen Legioen Nederland,het begroeten van Westerling,die bij het spreekgestoelte
bleef zitten en het vragen van handtekeningen.

Ua de pauze werden door Westerling meerdere schriftelijk ingediende vragen beant-
woord.Als antwoord op een der vragen las op verzoek van Westerling het rappoz
voor,dat door een der commissies aan de regering was uitgebracht near aanleiding van het
gebeurde in Zxiid-Celebes.Na deze voorlezing werd door de aanwezigen enthousiast geapplau
diseerd.Bij de beantwoording van een andere vraag wees Westerling op de rol,die
in Indonesia had gespeeld.Eet was komen vast te staan,dat deze zich aan de top van de re
publiek had willen plaatsen.Verder gaf hij nog een uiteenzetting van de doelstelling van
de thans opgeriohte organisatie S.O.S.

Hierna werd door nogmaals een beroep op de aanwezigen gedaan om zich
als lid van het Veteran en Legioen Rederlaud op te geven.

Tot slot ward op verzoek van de JLfdelingsvoorzitter door de aanwezigen
staando het Limburgs Volkslied gezongen,waarmede de bijeenkomst teneinde was.
Einde.

Heerlen, 9 Juni 1953.
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Yataranan Lagioaa MadarlaaA
•n Nadarlanda Lagioan.

la aanaluiting op aija briavan oatrant hat Hadarlanaa
•\agioan (laatet.lijk ddo 23 xai 1953 no 185416) h«b ik da
•er Uwer cxeallantia hat To3*r«nde MU« t« d«lea.

Op 1 Juni J.I* is door d« *fdeling 4aat«rd«a ran
7»t»rauuin Te^ioen R«dttrlacd (V.T,.??.} e»n boaloten
riug g*houd«B. v»«lk« door un^wraar twoalf hond«rd peraon«n
w«rd bijgftwoond. !•• verondorBtelling 10 ^•w/sttigd dat <!•••
grot* opkoaat h«t g«rolg was ran hot optreden al» aprek*r
van d« b«k*ndft ^•«i*rllng.

gaf t«n ov«raicht ov«r d« g<tbttartenisa«n in In-
vanaf da proolanati* van d« Republifc IndonesiV

door oekarno in 1945 tot a« aouTttrelalt«lteovardraoht
in 1949» waarbij hlj nijn r««d« ««rd*r gararan ri«i« naar
roran braoht oatrant da inrload dar oonmuniatan In dia
perioda an thann.

ok da bakanda roarda op da»a rargade-
ring hot woord. Hij aprak orar da rapubliak dar 7.uld-Kolttk-
kan in verband mat hat zelfbeaohikkinfsrooht an orar Ri«w»-
Quinaa.

Hat optradaa in hat Y.L.R* van Waatarliag an ,
dia baldan betrokkan »ijn bij da opriohting van hat Nadar>
lands 1egioon, dat zich keert tagan da laiding van hat
V.'.H., io voomhando niat ta varklaran. Tlaehta kan wordan
vaatgeoteld dat d,j bandan mat hat V.T.R. niat «ijn varbro-
ken, ao^alijk oadat aij daardoor hater in ataat *ijn in da
kringan van hat V.L,K. aotia te voaren tan bohoava van hat
Hadarlanda T.agioan*

Aan Zljaa Sxoallanti* da
Kiniater van Blnnanlandaa Zakan
ta
*» - 8 8 A V S R H 4 9 E.

BET HOOPS YAH DIE J3IE1S*.
Yoor dasa,

Hr A. van igaaaaa.
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Onderwerps V(eteranen)L(egioen)N$ederlan<f) .
~~ (BesloTen VergaJering) r-J-

1, In aansluiting op net vermellMMia hei dazferzijda schrijven No.
42-M-'53 van 2-6-1953, kan thans van de op 1 Juni 1953 door de
afdeling Amsterdam van net V.l.K., te Amsterdam gehouden beslo-
ten vergadering, het volgende worden medegedeeld.

2. Onder de personen, die deze bijeenkomst hebben bijgewoond, wer-
den o.a. ook aangetroffen:

3. Voorts waren vertegenwoordigers aanwezig van de V,L.N.-afde-
ling te-
a. Haarlem
b. Zaandam
o* Hilversum
d, Utrecht
e, Aintxem
f. Den Haag
g. Zeist
h. Driebergen
i. Dordrecht

Opmerkeli;jk was, dat van het hoofd-of landelijk-bestuur van het
V.L.N. niemand aanwezig waa,
Wei was-zoals reeds vermeld-aanwezig, de directeur van de Stich-
ting "Oud Wapenbroeders11 ". , die op deze bij-
eenkomst een spreekbeurt vervtiilde.
Naar " beweerde, eou hij v66r de vergadering, van de lande-
lijk voorzitter van het V.L.N., de generaal b.d. ~

, die hem, daarvoor
speciaal had opgebeld, de opdracht nebben gekregen, toe te zien,
dat dde* 1E3T3BLI SO. Raymo nd, Paul. Pie r re

'i en
op deze bijeenkomst geen revolutie zouaen preazKen.

4« Van de pers waren aanwezig vertegenwoordigers vans
I. De Waarheid
II.De Volkskrant

IU, Het Trije Yolk
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III. Het Vrije Yolk
IV. Het Wieringer Weekblad
V. De lelegraaf, vertegenwoordigd door

VI. Het Persbureau ANTARA, door !

5. Voorts waren aanwezig vele te Amsterdam en in het woonoord
Muiderberg wonende Ambonezen.

6. De onder 3 genoemde kapitein , werd op diens uitdrukke-
lijk verzoekfloor aan WESTSRLING voorgesteld.

7. Hoewel was overeengekomen, dat voor het vervullen van de
spreekbeurten op deze bijeenkomst geen geldelijke vergoeding
zou worden gevraagd, vroeg WBSIEHLIKGr na afloop van de bijeen-
komst aan de voorzitter van het V.L.N. afdeling Amsterdam, of
deze hem, WESTERLING niet wat geld kon geven, daar hij geheel
zonder geld zat.
Hierop heeft de voorzitter van het V.I.N. afdeling Amsterdam
aan WESTEHLING- een bedrag van f 50,- ter hand gesteld, zijnde
de helft van de totaal netto opbrengst van deze avond.

8. Overeengekomen is, dat soortgelijke bijeenkomsten door de VLN
afdelingen zullen worden georganiseerd op
a. 17-6-1953 te Arnhem in het gebouw Mteis-Sacrum. Naast

-,WESTKBLINGr en , zal op deze zgn. Ambon-avond spreken
Ds. , uit Amsterdam.Deze avond was aanvankelijk vast-
gesteld op 5-6-1953*

b. 22-6-1953 te Zaandam, waar en zullen spreken
c.24-6-1953 te Haarlem, wa^r zullen spreken ,WESTER-

LING en

9. Tenslotte zij nog »pg«ucxk±medegedeeld, dat WESTERLING- tijdens
zijn betoog o.m. ook heeft gezegdj dat 80# van de Indonesische
leiders communisten waren of communiatisch georiSnteerd zouden
zijn en dat op de 71 millioen inwoners van Indonesia slechts
1800 personen een universitaire studie achter de rug hadden.
De IndonesiSrs, aldus WESTERLING ? KUNNEN HET DUS NOOIT alleen
af en zullen genoodzaakt zijn, \?roeg of laat de hulp van buiten-
landers in te roepen, willen zij hun land niet ten onder laten
gaan.Einde.
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'O-nderwerp: V(eteranen) L(egioen) N(ederland)
"~ (Bealoten vergadering)

Bijlagem

Medegedeeld wordt, dat er op 1 Juni 1953 om 20.00 uur dn de
grote zaal van "Bellevue" in Amsterdam door de afdeling Amster-
dam van net Veteranen I»egie*n ederland een besloten vergadering
werd gehouden, waarin o.m. het woord werd gevoerd door ex kapi-
tein Raymond, Paul, Pierre WBSTERLINGK

Tot net bijwonen van deze "besloten" vergadering werden op diver-
se adressen toegangsbewijzen(zie bijlage) verkocht ad f. 1,25 per
plaats per persoon.De zalen( grote en kleine) war en geheel bezet
en velen moesten met een staanplaats genoegen nemen.Naar s chat-
ting war en er 120Q_j?ersonen aanwezig, waaronder vele Indisohe
Nederlanders en oud Indie" strikers.
Aan de ingang van de zaal kon men programma's ad
f 0,10 kopen.

Te omstreeks 20.15 uur werd de vergadering door de voorzitter
van de Afdeling Amsterdam van het V.L.N.
met een kort welkomstwoord geopend.

Direct daarna kwam de directeur der stichting "Oud Wapenbroe-
ders" __ ^__^ aan het woord*
Hij zette in een korte rede het doel en streven van het V.L.N.
uiteen. Be nadruk legde spreker op het verstevigen van het Natio-
nale bewustzijn van het Nederlandse volk. Sr werd volgens spreker,
in Nederland, t£ veel op parti j-belang geletjf en zolang in Neder-
land de kwestie van de melkfabriettfde Ommelanden" belangrijker is
dan Nieuw Guinea en de Weat(applaus! ) en de vaatdpek in de keuken
belangrijker is dan onze vlag, is er iets mis in Nederland,
Wat wij wenAen, aldus besloot zijn rede, is een
open politiek en een ijekast waarin wij kunnen kijken!
In grote lijnen kwam het betoog van de directeur der stichting
"Oud Wapenbroedera" neer op hetgeen geschreven staat in
de brochure "Wat wil het V.L.N?% welke brochure in de zaal werd
verspreid*

Overeenkomstig het pro gramma sprak vervolgens, n& het optreden
van de Ambonese band "Soeara Maloekoe"

Hij gar een historisoh overzicht van de totstandkoming van het
Atlantisoh Charter in 1941 aan boord van Hr. Ms. Prince of Wales
tot de R.T.C.-overeenkomst met Indonesie.
Volgens het Hand vest der Verenigde "aties, aldus
heeft ieder land het reoht die re ge ring te kiezen, die het zelf
wenst of m*a.w. is het zelfbeschikkingsrecht aan ieder land voor-
behouden.Daarom is de R(epubliek) M(aloekoe) S(elatan) reohts-
geldig(applaus) 1 Ook bij de RTC-overeenkomst werd dit recht door
de R.I. erkend, doch kort na de souvereiniteitsoverdracht in 1949
door de R.I. met de voeten getredenl
En wat heeft Nederland hiertegen gedaan?Niets, aldus
Zij heeft de R.M.S. aan haar lot overgelaten.En wat kan Nederland
nu nog voor de R.M.S. doen? Hij zag nog een lichtpunt je.Er war en,
zo vervolgde spreker, rijke uranium-lagen in Australia oifaekt!
Hierdoor was Nieuw Guinea in de belangs tell ing van de grote mogenc
heden gKkomen te liggen.

Nederland had onlanga
-2-
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Nederland had onlangs "besioten Nieuw Guinea te behouden, doch
dit, niet omdat de Nederlandse Regering zo flink is, maar omdat
Amerika en Australia dit wensen.Daarom werd het Pacific fact ge-
sloten.
Wellicht, aldus spreker, zal Ambon, met zijn prachtige strate-
Itisch gelegen baai nu ook 1m da belangstelling van de vrije we»»
reld trekken en dan zou alles tooh nog in orde kunnen komen!
Yervolgens liet I de ambonnees
op het podium komen.

I " . Hij noemde deze Ambonnees een voorbeeld van mateloze
trouw!-

Na de pauze, die tot 22 uur duurde, kwam WESTERLING aan het
woord. Hij begon zich te verontschuldigen, dat hij zijn rede
niet in zijn geheel, zoUkft hij anders pleegt te doen, kon voorle-
zen» daar hem slechts 30 minuten spreektijd was gegeven. Voorts
zei hi;) op deze avond te spreken,ten eerste omdat hem dit door
het bestuur der afdeling Amsterdam van het VIN was verzocht en
ten tweede omdat hij als Nederlander verplicht was zijn mond open
te doen*

- Vervolgens gaf WESTERLINCr een overzicht van de gebeurtenissen in
Indonesia vanaf de proolamatie van de Republiek Indonesia door
SOBKARNO op 17-8-1945 tot de souvereiniteitsoverdracht in 1949.-
Tot deze proclamatie, aldus spreker, werd SOEKARND gedwongen,
door een groep communisten, waarvan wijlen . de
geestelijke vader was.Deze hele R.I., zo betoogde hij verder, is
van russische makelij, wat onomstotelijk werd vastgesteld uit
verkregen inlichtingen van naaste medewerkers van .
In Nederland heeft men de ogen voor deze rapporten altijd geslo-
ten en het Nederlandse volk werd de waarheid onthouden,
De hele ontwikkelingsgang voltooit zich in IndonesiS als destijds
door Moskou werd vastgesteld. De communistische opatand op 18
September 1948 in Madioen noemde WESIERLING- een goed door de com-
munisten opgezette stunt.De vrije wereld met Amerika aan het
hoofd is in deze val gelopen.Na het onderdrukken van deze zgn.
opstand, konden de communistische elemen^en in de regering van
Indonesia hun posities versteztsurken.
lESTERIING voorzag dat Indonesif de eerst volgende Volksrepubliek
zou worden, indien er niet tijdig hulp zou komen*
Hoe zouden wij Indoneiie kunnen helpen? Niet met wapens, want die
tijd is reeds lang voorbij, aldus spreker.Alleen door morele bij-
stand.Er waren, zo ging hij verder, zovele IndonesiSrs die van
Nederland morele hulp verwachtte*? do oh deze zwakke Regering is
niet bij ma elite hun die te geven. Meer dan 85# van het Indonesi-
sohe volk is federalist, doch het wordt door een handjevol commu-
nist is oh georlenteerde machthebbers gerggeerd, Indien wij hvnmo-
reel zouden steunen, zouden deze federalisten het zelf wel verder
kunnen klaar spelen.
Tenslotte wees WEST3RLING nog op het grote gevaar dat de wereld
bedreigde, indien IndonesiS een Volksrepubliek zou worden.Het
machtsevenwicht in de Pacific zou hierdoor worden verstoord en het
gewicht van de schaal zou doorslaan naar het Sowjet-bloo.Daarna
zouden de andere Aziatische landen ook snel in de schoot van het
Sowjet-bloc vallen.
WiJ dien^en dit dus met alle ons ter beschikking staande middelen
te verhinderen*-

Vervolgens werd de gelegenheid gegeven om vragen aan WESTI5RLING
te stellen*

Zo werd de vraag gesteld

-3-
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Zo werd de vraag gesteld of het woazc was, dat WESTERLING in Zuid
Celebes zo had huisgehouden onder de onschuldige burgerbevolking.
Hierop werd door een rapport voorgelezen, getekend
door wijlen generaal S.SPOOR en gerioht aan de toenmalige Gouver-
neur Generaal van Ned. Indie* H.J.van MOOK. Dit rapport was samen-
gesteld door een commissie, die destijds een onderzoek instelde
naar de gedragingen van WBSTERLING o.s, in Zuid Celebes. Uit dit
rapport viel te lezen, dat WEST3RLING het noodrecht met bekwame
hand had gehanteerd, doch dat in die chaotische toestand, ver-
gissingen niet waren uitgebleven, WESTERLING werd in dit rapport
de bekwaamste officier genoemd, die deze opdracht had kunnen uit-
voeren.
Ook werd o.m. de vraag gesteld, of WESTSRLING er niet voor kon
zorgen, dat de deserteur werd gearresteerd.

Te ca. 22.30 uur werd de vergadering, welke een rustig verloop
had, door de voorzitter(reeds genoemd) van de afdeling Amsterdam
van het 7.L.N. met het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus, be-
sloten.

Opgemerkt zij tenslotte, da^e veronderstelling is gewettigd,
dat de grote opkomst allean een gevolg was van het vervullen
van een spreekbeurt door WESTSRLING. !Dit was vooral merkbaar/
uit het feit, dat Men WSSIERLING het podium betrad, deze met
een langdurig oorverdovend applaus werd begroet.
Ook viel het op, dat vele van de aanwezigen van deze avond en
in het bijzonder van WEST ';RLING meer hadden verwacht.Sinde.

J-5
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Qnderwerp: "Spreekbeurt van Raymond WESTRRTiTHG
te HEEjRLEN1*.-

Bijlagen » e6n.-

* 1

A A H : H.K.JuB. -(t.a.v.H.B.).-
Y A H : W.-

Onder aanbieding van bijgaand opgeplakt
verslag uit de HGazet van Limburg" van 5 dezer, moge ik U be-
richten, dat omtrent bovenvermeld ondeiwerp, van bevriende
zijde uit het Zuiden des lands, nog het volgende werd verno-
laen:

Het optreden van Raymond WESTERLIHG in Heerlen op Don-
lerdag, 4 Juni ̂ .l.trok veel belangstelling, zelfa zodanig,
Hat de verplichtend gestelde entree-kaarten niet meer konden
irorden uitgegeven, toen er ruim 600 waxen geplaatst.

In ddorsnee waren de aauwezigen jonge elementen, al-
hoewel ook van de zijde der oudere mijn-beambten grote belang-
stelling werd getoond.

De aauwezigen waren niet allemaal afkomstig uit Zuid-
Idmburg. WESTERLIKG zelf was in gezelschap y,an een aantal poti-
ge jongelieden, die zich veteranen van Indie noemden, maar
waarvan men sterk de indruk kreeg, dat zij een soort persoon-
lijke lijfwacht vormden.

De leiding van de vergadering berostte bî
uit Amsterdam, algemeen voorzitter van het Veteranen-Le-

gioen en vermoedelijk'wel hierom, omdat in Heerlen geen ge-
schikte voorzitter te vinden was. De reden n.l.dat Heerlen
meermalen werd bestemd om vergaderingen van het Veteranen-Le-
gioen te houden, spruit vermoedelijk voort uit de toevallige
omstandigheid dat onder het mijnpersoneel nogal wat aanhangers
van dit Legioen schuilen, die wel hun medewerking verlenen tot
het organiseren dezer bideenkomsten, doch liever niet openlijk
daaraan hun naam geven.

Zowel de heer als WESTKRT.TRG hebben in hun
toê praken betoogd, dat zij geen practische politieke actie of
politieke partij-vorming beogen. Nochtans critiseerden zi;J in
hun redevoering herhaaldelî k de handelingen van het Parlement
in die zin, dat smalend van de "Democraten** werd gesproken.

Bovendien he eft WESTERLIHG zelf aan het einde van zijn
redevoering mededeling gedaan van een concreet plan, n.l.de
vorming van een eenheid in Ned er land, ten doel hebbende de be-
vordering van een ingrî pen, ter handhaving van de federale
inrichting vam Indonesie. Een voorstel, dat door het merendeel
der toehoorders met uitbundige acclamatie werd be greet.

Niet
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Niet alle aanwezigen echtecr bleken met deze vage mede-
delingen voldaan en stelden. vragen, hoe de heer WESBERLIHG
zich voorstelde in Indonesie te kunnen ingrijpen, waar daar
geen Nederlardse troepen meer zijn, terwijl bovendien de Ver-
enigde Katies dit nooit zouden toelaten.

De heer WESTERLIES bleef in zijn publieke uiteenzet-
'tingen erg op de vlakte.

Later in kleine kring door enkele journalisten onder-
vraagd, uitte WESTERLING als zijn overtuiging, dat Header land
alle recht heeft militair in te grijpen als Indonesie zou po-
gen de federale inrichting en de Unie met Hederland volkomen
kapot te maken.

Hij uas van oordeel, dat de mogendheden steeds het
succes nalopen, zodat, als Hederland maar de moed zou hebben
doortastend op te treden, zij achteraf dat toch wel homologe-
ren. Daarbij komt, aidus WESTERLING, dat de Westerse mogend-
heden intussen hebben leren inzien, dat Indonesie nog niet
in staat was zichzelf te besturen en thans hard naar de vol-
komen chaos en het communisme holt.—

Het valt niet te ontkennen dat WESTERLIBG, alhoewel
hij geen vlot spreker is, groot succes had bij zijn gehoor.

Dit ligt vooral aan zijn wat ruwe en doortasteade be-
toogtrant en de nimbus van we Ike hij is omgeven.

Op de oud-gedienden van Indie maakt hij ongetwijfeld
grote indruk en zij staan zeker aan zijn kant.-

De indruk van waarnemers is, dat het Veteranen-Legi-
oen:

a.- aan leden belangrijk wintt
k-~ zegt niet aan partijpolitiel te willen doen, maar
~ beoogt een politieke rol te spelen; en
£.- dat rekening dient gehouden te worden met de mogelijk-

heid, dat de belangstelling van het Legiogn - althans
van de leiders - niet slechts op Indonesie is gericht.



Raymond Westerling in Heerlen
99 Vormt eenheid voor morele steun

aan feodaal Indonesie•99

De saal Hermans op de Schaesber-
gerweg te Heerlen was Donderdag-
avond elvol bU gelegenhetd van de
spreekbenrt, welke kapitein Raymond
Westerling bier op uitnodiging van
het Veteranen Legioen Nederland
hield. We sehatten het aantal belang-
stellenden op ongeveer 6M, die voor
het grootste deel behoorden tot de
jongens, die In de voorbU* Jaren in
Indonesie streden. Daaroaast was er
een reer groot fetal Abonnezen en

! Znid-Molukkers, die een ntet gering
' aandeel hadden in de typische sfeer
van dese avond, n.l. de herinnerlng

, aan een BchUnbaar vergeefse Inset en
! het wrange aanelende pogen om te
redden, wat er nog te redden valt

Raymond Westerling, redenaar noch

spreker, temidden van Limburgers te
zijn, omdat de Limburgse jongens des-
tijds in Indonesische strijd het spits
hebben afgebeten.

Daarna kreeg kapitein Westerling 't
woord. Ofschoon bepaalde groepen
van de bevolking hem een avonturier
en moordenaar genoemd hebben, is hij
ervan overtuigd in Indonesie naar eer
en geweten gehandeld te hebben.

Westerling was geensrins van plan
in het openbaar te spreken. Dat hty
dit aanvankelijk halsstarrig ingenomen
standpunt had verlaten, was geschied
op veelvuldig verzoek en na rijp be-
raad, daar hij niet langer het reeht
had te zwijgen, gezien de jongste ont-
wikkelingen in Indonesie.

Westerling besprak hierna uitvoerig
politico*, maar In woord en gestica-1 zijn militalre carriers in Indonesie,
latle zelfs nog een vechterabaas, was I welke begon met zijn dropping boven
hlervan de flagrante personUlcatle. ipelawan en eindigde met de gevange-

De aanwezigen werden welkom ge- pfis te Singapore. Zijn voordracht hield
heten door de voorzitter van het Ve-1 behoudens enkele Heine afwijkingen
teranen Legioen, drs. 3. Damstee uit
Amsterdam, die in korte trekken het
doel van het Legioen uiteenzette. Dit
doel culmineert in het opwekken van
het Nationale Bewustzijn, dat volgens
deze spreker met het verlies van In-
donesie' een harde klap had gekregen.
,,De Ommelanden acht men op het
ogenblik belangrijker dan Nieuw
Guinea, met de West gaat het even-
eens de verkeerde kant uit en zelfs
Marken en Volendam verkopen we
aan de Amerikanen." Het verheugde

gelijke tred met zijn memoires, welke
vorig jaar het licht zagen en waar-
over in onze krant enige artikelen
verschenen.

De kern van Westerlings betoog
kwam voornamelQk neer op de cotn-
raunistiscbe infUtratie, welke van de
republiek Indonesia uit over all* voor-
malige feodale steten voortwoefcert.
Volgens spr. is deze coounuoisticche
hetze de uitvoering van een plaa, dat
reeds in 1046 bestond en waarvan
Sjariloeddia op gezag van Moskou de

grote promotor is geweest. Gehcel vol-
gens het oommunisttsche. program
worden die feodnle staten door de re-
publiek Indonesia coder de voet ge-
Lopen. ,,Ab men weet", zo zeide kapi-
tein Westerling, ,,do.t 80% van de
mechtbefabers in de republic* fcdone-
sia uit cxnamunuten beataat, dan beeft,
men enig idee wat er in de toekomst
te gebeuren staat. Niet aUeen ztilien
de Verenigde StAten van Indonesia
straks commuoiiatiscfa. zjjn, maar ook
MalaMca, Indo-China, Siam enz. enzn

waardoor rowel de U.S.A. als Europt
gebeel van dit uitent belangr^ke ge-|
deelte van Azii atften worden aigecne-
den. Het is de hopgate Ujd, zo besloot!
kapitein Westerlin*. dat de Westers*
wereld haar persoonlijk egotene laat
varen ten gurxte van een mUlioenen
bevolkiflC, waamaar de Bus»ische beer
zjjn klauwen reeds irtteteekt. Moge de
kleine groer goedwillende Indoneslers,
de weldenkende wereld met de bulp
van de Ahnachtige hierin alagen".

Na de pauze was er gelegenbeld tot
het atellen van vragen, waarvan een
druk gebruUc werd gemaakt.

Aao bet slot hiervan kwam kftpHein
Westerling tot het ideaal van het V«-
teranen L*gioer. nJ. het bewerken van
een eenheid in Nederlaod, welke doei-
bewust wil stridden voor het hendha-
ven van de Teodale Staten in Indo-
nesie. Seen materi^e steun alleen dm,
maar een grote morele en zedeiijke
steun, waardoor het ovevgrote deel van
de bevotting de moed aal kuoaen
opbrenflen voor hear' rechten te strij-
den. Dia «enheid zal het probleem
Indonesia naar het allerhoogste Inter-
nationale politieke niv<eau stuwen.

De "GAZET VAN LBflBDRG"
te Maastricht

van Vrijdag, 5 Juni 1953.-
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Meiiedelingenblad voor de afdeling Utreci

VJBTii'RAKSN L3&IOMT NJD3HLAED.
Juni 1953.Tijdens een op 1B Llei jl.gehouden ledenvergadering werd een
aantal candidaten gekozen voor het nieuwe bestuur der afdeling en gewest
Utrecht.Ufa onderl: ng overleg werden op 3 Juni jl.de functies als volgt
verdeeld:

Aidelingsbestuur
Voorzitter Kr. A. 3. G-. Verploeg, Kalies traat 17
vice voorz. A.Cocural-3uys,Buys Ballotstraat 18
secretaris G-.Yf.IIardeveld Kleuver Jr.,Achter St.Pieter 25

tel.11957(ti3dens kantooruren) t9567 (thuis)
2e secretaris A.'7risters,LIinrebroederstraat 13
.;enningmeester J.K.Veldhoven,Spoorlaan 29 te 3ilthoven,giro 2445S3
comnissarissen B.Kendel en A.P.N.van de Burgh.

(rewesteli.lk bestuur
Mr.3.A.(r.Verploegh,voorzitter.Jhr.J.Strick van Linscjioten^ice voorzitter,
G .Spijkerboer,3ecretaris jHr.L.F.Cante en lCapt.D.L<fiisinger,leden.

"Hieuwe bezems vegen schoon",is een bekend llederlands gezegde en dus
is ook het nieuwe bestuur der afdeling Utrecht vol goede noed begonnen,
getuige dit eerste nummer van een "hopeli^k" maandelijks verschijnend
mededelingenblad.Open Vizier ko niet langar verschijnen wegens de hoge
kosten.De plannen voor de toekomst hebben zich in onze gedaohten vastge-
zet en na de "rustige" zomermaanden v/aarin de heer Cocural zal trachten
de wijk-en contactgroepen te formeren hopen we in £egin September het
programme te openen met een filiaavond,kort daarop gevolgd door een grote
propaganda-avond met als sprekers zo mogelijk Kapt.',7esterling,Ton Schil-
ling; en met medewerking van een Ambonnees fluitorkest.3r zit dus weer
leven in de afdeling,doch de kern,vmar het allemaal om draait moet worden
uitgebreid,er noeten veel zieer actieve mensen koraen,en als iedere legion-
nair het eens gaat bekijken,dan ben ik er van overtuigd,§Jit hij best een
avondje in de vsertien dagen kan reserveren voor het legioen,zodat dan
op deze \vijze de opkomst op de ledenvergaderingen en SOOSAVO^iiJH (",7oens-
dags 's avonds in Lion d'or,Y-ri;ide Begijnenstraat 6) aaninerkelijk uitge-
breid kan worden.

Doe er de komende maanden een extra schepje op,werf nieuwe leden aan
of breng oude leden,die om de jen of andere reden bedankt hebben terug in
het legioen,toon hen aan,dat we nu in de goede richting zijn,laat ze de
nieuwe "Oud^ V'apenbroeders" zien,in het kort,doe wat mogeli^k is en wees
een steunpilaar voor je Utrehhts bestuur en toon aan,dat zij niet alleen
staan.

Het gaat altijd om de centen,dit is overal zo en ook bij ons in het
V.L.IT.In de laatste gehouden algemene ledenvergadering ta Utrecht is aan-
genomen,dat men als lid van het Legioen niet verilicht is tevens abonne
te zijn van !!0ud vapenbroeders" .Daarom is het lidmaatschap van iiet 7.L.I;.
vanaf heden gescheiden van het abonnement op ons blad.

Het lidmaatschap alleen r>e? jaar kost ?.2.40 en het abonnement op
Cud '..'apenbroeders voor leden ?.7.60.T,ril men geen lid worden van het VLN
maar wel het blad ontvangen dan betaalt men I*1.10.- per jaar.

Ons plan om aan de AVOinDVlJSHDAAGSE deal te nemen kon ni^t doorgaan
(daar de inschrijving tot onze schrik op 6-Juni onherroepelijk sloot)
maar de opgaven voor de echte vierdaagse kunnen nu reeds ̂ gestuurd v/orden
aan het Secr.Achter 3t.l-ieter 25 te Utrecht.

Gevraagd 1 ex. "Oud "Vapenbroeders" April 1953
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bijlagej
Qnderwerpt "Yat eranen Legioen Heder land".

Afdelingsmeaedelingen No. 12.

het door de Afdeling
Amsterdam van het "Veteranen Legioen Nederland" uitgegeven periodiek
"Afdelingsmededelingen No. 127Juni 1933*"
In dit periodiek, dat voordien in groter formaat en in druk ver««M-

scheen, worden verschillende mededelingen gedaan betreffende de
V.L.N.-afdeling Amsterdam en omstreken.
In dit nunmer wordt o.a. medegedeeld, dat i.v.m. de minder gunstige

kaspositie van de afdeling, het blad vanaf heden:
a. in eenvoudige gestencilde vorm zal verschijnen,
b. na de Westerling-avond op 1-6-1953 in Bellevue, 50 nieuwe leden

door de afdeling werden ingeschreven,
c. de Veteranen herdenking, dit jjaar op 26 December te Amsterdam zal̂

worden gehouden,
d. i.v.nu het twee jjarig bestaan van het V.L.fi. in November a.s. een

grote feestelijke bijeenkomst aal worden gehouden,
e. blijvend de aandacht van het tfederlandse volk te vestigen op de

grootste Nederlandse erezaalade "Ambonezenkwestie" en onae beste
Wapenbroeder« " Oom Ambon".̂
Voorts is een mededeling opgenomen van enige brieven welke door

het afdelings-bestuur werden verzonden aan B.en W. van Amsterdam.Bind_.
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Bi j lagan: u ,

Onderwerpj Veteranen Legioen Nederland VEltS^tlrarLTJtr^ -:•

"Qua WapenDroedera1

van het door het"Vete-
ranen Legieen Nederland" (YLN) uitgegeven periodiek "Oud Wapen-
broeders" van Juni 1953 No, 9 van de 2de jaargang.Bxemplaren van
dit nummer werden enkele dagen geleden per post door de leden,
abonne ' s-ontvangen,

Op de eerste binne n- pagina van dit nunraier-hicrvan wordt e'e'n foto-
copie bijgevoegd- zijn de namen en fUncties vermeld van de perso-
nen, die z it ting hebben in:
a, het Hoofdbestuur van het V.L.N.
b. de Haad van Ad vies
o. de advisttra van de versohillende gewesten
d. de dire c tie van de stiohting "Oud Wapenbroeders* en
e. de leden van de redactie oommissie van"0ud Wapenbroeders"
Onder de titel "Wijzigingen in de redact le" is op pagina 9 een
artikel opgenomen van de voormalige hoofredaoteur van het blad
"Dad Wapenbroeders*1 genaamd '~~"~"~ *aa**ifc deze mededeeltet,
dat hij in overleg met het dagelijks bestuur van het V.L.B.uit
de redactie is getreden en zijn plaata wordt Inge no men door

In de rubrielc "Mededelingen van het Hoofd-iestuur-op pagina 24-
zijn meerdere besluiten opgenomen, welke werden genome n op de op
30 Mel 1933 te Utrecht gehouden algemene vergadering van het Hoofd-
iestuur.
Hierbij vallen meer in het bijzonder ipcde ondervolgende be suit en
opt
a. het aanwijzen van _^__^vaste waarnemer van het V.L.N. 013 het Nederlands Nieuw Guinea ,

.felok, a :
/da t b./het Hoofd-Bestuur zieh in verbinding zal stellen met veraohil-

lende instant ies ten einde te bewerkstelligen, dat de vlag op de
juiste wijze zal worden gehesen en gestreken.

Ten aanzien van de verdere inhoud van dit nummer, zij opgemerkt,
dat daarin in twee artikelen onder de titela "Be Nederlandae Vlag"
geschreven door Lt. Kolonel __^_^_ te Den Haag en "Het respect
voor de Nationale vlag" van de hand^van _ _ ' "~ t hoofd In-
speoteur van de gemeente poll tie te 's Graven&age, het e.e.a.
wordt gezegd over hefmisbruik" dat vooral in "ederland van de
Nationale vlag wordt gemaakt.
(Hierbij zij opgemerkt, dat zoals algemeen bekend mag worden ver-
ondersteld, er van versohillende zijden in het V.L.N. reeds her-
haaldelijk op werd aangedr&ngen, dat over het algemeen meer eer-
bied zou miKinzbehoren te worden betoond bij het hijsen en stry-
ken van onze driekleur en deze vooral niet voor reclame doeleinden
te bezigen.Nu uit het even gereleveerde besluit van het Y.L.N.-
Hoofd-Bestuur kan blijken, dat ook door het Hoofd-Sestuur hieraan
meer aandaoht zal worden besteed, kan worden verwaoht, dat te dien
aanzien ook door versohillende afdelingen van het VLN meer aotivi-
teit aan de dag zal worden gelegd*)

Voorta wordt in dit nummer
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Voorta wordt in dit numraer weer de nodige aandaoht be a teed aan de
kweatie Nieuw Guinea, waarbij vooral opvallen de foto's geplaatst
op de omalag pagina en de artlkelen mj^Nederlands Nieuw Guinea11 op
pagina 2 en N Nieuw Guinea een Hederlanaae zaalc" van

I •
Tevens wordt ook in dit nummer weer de nodige aandaoht geaohon-

ken aan de kweatie "Ambon" en de in Nederland vervblijvende HAm-
bonezen" .-

Binde,
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Ult ( vernamen wlj:

VET3RANBN LEGIOSH NEDERLAND

Secretariaat: Goudreinetstraat 161, 's-Gravenhage

HOOPDBESTUUR

RAAD VAN ADVIBB.

WAFENBROEDER3

Uitgave van de Stichting "Oud-Wapenbroeders".

DOEL3TELLING
Inatandhouding en versteviging van het Nationaal bewuatzljn, in hot
kader van onze demooratische grondgeginselen.
Behoud en versteviging van de geestelijke waarden, weIke historisch
in ons volk gegroeid zijn.
Behoud en bevorderlng van de opvoedkundige waarden van de militaire
diensttiid, in de ruimste zin des woords, zulke in het belang van in-
dlvidu en gemeenschap.



De Vereniging Iracht hear doel te bereiken door hat verenigen van
alien, die in Nederland of oversea in enig militair verband het
Koninkrijk dienen of gediend hebben en voorts\an alien, die in-
stemmen met de doeIstelling van de Vereniging.

HET LEGIOEN IS NEDERLANDS, HET STREYEN IS ALGEMSEH LANDS- EH
VOLKSBELANG, DE MIDDELEN LEGAAL EN WAARDIG.


