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Onderwerp§ H Ye te raae n Legioe n Ke derland" ,
(Af deling Amsterdam.)

Door de besturen van de wljken Cost en Centrum
deling Amsterdam, werd op 15-»5-1954 te circa 20 00 uur in het gebouw

wArchipelrt aan de Minahassastraat te Amsterdam een "Cabaret-avcynd11
aangeboden aan de V.L.N.-leden van de afdeling Amsterdam. Voor h££ To:
bijwonen van deze avond waren toegangakaarten verkrijgbaar gesteld
ad, f.0,75 per persoon.

On deze avond, die werd bi;jgewoond door ongeveer 100 personen,
were het muzikale gedeelte verzorgd door de band "Soeara Maloekoe",
terwijl het woord werd gevoerd door een der leden van het 7.L.H,-
afdelingsbestuur Amsterdam.

Staande deze bijeenkomst werd besloten een telegram tewerzenden
aan de Minister President Dr. DKBES, waarin werd geprotesteerd tegen
de miahandelingen van de gevangen genomen Nederlanders in Tndonesife.
Einde.-

°
0.3.
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v A!€ < Propaganda-avbnd) .

4'"*'
— — ___ . __ _ _ ._ ___ _ van

werd
over de op 21-̂ ^19^4 in de ""flrakkt Grond" te Amster-

dam plaats gehad hebbende "yrujJugUllM-avond" van de af del ing Am-
sterdam van het "Veteranen Legioen Nederland" , het volgende
vernomen.

1. Aanwezig war en ca. 180 personen, w.o. de vice-voorzitter van h
het hoofdbeetuur van het V.L.N. : en enkele niet
bij naam bekende afgevaardigden van het bestuur van de "Vereni-
ging Indische Nederlanders"(VIN) .

Van de pers waren verslaggevers aanwezig van de volgende blade n
"Het Parool" - "Trouw" - "re Telegraaf" - "De Tijd" en "Het Wie-
ringft* Weekblad" .

Muziek van het Ambonese ensemble "Soeara Maloekoe", terwijl
^voor het eerst werd opgetreden door de "drumband" van het V.L.N.

; ' Aanvang van de avond s 20,15 uur; einde : 23,30 uur. f i f t : . .,.
2.. Voor de pauze werd het woord gevoerd door de generaal b.d.

, voormaliglyan de 7-Deceniber divisie, die werd inge-
! leid door de vioe-voorssitter van de afdeling Amsterdam van het
^ V.I.N. j

begon zijn toespraak met de uitdrukkelijke medede-
ling, dat -alhoewel hi;J op deze avond voor eigen verant woord ing
sprak- hij dit toch ook deed als lid van het V.L.N.

Spreker hield een z.g. "populaire" rede, op de wijze van de be-
roepSHmilitair, waarbij hij zijn zinnen veelvuldig begon met de
woorden : "Ik ala Uw cud-commandant" en "Weet gij nog veteranen"
enz.f waarop dan een serie herinneringen uit Indonesia volgden.

De in de Nederlandse pers van deze toespraak van
aangehaalde woorden (o.a. in HDe Tijd" van 22-5-1954), t.w. ndat
de eerste politionele aotie in Indie helaaa werd stopgezet, toen
wij nog alles hadden kunnen bereiken en dat dit het moment was
geweest, dat het leger niet had moeten gehoorzamen", werden door
spreker verschille nde malen herhaald, onderstreept door het ge-
juich van de toehoorders.

Hierop vervolgde spreker nog met de woorden : "het klirikt mis-
schien oproerig an in etrijd met de kri jgstucht, maar er staat
nog altijd in de voorschriften, dat mili*airen eigen initiatief
moeten nemen, wanneer zij menen, dat men in de hoogste kringen
niet goed is ingelioht" . "Ik verbleef in dia tdjd* -aldua aprekei.
"in West-Java, maar ala ik bi j Djokja had kunnen komen, dan sou
ik dat gedaan hebben" .

besloot zi^n toespraak met de woorden, dat het de
taak van het V.L.N. was om net Nederlandse volk duidelijk te ma-
ken, dat met net verliea van Nsclerlands Indie* nog niet alles ver-
loren, was, maar dat er nog andere rijksdelen zijn, waar iets
groots verricht kan worden.

Toen na afloop van de lezing aan nog de vraag ge-
steld werd, waarom hi^ destijds in Indonesia de aotie van WESTER-
LING in Bandung zo had afgekeurd, waar hi;} nu zelf verkondigde
dat het leger had moeten doorveonten, wist hij hierop geen goed
ant woord te geven.
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3. Alhoewel h^erover geen zekerheid beataat, vestigde deze toe-
spraak van in sterke mate de indruk, dat hi;) zioh bij
do leden van net V.L.N. populair wilde maken, met de be doe ling
om t.z.t. gekozen te worden tot voorzitter van het hoofdbestuur
van het V.L.N.
Deze indruk wordt nog versterkt door het voornemen van

om ook voor andere afdelingen van het V.L.U. spreekbeurten
te hou.de n.
Vernomen nerd, dat hij dezer dagen een soortgelijke toespraak

als die in Amsterdam, zou hebben gehoaden in Apeldoorn, voor de
af del ing van het V.L.N. aldaar. Bij die gelegenheid zou. de op-
komst van de leden echter bijzonder teleurstellend zijn geweest.

4. Ha de paoze werden twee films vertoond getiteld : W3oldaat over,
zee" en "Karel Doorman". Hierover vallen geen bijzonderheden te
melden. Sinde.
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werd Tan veraomen, I
dat de bijeenkomst WJ88-5-1954 te oaJ
20.00 uur in ee"n der zalen van Huize "De Lio*Mw" yyil U(J Ua Uosia-
kade 102 onder ausploiBn Tan de af del ing Amsterdam van net 7.L.M.
werd gehouden.

Op deze bijeenkomst, welke werd bijgewoond door slechts 20 per-
sonen-hoofdzakelijk leden van het V.L.N.-afdeling Amsterdam- werd
bet woord gevoerd door de voorzitter van laatstgenoemde afdeling
tdvens lid van het hoofdbestuur.

Door werd een vrij uitvoerig betoog gehouden met ala
onderwerp;E.D.G. in de branding.
Uit dit betoog bleek, dat spreker een te gens tender van de E.D.G. is
Bij wijze van inleiding gaf spreker een beknopt overzioht van het
gebeuren in Europa venaf 1914.

Spreker wees erop, dat het opnemen van Duitsland in de E.D.G.
een gevaer inhoudt, dear de Europe se land en gedurende de 2de we-
reldoorlog het vertrouwen in Duitsland hebben verloren en eerst
dlt vertrouwen dient te worden hersteld of teruggennaawonnen.

Vervolgens hekelde hijnde houdlng van Engeland t.o.v. de EDG.
Dit land -sldus spreker- wil wel profiteren van deze EDG, maar
wenst daaraan niet-althans niet openlijk- mee te werken.
Hij verweet de Nederlandse Regering dat deze de eerste regering is
geweest, die de EDG-overeenkomst heeft goed-gekeurd en getekend.
Zulks, terwiji a an Nederland niet de geringste garantie is gegeven
dat het in het raam van de EDG-plannen zal worden verdedigd.
Wanneer de Nederlandse regering wenst deel te nemen aan een EDG,
dan is dat best-zo vervolgde spreker- maar dat is alleen mogelijk,
wanneer wij-het Kederlandse volk- weten waar wij aan toe zijn.Lle-
ver zag spreker, dat de landen van Europa een verbond zouden aan-
gaan, met^de overeenkomst om elkaar militaire bijstand te verlenen,
wanneer een van deze landen zou worden aangevallen.Hierdoor zouden
de legers van de op deze wijze verbonden Innden, hun nationale ka-
rakter blijven behouden.

In dit verband noemde spreker het o.a. "een schande" dat er een
geheim verdrag zou bestaan over de bestemming van het Mederlandse
leger in Sm EDG-werband, dat alleen bekend is aan de Ministers,
terwijl dlt niet ter goedkeuring aan het parlement was vonrgelegd,
waarbij men dan naar zijn men ing -de CPN-psrlementsleden had moe-
ten uitsluiten.
Yerder zei spreker, dat hij uit goede bron vemomen had, dat ver-
schillende beroeps-officieren van het Wapen der Artillerle zioh In
een schrijven tot Minister 5TAF zou*liebben gewend, waarin zM. heb-
ben gedreigd ontslag te zullen nemen, wanneer de j*rtillerie*geen be-
ter en meer materiaal zou krijgen.
Dit noemde spreker aan het slot van zijn betoognde practijkvan de

EDG voor Nederland.
Na een korte pauze werden de aanwezigen in de gelegenheld ge-

steld tot het stellen van vra&en.

-2-
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Uit de door gestelde vragen, bleek o.a. dat hlj een
voorstander was van de herbewapening van Dultsland.

Ala antwoord hierop verwees naar hetgeen hij
hierover reeds had gezegd nml. dat bet Duitse volk eerst bet ver-
trouwen diende terug te winnen van de Europeae land en.

Doze bljeenkomst we Ike een rustig verloop had, eindigde te
circa 23.00 uur 30 mlnuten.Einde.

5-3
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Onderwerp: "Veteranen Legioen ilederland".
(Oud-Wapenbroeders., DAL ' 0 JUU 1954

exempiaar van nbl duuj. keif V.t. JMi ft.it-
ge^even orgaan " Oud-Wapenbroaders" van duiii - Juli 195^ Jo. o van
de 3de jaargang,

T.a.v. de in dit numiaer opgenomen tekst zij oo^einerkt, dat aaarin
zear veel aandacnt wordt besteed aan de veel besproken rede door de

b.d» , W3thou^.er van Oponbare .verkeu der
Hearae, genouden op de "propagaiida-bijeenkomst", \veike

dao. 2i jiiei j.l. u.oor de V.L.^«-afdeiing Amsterdam aida^r v^erd geuou-
den.

dat daarin de veelbesproken passage is vermeid, is op de pa-
5 en o met als titei "De Kede" een samenvatbend resume ge.^even

van deze "rede", uit de daaronder gestel^..e initial en "'. " kan worden
aan^enoiaen, dat uit resume werd sarndngestel^. door de gewestei.ijk cor-
respondent van O.W. voor iJoord-Hoiiand

Ook in anaere in dit numi-Ler opgenomen artikeien en mededeiingen,
wordt hetzij recntstreeks of zijdelings de noaige aandaciit bestead
aan daze recievoering. Hiervoor zij in net oi^zonder verwezen n««r ae
"Open brief" op de patina's ?t 8 en 9 van

gericnt aan minister 3'JCAi^, de Jnefs van Stauen en de
Voorzituer van da Paxlemens- ire rinque-fie-GomKiisaie voox Onderzoek

beleic. 19^0 - l^^.^omede in net artikel " ilet Hecnt van ae Je-
" op patina 9.
steeds wordt ook in uit nuxaiaer weer de no^ige aandacht bestead

aan de Ambonezen en de H.U.o, In '..it verbaad wordt gewezen op de mede-
•ueling oo pagina 16 ondar dd titei "^uabon vuor iiat voetiicnt". nieruit
biijkt, dat IX. LL^JU^JUU^ Johan Alvarez

, tijdens de oniangs te Geneve ^enouden conferentie va-i ae
Ministers aer Lirote Vier, daar een pers-conferentie lieaft geiiouaen
met verseneidene** alaiiduc- verbiijvende buiteniauu.se journalisten, waar-
Q} aoor neia - wji.^UoAuiUi - een uiteenzettin^ werci ^sgeven van de positie
u.er K»i.i.i>. en ue strioc. op de eilanden der Auid—IkolUKken, LdecLe koiat
hierin tot uit'.ng, dat door ae z.g. regering aer H.iiii.ii, aan de vVastere
se mo^en.dieden belangrijke militaire bases werden aangeboden oo de
ijuiu-Moiukse eilanden, om te dienen als onclercieei van de toekomstige
Aziatisciie verdedigingsiinie,

Ook ait de rubriek "iiericnten uit de afdeiingen" blijkt, aat in ver-
sciiin.ends afdeiingen ikeg beiangsteli ing bestaut voor de Ambonezen in
net al^eiaedn en de ix«i,»,o. in net bijzonder.

Hit deze rubriek bii jkt tev^ns, aat ei in de V.L.^.-axdelingen ook
be langs tailing, besta^t voor net gebeuran in la.., one si e en de c.v*ctr ver-
biijvends Inaiacne ^sderiainders,
jiiade blijkt uit deze rubriek, dat oo b wei l9b^ door ae V.L.^.-afde-

ling tironin^en eeri z.^. "debat-avoad" werd geiiouden, xv&arop door
Wji3T^ItliI>4Cr Rctjaond j'.J^., i , werd gesproken over de
veriiouaia^en van de door 'iVeiS^i'jia.Lli<u- gei.eide gioepering 3.0.^. en net
V.L.^--noofdbastuur. nierbi.j zou men volgens net versia^ tot ae conclu
sie ziqn ^akocidn, aat een sameiibundelin^ van ^.j..o. an net V.L.^» ^iet
raogelijk zai zijn, docn een aauv/e Suuiienvtferking wensei.ijk wordt geac^.t.
Uit eea in deze x-poriek op^eaoiaen veisla^ van de spoedvd

welke CK.O. ?-!>-l95^ aoor de V.L.^.-afaeling DaL-reci.fc ward
- 2 -
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blijkt o.a., dat ue iu neo hui^ige V.L-- .-iioofabestuux zitGing hea-
bende pexsonan n»l.

i, voorzittei,
, algameeii-peiiaiaataeester, eii

, coiaiaissax-is ., zicii M«] ae e.v. verkidzia^ vuor
iiet V.L.^.--tioo±'aaesJouur xiiet laeer besciiikbaar za]ieii stei.l.en.

Daur aliSeiaeeu vvera. aan^euomen, uat het; aftrede-i van ua iiu
zitter ejii -sevol0 is vaoi buiAvloediiX^ vau iio^ariiaiia. uarn ,..e
rin^ uet algeiaeue stemmexi e^ii vooratei, aari, om oi,j de e.v.
steiliii^ voor- u-j fuoetie van vooraitter van net noofuDeiotuur, de eis
te stelieu, ddt de aanscaunde vooizitter aiat in overneio.s^ienst zal.
zijii, of enige ancLere van het Rijk of ae Hegsring afnankeiijke posi-
tie zal



Yerzoeke agenderen en aan B.YII.

R A P P O R T

VAN: CAW/I

Betr.: "Veteranen Legioen Nederland"

ACD/
Bupl.

DAT. 1 3 JUL11954

wordt vernomen, dat Vice-Admiraal
, beiden lid van de Eaad van

Van
en Gen.Majoor

Advies van het "Veteranen Legioen", voor deze functie hebben
bedankt, omdat het Hoofdbestuur van het Legioen heeft nagela-
ten te protesteren tegen het standpunt, dat de Chefs van Staven
hebben ingenomen met betrekking tot de rede van Gen.Majoor

. Ook nemen zij het Hoofdbestuur kwalijk, dat dit
hiervan geen woord van protest he.eft laten horen in het laatst
verschenen nummer van "Oud Wapenbroeders". Het Hoofdbestuur
heeft daarop â t&beide officieren zich verontschuldigd met de
opmerking, dat deze nalatigheid zijn oorzaak vindt in de drukte
der plaatsgevonden bestuurswisseling, doch dat door het nieuw
gekozen hoofdbestuur over deze aangelegenheid alsnog met de
meeste spoed een schrijven zal worden gericht tot de Minister-
President. Dit schrijven is inmiddels opgesteld en namens het
Hoofdbestuur ondertekend door de nieuw gekozen voorzitter

toegezonden aan Dr Drees. Het Hoofdbestuur hoopt
nut dat de heren en op huh besluit, om als
lid van de Raad van Advies af te treden, zullen terugkomen.

13-7-1954.
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Qnderwerp: "Yeteranen Leui.oea. iiederland"*
20 Juli

1, i rlabr van batrouxvbare zijde werd varnomen, zou iiet bestaar van de
V.L.iM,~afdeling Amsterdam en de secretaris-peiiniUjiaeester van de
sticiitiiig "jille Hulp aan Ambon" •

overeen. zijn gekomexi, dat iij" gul.l.en
sameriwerken.
Cok werd vefhomen, dat Het bestuur van de Y.L.J^.-afdelin^ Amster-
dam, in feite oestaat uit:

Wei Jaeooeu ook zituing:

, aoch
i wordt over-cxl baitau ^elioaaen, onda'G iiij nao.r
cie meuiiiij; van ae overige bestuursleden te "slap" is, tavaei. praat
en niets doet.

DAT. 21JUIM9S*
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Betrefti Veteranenlegloen ai
Dordrecht.

Oupl.

DAT. 1 2 JUL! 1954

Bijl.

Ami du Huui- HuuJ d van de Blnnenlandae
Veillgheldsdlenat te

'a-G R A V E N H A G E .

Tk heb de eer U het volgende, te berlchten.
Op 2? Juni j.l. werd In cafe "De Poorb van Kleef

te Dordrecht een- vergaderin-g gehouden van het Vete-
ranenlegloen afd. Dordrecht. On doze vergaderlng
werd het woord gevoerd door de User _ , verte-
genwoordlger van de Republlek der Zuia'-^folukken.

Geaproken werd o.a, over de toekomatmogell.1k-
heden van de repu"bllek en de wijze waarop het Vete-
ranenlegloen' steun kan verlenen aan het streven van
de republlek. De inhoud van het beaprokene en de-
dlacusale kwam In hoofdzaak neer op het volgende.

De Republlek der Zuld-Molukken dlent meer
In da openbaarheld te treden hetgeen te berelken
la door maasale demonstratlea en het inachakelen
van de per a. 'fen hoopt de regerlng op deze wi.jze
te dwingen neer aandacht aarfdeze aangelegenheid
te achenken en zo niogelln'k tot beapreklngen te
komen. Het Veteranenlegioen zal hlerblj alle mo'ge-
11 .Ike ateun verlenen, zowel legaal ala lllegaal.
Vanuit de vergaderlng vyerd de Heer verweten
dat de republlek een te wlauwew polltlek voerde.
Het legloen, aldua werd op deze vergaderlng naar
voren gebracht, ia bereld het benodlgde geld bij-
aen te brengen tenelnde de republiek In de gelesen-
held te stellen ^an aantal Le gionnalre 3 en AmboiMie-
zen over te brengan naar Ceram. Op deze wl.l^-e wflde
men trachten de republlek vaste voet to verachaffen
op do 7-uid-TTolukken en dan onde rhande llngen a&n te
knopen.

Na afloop der vergaderlng werd door de aanwe-
zigen het voorstel* gedaan te demonatreren voor de
vrljlield van Ambon. verklaande hlertegen
geen bezwaar te hebben.

De aanwezigen, ^luamlnua een .1C tal, begaven
zlch duarop in optocht naar het atatlon, Onderweg
aloten zlch nog enkele Ambo^bnezen aan. Gedurende
de tocht werden de leuzen "Ambon moot Vri^" en
"Tfena Moerlafl (vertaald: Sen voor alien, alien voor
een) herhaaldell^k luldkeela geroaisen. Tn de hal
van het atation en OT> het station werd eveneens



gedemonstreerd. Spandoeken e.d.werden bl;J de
demonatratie nlet gebrulkt terwljl, voor zover 5.3
gebleken, ook geen toespraken werden gehouden. Hot
geheel had een ordelljk verloop terwijl zich geen
Incldenten voordaden.

In de nablje toekomat, aldus ultlatlngen van
een bestuurslld van het Veteranenlegioen afdi1 •
Dordrecht

zullen te Dordrecht en ook elders meer demonstrable a
worden gehouden. £lan en ander zal dan worden georga-
nlseerd zonder voorkennis of ver gunning van de
bevoegde instantiea.1 nen streeft er naar oia, vermoe-
delljk In Augustua a,a«, op verschlllende plaatsen
In Kederland, ook In Dordrecht, demonstratlea te
houden voor de vrljheld van Amboh. H^.t llgt In het
voornemen ook deze demonstratles zonder vergunnlng
te houden.

Senoemd bestuuralld llet verder ult, dat men
de hoop koejterde dat de polltle 1 1.1 dens ds denon-
stratle van 2? Junl .1.1. In zou grljpen. "en zou
geen ver7,et tegen de polltle hebben gepleegd maar
nochtana doorgegaan zfln met deraonstreren. Tndlen
de demonatranten zouden worden meegenomen naar het
Hoofdbureau van Polltle, lag het In de bedoellng
oo het bureau door te gaan met het roepen van
leuzen aen en an<1er met het oogmerk om de pers
cor>y te verachaffen voor rneer ultgebrelder artlkelen.
• ?en acht het belangrljk dat de Ambon- kwe at le meer
onder de aandacht van bet rmbllak komt hetgeen men
mfeent te bevorderen door ongeoorloofde demonstratlea

Vocrta deed _ ultkomen dat verschlllende
leden van het Veteranenlegloen zich hebben voorge-
nomen om demonstranten die door de oolltle zouden
worden vast gehouden, te bevrljden, Indlen nodlg
met geweld.

1 Ala rechtskundlg advlseur vp.or hot Siate.rAnen-
legloen afd", Dordrecht treedt op de advocaat en
PFbclireur

evaneans lid van het
Veteranenlegloen. • ~~~ ' -•

Het bes^uur van de afd. Dordrecht e.o. van
het Veteranenlegloen la.thans als volgt samenge-
steld: . ...
Vborzltter:

Secretarls;



Pe nninfgoB e at er;

Coamis saris:

lomrais saris:

Cojmnlssaris:

Commissaris:

9 JCLi 1954.
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No. 16 - 1954 - V.

Kbrt veralag van een openbare vergade-
ring met fllmavond van het Veteranen-
legloen afd. Dordrecht In gebouvr
N.A.B. te Dordrecht, op ?1 Augustus
1954 te 20.00 tnir.

£ntree; 50 cent.

Zaalcap; plusmlnus 20C zltolaataen

Aanwezlg: plusminus 180 peraonen.

• De vergaderlng werd geopend door Ds.
, Ned.Horvorind predlkant te

Dordrecht. Ds.. M la enlge tljd als veld-
predlker In Indonesle geweeat.

Spreker aprak zijn verontruatlng ult over de
verzwakklng van het natlonaal bewustzljn In ona
land. Het Is vandaag, aldua snreker, de verjaardag
van Prlnaes Vfllhelmina, maar wlj merken er nlet
zo veel van; er la ook welnlg gevlagd. Voor de
Tndle'- ganger s llgt hler een belangrljke taak n.l.
de afbraak van het Konlnkrljk tegen te gaan, Zlj
hebben In een land gevochten, zo vervolgde apreker,
waar Nederland de vlag heeft :noeten stricken voor
baatzuchtlge dSLettanten. *Taur de taak waarvoor
wlj nu nog ataan la veolomvattend.

In verband met de toekovnstlge abrljd las
spreker enlge doelatelllngen van het Veteranen-
legloen voor n.l.:
a. kameraadachap voortzetten,

acttevoeren voor rfee'le v/ettelljke verzorglng
van oorlogsweduwen en - wezen,
de beataande rechten van oud-atrl jders verde-
dlgen op mllltalr en burgerlljk terreln,
blj te dragen tot wettelljke t«pal1.ngen, dat
In de toekorast het moreel van de aoldaat nlet
meer aangetast wordt door de zorg voor de
toekonmt van z^n gezln,
llefde voor Vaderland en Voratenhula aankweken
en ultdragen en op de brea ataan voor de alge-
aene en de landsbelangen, opdat deze In de' '
toekomst nlet mesr opgeofferd worden aan z.g.
parti J-be lange n,
strijd. voeren voor de rechten van onze
nese vrlenden,
handhaven van de goede tradltlea van onze
voorsraderen,

b.

g



2.

h» 3trl.1d voeren tegen de vervlakklng van het
Kederlandae Volk,

1, het Christendom als strljdbare soldaten In en
buiten de mllitaire dlenst dtirven ultdragen.
Vervolgens werden en5.ge film vertoond over "

Tndonesie en het troepentransportschlp "Kota
Film en toellchtlng werden gegeven door de Heer

van de 1TIWTU.
De vergaderlng had een ruatlg ver pop.

6.9l 1954.
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Onderwerp: " Veteranea Legioen Nederland". UAL 1 b bLr.
Wapenbroeders;

ACD/

exemplaar van he-e door net V.L.N. u t-
gegeven orgaan "Oud-Wapenbroeders" van Juli - Augustus 1954 No. 7 van
de 3de jaargang.
Naar uit de mededeling op de late binnen-pagina kan blijken, werd op
de 24-6-1954 te Utrecht gehouden algemene jaarvergadering het hoofd-
bestuur van het V.L.N. samengesteld als volgt:

Zo uit deze mededeling verder kan blijken, is het algemeen secreta-
riaat van het V.L.N. overgebracht van Den Haag naar Driebergen, Hoofd-
straat 86.
De redactie van de stichting tot uitgifte van " Oud- Wapenbroeders" it
thans gevestigd te Den Haag ftegentesseplein l8a, terwijl de admini«**i
stratie van het blad is gevestigd op het algemeen secretariaat van
het V.L.N. n.1. Hoofdstictat 86 te Driebergen.
In de redactie hebben thans sitting:

T.a.v. de verder in dit nummer opgenomen telcsr 213 opgemerkt, dat
ook hierin weer de nodige aandacht wordt besteed aan Indonesie en de
Ambonezen. In verband hiermee wordt>*gewezen op de artikelen "Profes«i
sionalisme" op pagina 8 en "Landverraad" op pagina 10.
Ook in het artikel van de huiaige algemean voorzitter ,
getiteid " Ben persooniijk woord" wordt de nodige aandacht bestaed
aan deze kwestie.
Op pagina 22 worden enige voorvallen in het Leger in een bepa^ld
daglicht gesteld.

. £inde.
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Onderwerp t Ve teranen Legioen
Nederland.

Bijlage: e'e'n.

Hierbij doe ik U toekomen de notulen van de op 7rij-
dag 3-9-54 te Amsterdam gehouden vergadering van het Veteranen
Legioen Nederland,Gewest Amsterdam.

De aandacht wordt gevestigd op de vergadering ver-
meld in het onderschrift.

Einde.

ACD/
Bupl.
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•otOlen vergadeTing Geweet Hocrd-Holland f .L.H. dd. vrljdag 3-9-19M.

Aaaveslg: Qewestelijk Voorsitter - Mr. W. Bpenjftard, Geweetelijv floamls*erls - Hr. «.
Tsr«*hoor, Gwrestelijk Correspondent - Hr. P.JT. loop, 2 vertegenvoordigera Hilverstn,
2 na*rlea, 3 AUoaaar, 1 Zaandaa, 1 IJauidenA«l««tt, A Amsterdam «n ondergetekende.
Afwasig Bonder kennisgering: afd. Va-rden/Btusavra.
De Gev.Voor*. opent ea. 20.1*5 trur de verfraderlng, hoet een ieder welkoa en gaat over
tot pant twee van de vergaderlng: aanvulltng gewe«vteli;)k Beetaur.
Vaige disenable orer al dan geen Os*. Penningaaester. Reaulteat, dadelijk aaer MB eoa-
pls*t feveetelljk bestuur verkiesen, dm inelusief penningaeenter. H-**t
Uitslag ateaiaiiigt Hr. J. Lsenderta ult Haarlem ala gerwestelljk Comrrdcvaria en Mir. H.Rc
•alt 7*«ndn«t p«onlngB«eBter.
Pn»t 3. f«r»lag HoofdheTtunrBTer^aiering. Hr. Spanjacrd de*lt mede9 dat op de H.B. ver-
'gadertng van 21/8-5A ook aanw»»lg wait Mr. van Cs*pen, Vooriit*.«r Comit^ hetwelk op 25/S
••• prot««t-de«fln«tratie te den Haag wll honden inxakc beleid Regering t.o.v. I«AJIed«T
lander*. Hen «&« het e^na, dat dlt protect noodBakelijk *a», doch ondat:
a) het V.L.W. pat een noeilijke operr.tie echter de rug hveft gehad en nog swak in
b) MA aet een behoorlijk a ntal lled«n aoetav protesteren * 3*.000 la te veinig •
•) de •aavrage te flnrerwaeht en ook enigcxlnn te laat wa» _
•en n»t een niet al te grote ••erderbeid beslotwn heeft VIET te denaurtreren, due ala
Vereniging in »fn geh«el nlet aan dese deaonstratie mee~te dVen. Het etaat de afdelln»
gen en leden rrlj on vel nee te doen In klein Terband.
7o?rta Iraaa ter «pr»ke op de H.B. vergaderlng de kweatie den H»ig-ffl I mt de Stlchtlng
Fro Patrla. I.e. a. had tot oormaak dat er tegenover Fro Fatria een ileohte beurt IB g*>
•••let. Bhr. fieppen deed dan op dese rergadaring op Dhr. Xgo een bnrocp s'n verontMhul*
dlapK Ugingen mall Fro Fatria aan te bieden.
BoTendlen bleek men ohk op Frinejendag nog te willen gaan deaonrtrvren, waardoor er tm
deaonstratiea nl. 21 en 25 Sept. rlak aehter elka^r souden plaatrrlnden.
Dhr. 8p"fljaard heeft da rom ook t«gen gen Lend an. vraa^t d* netting Tan het Geve*t hier.
over. De afdelingen iljn het eenn net het be^lult Ten de Gew.Vo->r*«
T«v0ne koe^ hierbij ten epr&ke, dat de H««r Ego, doordet hlj eeeretarla van eerderge-
noead Conitl wa«, het V.L.H. heeft nedegenleurd. aav Hot C««e«t IE spreekt »i«h ala
volet uitt Beatnuraleden van het V.L.B. in welke funetie dan ook, H.B., Qeveat of if de-
ling neeat op eigen initiatief geen sitting in het btatuur Tan een endere organlaatle,
aengeaien hieruit kan voortvloelen, dnt betrok'c«ne gaat be^ehiklcen orer de leden Tan
het Y.LJi. en gaat apannenv TOOT het karretje van esn andere organisatie.
Varalag Coamiaiie O.W. Hlet aaaengaan aet Pro Fatria. De oplo««ing wor-H gesoeht en la
ook bl jney gemnden in e^n «<mvoudlg9r hind, ong»ve*r Af. vora et. druk ala de ecrate Oud-
lapenbroedera. Beaparln? van ruiv f K.OOO.- per Jaar. leret f A3 .000.- per jaar, nu
f 25.000.* Beaparing wordt anm;ei*«nd OB goed perione«»l Tnr het alg.Secretarlaat in
dienat te nenen en de afdelingen het htm toekomende deel TOT. de eontributiegelden te
geven. Bovendien wordt in het voorzuitzicht ^enteld •*» »err goede en goedkope kalendei
die f 0,25 voor de afdelingen «al kosten , terwi|l de verkoop f 1.- «al bedragen. Fer-
kalender dus f 0,75 TOOT de a"dellng. K.e.a. oa de afdelingen a/rn wwkkapitanl W hel^
pen.
Dhr. F»ot geeft voorta een vooriichtig doch optiaiiatiach veralag orer de tot an toe be.
reikte resultaten van de Goaeiiasie TBor O.W. Br Bitten echter nog Tele voetangels en
klennen onder het gra», xodat Dhr. P»et e.e.a. aet de nodige roaerre mededeelt. Mofe-
lijk sal op de Tolgende gew.Tergadering hetgeen thane voorlopif wwrd aedegedoeld, defi-
%ief zijn. .
De Soeiale Dienat voor het Legioen h«?ft de Ipeoiale arndaoht van »r. Doppen, «• alg.
foorsitter gehad. Binnen een maand sullen de afdelingen de remiltatea van »ijn beaoei-
enia^en kxmnen aerken _ ^̂ .
De alceaen* indruk van personen die het T.L.N. thane ai««o werken is, dat alhoavaljM
f inane, toeitand nog eteed« preoair ia, het 7.L.H. narr buiten toch f« 8oe** Ul*~t
aaakt en bovendien aterker dan id. J , _ insiders, menen. WiJ gaan de goede kant op, *»..

dooaswttenl , - 4 h»vindijuten met de Had«/Dir.

te «*lenen.



Ba Oav,iaaratarla 4aat Taralag ran mljn baaoak aaa da Caa%rala Adadaietratla an
fa*ft vardara taallehtlag inaaka 4* aphouv van hat ladanapilaia^ aalka UB *ar-
Taiga ap brt*f »/fca. Sandag 5-9-H «ull« da ladanlljatan *«n 4* afdallagan **n
hat QaMat « vavgalakaa voTdan aat da ladealijtt *aa da fantr.lldalal rtrrtfa
Yaorta tool* da Qav.taar. ••da, In ton varvolg* §•*« «l%f«br»id«

t« Ml'va Mlua, oadrt tdjna all* aMaUttgaB tar vairgadariBf
Mtularen althms hat ulttTpoo ta *a*l %ljd ko«t

g««a a>fl«l*l«T8 baillaiingan g«no»«n VBrdaat ana. ens. IB 4aa
BBtolaB mitarrt •nndar «ijn an allaan 4a teoisitkan brvmttaa.
Da Qa«.i*ex t̂«rlf trangt mâ r toran d« vaMalijkBaid *an hat aUoaar inlinhtaB
%a «*faBMraB aEvandan a.d. latt koart u tax am, iat 4a afialiaiaB alkaay 4a

oatantaB aWaals alia ewrlffa aawoaatiaa. ftoaMlfeprokaB* oak
4a Oaventalijk Oarraapeniant en taaratarla*

avwMB, d»t 4a afdaline Ala aa* MOB! af iata ««rfalijk«
kaartan aljn BabouT«̂ fd«lt«gaiif o.q. afdaliBgan Tan hat

27

*a ta«r. T«a hai CaMta* tar Voorbareldlac »atioa*l» fataranan
4»t hat aBJoanlljk la tarn larAankiBtcpleahtighald ta avganiaaraB ap

rf •••!• hapaaia ap da Alg. Vargadarlnc. JBBgnian dlt pant ap «a
Ml MrdaB f akntaht vaB da volcaod* Ttrgaderlng van hat looMbaataar baalait MB •«
•«T. rtaMln nit W MkaB haa 4a Oav.faevslttar ap «a a.T. 1«B.

»t
6
f

1 atam 7 voor 4a 27«ta

MB ultfabralAa €lMM*aia
«a 27ataDa<K«^bBTf dan val 26««a BaaMhar «la

Oa«a*tall]k OTIMB. Ba afdallBg Hacrl«B lagt «ljn plan op tafal. Halmaa
aljfara tuaUakt vwrdan. Ha* la aahtar 4* badoallaf 4*t 4a aaVartanUaa
vaB kat UaA MBtan 4rafaB. larat alia aontnetan voor aw ja*r WMan,
am. t* afMliBfaB BOfam ar gaaa e«Bt ULjlagRaB. KM «ra*t VU4 la tavaM
kar ^>or aAvartaardava. O.V. ga«ft sijn kfdaliB«ami«iMi ta IM%. C~~~V*« an
aalijk KfMUagBtiLMaa «1J» ta duur, 4oov4mt •!] gaaa adrarta^Htara IMUMB krljf«B
Borandiam to hat WMT hat Ud prattl«» dat hlj kan laaaa, hatgaaa aok SB
afdaliMja* tlak te fa tooort gabaord. A'daB an lanvlaB «ijn bareld da pvoaf ta
Ba nat mahtaB «f. Bianan *«B «a«k M! da afdallBg laarlaa da oljfara

kaBnIt van da afd«liagaB brangaB. Op da «.f. fargadaring Ml dlt pwat
tar %afal aan»am gabraoht. B^atiaaiu Ml aok da afdeliag

tar tafal braBgaa. Bit plM batraffaada da parepa««n4a aal ook Marian aaa a**k da
afdaliagan MB kat Gawt wrdan taagamondan. Ba baatodarlag Ml aan a» dan ap da

13/9 «wr «ltapreka».

da gav.a

E.farol

&~
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Verbinding no.19.
no

Onderwerp: Feeatavond van het "Veteranenlegi
22-9-1954.

Utrecht, in aamenwerking met de Stichting "All&Hulp
aan Ambon", gehouden in het K.V.-Huis aan de Oude Gracht
te Utrecht, op 21 September 1954.

Deze feeatavond was oorspronkelijk georganiaeerd door de
Afdeling Utrecht van het Veteranenlegioen, waarbij het de opzet
waa van het onlanga gekozen afdelingabeatuur, door het geven van
een feeatavond, de afdeling Utrecht nieuw leven in te blazen en

-"•-• de aterke terugloop van het ledental te atuiten. iJen mededelingen-
blad aan de leden ( in afschrift) waarin het nieuw gekozen afde-
lingsbestuur staat vermeld, alsmede een feeatprogramma van deze
avond worden bij dit rapport gevoegd.

Volgens een niet beveatigd bericht vormde het alechte verloop
der kaartverkoop de aanleiding dat deze feeatavond te elfder ure
in samenwerking werd gegeven met de Stichting "Alle Hulp votfr Am-
bon". />"•

De feestavond nam te 20.00 uur een aanvang. De zaal was voor
ongeveer de helft bezet, hetgeen betekent dat rond 200 personen
aanwezig waren. Links voorin de zaal stonden in een houder drie
vlaggen; nl. de vlag van het Veteranenlegioen (links), de Neder-
landse driekleur (midden) en de vlag der Republiek Zuid Molukken
(rechts).

De bij punt 2 in het programme vermelde "Opening door de
Afdelingsvoorzitter Veteranenlegioen" heeft niet plaats gehad,
waardoor dit punt in haar geheel kwam te vervallen. Tijdens de
pauae werden ten bate van het Veteranenlegioen loten verkocht
voor de prijs van 25 cent per stuk. De trekking van deze loterij
zou tijdens hetop deze feestavond aanaluitend bal worden gehouden.
Over het optreden van de in het programme vermelde medewerkera ia
nieta terzake dienende te vermelden.

Ha de pauze werd de aandacht gevraagd voor een kort woord van
de Heer uit Den Haag.

Deze apreker,
liet zich uit in de

navolgende bewoordingen:
" iSr best aan 2 groeperingen, die ieder nun eigen doelstelling,

doch overigena veel gemeen hebben. We heboen het probleem der
Indiache Nederlanders en dat der Ambonezen. Ook zij leefden als
vrije mensen, doch na de aouvereiniteitsoverdracht werd dat anders.
Ik wil een voorbeeld noemen. Toen de Nederlanders uit de Duitse
concentratiekampen terugkwamen werden hun rechten erkend en werden
zij geholpen. Dit is niet het geval met de Nederlanders in Indone-
sie. Zij worden niet erkend. De machthebbers van de Indonesische
republiek zijn ala een onbekwame Equipage van een kaperachip.

Kederland gaat uit ven de veronderatelling dat Indonesie' een
Rechtstaat is. Het huidige Indonesie" is echter vol terreu» en wil-
lekeur. Het is vol levensgevaar en de liehamelijke en geeatelijke
armoede maakt het leven daar tot een hel. (applaus)

Indische Kederlanders leven hier in contractpensions. In Ke-
derland zijn zij overcompleet; in Indie ongewenst.
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Stonden wij niet schouder aan schouder met hen ?
Lfoeten wij onze donker gekleurde breeders, die een kampleven
leiden, aan nun lot overlaten?
Hier werd hulp verleend aan de slachtoffers van de concentratie-
kampen. Voor hen wordt niets gedaan 11 Bet is onze plicht op te
komen voor hun belangen 1! (applaus)
Laten wij de eer aan ons zelf houden. Wie zal hen helpen? De enke-
ling kan het niet. Uv? steun en medewerking is noodzakelijk. Het
is een zaak voor eigen mensen. Zij hopen. Laat hun hoop niet ijdel
zijn. Leest de advertenties en het programma. Leest wie deze avond
geeft. Zie hun doelstelling in "Oud Waperibroeders", blad no.7»
bladzijde 3> onder punt F. Met het opkomen voor de belangen der
Ambonezen worden tevens de belangen der Indische Nederlanders be-
doeld.

Sluit U daarom aan op 25 September te half 3 in Den Haag ,Hout-
rusthallen, bij de, actie aldaar.

Uorgenavond zal hier verder over spreken in het
gebouw Runsten en Wetenschappen alhier.

Ik moet kort zijn, want ik ben thans gebonden aan een zekere
dicipline, doch een volgende keer zal Ik nog scherper van leer
trekken.M

Deze woorden werden in bijtende zinnen en met stemverheffing
uitgesproken.

Rest nog te vermelden dat tijdens de pauze exemplaren van het
"Manifest" en * Oproep Medische Hulp-

actie" van de Stichting "Alle Hulp aan Ambon" aan de bezoekers
werden uitgereikt.

r

GEZIEN:
KV



afschrift-

V E T E R A H E H I B G I O B N N E D E R L A N D

M E D E D B L I N G E H B L A D

v a n d e

A F D E L I N G U T R E C H T

Secrtariaat: Penningmeester:
Waterweg 73 Haagstraat 18 bis
De Bilt Utrecht

September 1954

Op de ledenvergadering kwam een nieuw bestuur uit de bus,
hetwelk als volgt is samengesteld:
Jhr. J.Strick van Linschoten, Voorzitter Nassaustraat 2 bis
J. W. H. Pluygers, Yice-Voorzitter Merelstraat 31
J. W. Verheijen, Secretaris Waterweg
H. A. A. van Opstal, Penningmeester Haagstraat 18 bis
G. A. Govaarts, 2e Secretaris Griftkade 6 bis

i

J. A. van den Steen, Commissaris Abstederdijk 223 bis

Deze namen zullen de meesten weinig of niets zeggen, want de
afd. Utrecht bestaat 3 jaar, maar nog steeds lopen de legionnairs
elkaar voorbij zonder elkaar te kennen, zelfs al wonen ze in de
zelfde straat. Dit is toch wel een beetle te dwaas, want een eer-
ste vereiste om een afdeling goed te doen draaien, is te weten wat
je aan je medelegionnairs hebt. Het nieuwe bestuur is in blind
vertrouwen gekozen en zal moeten zorgen dit vertrouwen niet te be-
schamen. Maar kan dit, ale de leden niet medewerken??
Neen, immers!!!!!!!!

Natuurlijk mag men verwachten, dat het bestuur de eerste
stappen doet. Nu, die zijn gedaan.

De soos werd te klein en is overgeplaatst naar het zaaltje,
behorende big het Cafe-Restaurant "DE POORT", hoek T\vijnstraat en
Ledig jSrf; met ingang van 5 October a.s. en vervolgens iedere Dina-
dag-avond. U komt nu toch zeker ook eens kijken??????

Als klap op de vuurpijl: DINSDAG 21 SEPTEMBER A.S. wordt er

een F B J g S T A Y O N D

gehouden in de grote Schouwburg-zaal van het N.V.-Huis aan de Oude

Gracht, voor leden en introducee's.
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Aangezien een dergelijke avond zeer hoge kosten mat zich mede-
brengt, ziet het bestuur zich genoodzaakt hst entree-geld te stellen
op f.1.25- (Sventueel plaatsbespreken f . 0.10.)

Laat deze prijs U echter geen hinderpaal zijn, want het is
een dringende noodzaak, dat de af deling Utrecht wear opleeft.

Als U het programme ziet, waarin o.a.: "D B W A M A ' S n
zullen optreden en na afloop gelegenheid voor een dansje, zult U
begrijpen, da-; deze prijs toch nog betrekkelijk laag is .

Laat het door jullie gekozen bestuur niet in haar hemd staan,
maar doe nu ook eens ists, kom eens kijken en/of praten.

Het nieuwe bestuur wil heus iets meer dan enkel een gezellig-
heids-vereniging, maar zal niets kunnen bereiken, zdnder de voile
interesse van de leden. Eerst een sterke onderlinge band, dan starten
met onze grotere idalen. Geef je critiek, ook als is ze afbrekend,
kom eens met het bestuur in de soos praten, of zoek ze thuis op en
vooral: "Stuur een brief kaartje els je verhinderd bent ergens te
komen. Eerst dan weet het bestuur wat het aan de leden he eft en wat
deze willen."

laten we een goede start maken: zoek je wandelschoenen op en
loop mee! ! ! !

Secretaris
Af deling Utrecht.
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Aanvang: 8 uur preciee,
HAWAIAK BAUD 8 .

Opening afd. Voorzitter 9.
Conferancier 10.
"TROrlC-SSRSNABE" met Dans 11.

Tonny van Maurik, Multimonica 12.

Conferancier 13.
De W A M A • S 14.

ITa a f l o o p : B A L

EAWAIAK BAED
ICorte Toespraak
Jan Blok als de "OHGEBIAN"
Tonny van Maurik, Accordeon
"TROPIO-SiSRiTSfADB"
Accordeonist van de WAMA'S
De W A M A ' S
o.l.v. Mas Bes

Vborverkoop van kaarten aan de navolgende adresaeni
Werner Helmichstraat 21 bis
Sigaren Magazijn "De V03" ELeine Singel 25
Sigaren Magazijn "Het VCSJJ3" Van Egmondkade
Merwedekade 195 bis
Verder bij het bestuur, met uitzondering van de Voorzitter
en de 2e Secretaris.
Leden der Afdeling Zeist kunnen plaats bespreken bij de door
hun bestuur nader aan te wijzen adressen.

Zaterdag 4 September a.s. wordt zoals ieder jaar gebruikelijk
te Oosterbeek "DE AIRBOEKE-MARS11 gehouden en ook dit jaar zal het
Veteranen-Legioen met een wandelgroep deelnemen. *.7ij sporen onze
leden met klem aan zich hierbij niet onbetuigd te laten. Geeft U
zich nog heden op bi;j : De Heer Bronstingh van de Afdeling Den Haag.

Heeft U Uw contributie al betaald over het 3e kwartaal (54??
Keen?? Doe dit dan omgaand aan de Algemeen Penningmeester, want
het 4e kwartaal staat reeds voor de deur.

H E T L E G I 0 3 N M O S T D R A A I 3 N ! ! !



Feestavona

te geven door

HET VETERANEN LEGIOEN NEDERLAND
AFDELING UTRECHT

in samenwerking met dt

STICHTING ,,ALLE HULP AAN AMBON"

Deze avond zal warden gehouden in de
Grote Schouwburgzaal van bet N.V. Huts,
Oude Gracht te Utrecht op

DINSDAG 21 SEPTEMBER 1954

AANVANG 20.00 UUR PRECIES - ZAAL OPEN 19-00 UUR

De grootste sortering
GRAMOFOONS en GRAMOFOONPLATEN
van Utrecht natuurlqk b«

J. WEYMAN
ZADELSTRAAT 6
Telefoon 13288 — Utrecht



OP ALLE PUNTEN VAN DE STAD
BBOOD EN GEBAK VAN SCHAT

ABSTEDERDUK 219
Tel. 10881

GALERIE MODERNE
TeL 11974

BEN H E N D R I K S
Herenmodes — Sportieve confectie

OUDEGRACHT 105
UTRECHT

NU, behalve de onovertrefbare GAZELLE en GERMAAN rqwie-
len, 66k GAZELLE en GERMAAN bromfietsen, beide met de
onverwoestbare JX.O.-motor model F.P. 50 ! Prijzen v.a. / 580. —

tfta S649. — (event, betaalbaar in 6, 12 of 18 maanden).

Erkend dealer ' van bovenstaande rij wielen en bromfietsen.
ALLE orig. onderdelen van J.L.O.-motor voorradig.

AMSTERDAMSESTRAATWEG 414a en 414 b - TELEF. 21621

Fkumcieringsbureau «DE BECLAMEPOST" c.v.
vangt al Uw grote uitgaven op

Wasmachines, Radio, Stofzuigers, Rijwielen, Bromfietsen, Meu-
• belen, Bedden, Tapyten, Brandstoffen, Kleding, SchoeiseL

Alles wordt door ons gefinancierd. Komt U gerust eens praten.
On* kmntoor is da^Ujks geopend van 9 — 6 nor

M. P. LINDOSTRAAT 29 bis — TELEFOON 23588

Vraagt en gebruikt steeds
NUHOFFs ELTSTTAFELAETIKELEN

Ned. bid. Im- en Exporthandrf
. Het oudste en bekendste adres sinds 1861

Ganienmarkt M — Utrecht — Telefoon 12242 — Giro 28985
Speriaal adres voor TAHOE — TAUGE — IKANS

Wij vervaardigen
iedere gewenste coiffure

B B Y L C E E E M SALON
A. v. d. Zeijden

Amsterdamsestraatweg 693
to. Demka



Ouwe Pirn - Jonge Pirn
Wjjnen - Likenren

Binnen- en Buitenlands gedistilleerd

W. POLHOUT — XJTEECHT
LE1DSEVEER 25 — TEL. 17274-23132

CENTBAAL KANTOORBEDRIJF
, ,FADEGA"

Kantoprmachines en Installaties
Administratie- en Archiefsystemen

UTRECHT — JANSDAM 2 — TEL. 16819

tjulp aan
SEMUA PERTOLONGAN PADA .AMBON

Uittreksel Statuten

Artii ' 2. De Stichting stelt zich ten doel steun te ver-
lenen aan de bevolking van de Zuid-Molukken.

Artikel 3. Deze steunverlening zal onder andere bestaan
uit het zenden van voeding, kleding, medicijnen
en diverse andere goederen ten behoeve van
de in Art. 2 bedoelde bevolking, welke genoem-
de bevolking dringend nodig heeft om in haar
levensoriderhoud te kunnen voorzien, alles ter
beoordeling van het Bestuur.

Voor al Uw Wapens en Ammunitie naar
CENTRALE WAPENHANDEL

J. X. A. DORHOUT MEES

Nobelstraat 28 — Utrecht — Tel. 11209

Grate sortering in luchtbnksen

Duizenden gingen U voor

Neemt ook U een LEESPORTEFEUILLE
van de Reading Service

WTTTEVROUWENSTRAAT 20 — TEL. 13629



Brandstoffenhandel P. K. OLIJ
(bet vertrouwde adres)

Kantoor: Amsterdamsestraatweg 214, Tel. 13355 en 25545

Filiaal: Damstraat 55, Tel. 16369

,,HET GRONINGEB KOEKHUIS" - J. P. COENSTR. 6

Specialiteit in Groninger Koek en Oude Wijven

Roggebrood — Krentebrood — Fries Suikerbrood enz.
'sZaterdags op de markt Paardeveld

,,De Groninger Koukebakker"

4. TROPIC SERENADE met DANS
5. Tonny van Maurik, accordeon
6. Conferencier
7. DE WAMA'S

P A U Z E

Aquariumliefhebbers
Heden aan te bieden.*

Neon Tetra's . . / 3.— per paar
Rasbora's . . . /3.— per paar

FAUNA — Kanaalstraat 77 — Utrecht



Koopt Uw
SIGABEN, SIGABETTEN EN TABAK

bg Sigarenmagazjjn L. P. Ariens
HUBERT DUYFHUYSSTRAAT 25 - TKL. 26368

Ruimc sorter ing in Pijpen en Aanstekers
The Barely aansteker / 14.50

Voor beter Vlees en lekkere Worst naar Slager

J O H A N BUIIS

JUTPHASEWEG 21, HOEK AMALIASTRAAT — UTRECHT
Telef. 10262 — Giro 44256

Speclaliteit in Fijne Vleeswaren - Ecus geprobeerd Altijd begeerd

TROGRAMMA

1. HAWAIIAN-BAND.

2. Opening door de Afd. Voorzitter Vet. Legioen.

3. Conferencier.

Neem nu ,,echte" muziek
in huis met een van de nieuwe

PHILIPS
E K B E S
G R U N D I G

fadiotoestellen

Edelvaa toon en vorm • Met A.M. en F.M. ontvaagtt • Techniteh bijna volmaakt

In onze showrooms kunt U rustig dc uit-
gebreide series zien en horen. Ook zullen
wij gaarne ieder toestel dat U wenst bij
U aan huis demonstreren.

CRACHT 260 UTRECHT

Ook voor Televisie en Gramofoonplaten



. de
UNIFORMEN — RIJKLEDING

WITTKVKOUWENSTRAAT 1 — UTRECHT
bjj de City Bioscoop

Levering van
SERVESDBESS voor K.L. en L.S.K.

Speciaal in regenjassen voor de L.S.K en KX. vanaf i 37-75

Petten - Baretten - AHe Distinctieven voorradig

BUlQke prijxen

C. J. VAN M A A N E N
ass. apoth.

MAGNOLIASTRAAT 9 - TEL. 21676
Drogisterfj — Fotohandel -— Pedicure

LUERO BROOD



Abonneert U op het

UTRECHTSCH NIEUWSBLAD
Verreweg de grootste krant
In het centrum van het land

it
Oplage: 45000

Toonaangevend in alle kringen

Abonnementsprijzen: /6.40 per kwartaal — /0.50 per week

DRIFT 23 — UTRECHT — TELEFOON 16431 (5 LIJNEN

8. Hawaiian Band met dans
,,Het Probleem"

9. H. Blok, de Imitator
10. Tonny van Maurik, Multimonica
11. TROPIC SERENADE
12. Accordeonist van De Wama's
13. DE WAMA'S

Na afloop BAL oJ.v. M A S BBS

Kaarten verkrjjgbaar bq:
Hr. de Rijk, Werner Helmichstraat 21bis — Hr. Dekker,
Pylstraat 19 — Sigarenmagaz. ,,De Vos", Kleine Singel 25,
Utrecht — Sigarenmagazijn ,,Het Vosje", Van Egmont-
kade — Hr. Bres, Merwedekade 195bis — Hr. Pluygers,
Merelstraat 31 — Hr. Evers, Badstraat 3 en indien voor-

radig, aan de zaal.
Extra MAS BBS alt Ae xingende theaa*

Voor bruidsbouquetten, grafwerk, kerk- en zaalversiering
is Uw adres

BloemenmagazQn L. DE SAIN
Weerdringei O.Z. 51 - Ptrecht - Tdefoon 11668 - bjj Noorderbrug

Uw T A X I
LEIDSEVEEK

Telefoon 16002 — Nienwe Daalstraat 4



Drink

(cmvr--^

Uskoud
WaarU ookbent,
wat U ook doet,
verfris U
met een heerlijk
gekoeld flesje
Coca-Cola

ZE ZIJN ER!!
de nienwste rmdiotoesteUen 1955

BLAUPCNKT 3D - GRAETZ - ERRES - MENDE - SIEBIENS en*.
Een enorme sortering staat voor U klaar. Komt U eens

luisteren bjj de Radiospecialist

RADIO JAABSVELD
Weerdsingel OJZ. 1 by de Zandbrag, Telefoon 19836

Ook'nog enkele overjarige toestellen voordelig voorradig.

Is het noodzaak dat U op termjjnbetaling koopt? Zo ja,
DOE HET DAN MET OVERLEG

Wij leveren alle artikelen en de betaling kunt U op een prettige
wijze regelen. Vraagt vryblyvend prijs of bezoek van onze

vertegenwoordiger.

Handelsonderneming ,,OKO"
Begiinekade 10 bjj de Noorderbrug: - Utrecht - Telefoon 23391

Drak: Kemink at Zaon



No. 32-JJ-

bioiage:

Onderwerp:

14 October

"Votercinen'Legioen Nederland".
((Xid-Wapenbroeder s) .

ACD/
Dupl.

DAL, 1 5 OCT.

*. exempiaar van het door het V.L.W.
uitgegeven orgaan "Oud-Wapenbroeders". ».ii-«.

- Sevoegde nummer kan blijken, is in tegenstel-
hierdan voorafgaande nummers - bij de uitgifte de groot̂
*oeeast. tfut alleen is het kostbare, ?aak in kfeurer

maar °°k is het
« °P, de eerste Pagiaa van dit nummer opgenomen artikei

onlangs Sekozen algemene voorzitter van het v7l,.M.-hoofdbe-.

ken, is-aeze-virsobering van het blad een gevoig van het op
S*,, 1?t?S2S led«nversadering genomen besluit, om vooriopig tot

8 op8evaiien, dat de namen van de personen die zitting heb-
% redactie van het b].ad niet meer zijn vermeld. Wei ̂ Dn ?er-

de adressen van de administratie n.i. Hoofdstraat 86 te Drie-
bergen en van de redactie: Regenteasepiein I8a te Den Haag.

Voorts wordt nog de aan̂ acht gevestigd op de mededeling over emi-
SZ * ennaar Zuid Afrika, op pagina 4. Voor nadere im ichtingZhier̂ ooi
kan men zich wenden tot de directeur-redacteur van het blad

fiinde .



Verbinding 10?.
Corr. no. :
Betr. : Veteranen Legioen Nederland.

Bijl. : D*±e afschriften.

ACD/

DAT. Z 3 OCT. 1954

am.
God*

Dzz. is het volgende bekend gewordent
Met ingang van 1 Juli 1954 zijn leden van het Veteranen
Legioen Nederland afdeling Utrecht,overgegaan naar de
afdeling Zeist & Omstreken.
Zie voor de samenstelling van dit afdelingsbestuur bij-
lage gekenmerkt I.
Door deze afdeling zou op 2?.8.54 te Driebergen een propa-
ganda avond worden gehouden.
Zie voor programma enz bijlage gekenmerkt LL«
Deze propaganda avond is niet doorgegaan.(Tolgens zeggen
omdat de Drumband Vermakelijkheidsbelasting zou moeten
betalen).
Op 8.10.54 werd te Zeist een vergadering van net VLU af-
deling Zeist & Omstreken gehouden.
Het huidige bestu\ir atelde haar functies ter beschikking.
Zie hieromtrent de bijlage gekenmerkt III.
Deze vergadering werd omstreeke 20.30 uur door de Voorzit-
ter opend.Hij heette de aanwezigen welkom en gaf
na een KOX-I/« inleiding het woord aan de secretaris
die de notulen van een vorige vergadering voorlas.
Hierna volgde behandeling van ingekomen stxikken,waarbij
het volgende ter sprake kwam.
le.De leden hoorden veel te weinig van het VLN.
2e.Slechte bezorging van het orgaan "Wapenbroeders".
3e.0ngeregeldheden in het bestuur.De opposant

"werd vriendelijk verzocht niet persoonlijk
te worden,waardoor niet bekend werd welke ongeregeld-
heden er werden bedoeld.

4e. mocht niet als le secretaris
tekenen.Volgens werd door

naar voren geschoven*
De algemene optAie was dat ni«t?
in het bestuiir hoorde,

Vervolgens vond de bestuursverkiezing plaats.De samen-
stelling van het gekozen bestuur is als volgt.
Voorzitter, _ ;Vice Voorz.: 1
le Secretaris ._ *
2e Secretaris '.
Penningmees ter,
Comm. v.Algem.Zaken,
Af d. Pr op aganda, MOIIB,
Opgemerkt wordt dat er tussen en zekere .even*
eens won.te Zeist, een hersteiaming he eft plaats gevonden
omdat zi-j aanvankelijk een gelijk aantal stemmen haalden.
Over ongeveer 14 dagen zou opnieuw een vergadering worden ,
gehouden en zou het winterprogramma worden besproken. |

,meergenoemd,feliciteerde de voorz. en over-
handigde hem een enveloppe met daarin de namen van 10
nieuwe leden.

-2-



Verbinding 103. -2-
Corr.no.:
Betr,:VLN.

Omstreeks 22.30 uur werd de vergadering door ge-
sloten.

Op de vergad«ring waren 36 personen aanweiig.(Volgens
heeft de Afd.Zeist & Omstreken 225 leden).

De vergadering had over het algemeen een rustig rer-
lopp *

18.10.54-



V5TSRANEN LEGIOEN NEDEKLAND
Afdeling Zeist & Omstreken

Secretariaat s Blik enburgerlaan 4,Zeist

Zeist,datum postmerk.

L.S. t
In verband met Uw overgan^ van de afdeling Utrecht naar

de afdeling Zeist & Omstreken van het VLN met ingang van 1
J.L. ,doen wij U onderstaand toekomeu de s am ens tell ing van dit
Afdelingsbsstuurt
VoorzittertDhr.A.BaarStKoninginnelaan l.Driebergen
Viee VoorzittersDhr.Chr.fiavenswaaijtDijnselweg 10,Zeist
le Secretarial Dhr. A. J.W.Har zing JrvDr.Schaepmanlaan 19

Driebergen
2e Secret aria t Dhr. J.K.taets van Amerongan?Bli>tkenburg"

1 enningaeesten Dhr. C. Greg. Joseph, Dolderseweg 164-.
Den Dolder

Coma. v. Alg. Zaken t Dhr. F. van Di jck,Bli,dcenburgerl. 1, Zeist
Propaganda:Dhr.H.Mens(Sohaepmanlaan 85,Zeist.

Nam ens het Atdel ings beatuur
J.K.Taete van Aaerongen
Secretaris.



-p E a A N s N-L j; G i o s N-N -s D E R L A N D
Af deling Seist & Omstreken

Secrefeferiaat : Blikkenburgerlaan 4 , Zeist .

Ze 1st, da turn postmerk.

Hierdoor delen wij TT mede,dat op Vrijdag 27 Augustus a.s. een pro-
paganda-avond gehouden zal worden met enige attract ies,ditmaal echter
in Driebergen in Hotel "Het Wapen van Driebergen",aan de Hoofdstraat.
iieraan voorafgaande zal door de Drumband van net VLN van de afdeling
Zeist Be. Omstreken een mars worden gema-jkt door het dorp en volgt
de route als hieronder aangegevenj
Start te 19.15 uur bij Hotel Het Wapen van Driebergen, Traay,Nassaulaan,
Oran jelaan ,Traay , Dr. Hermans traat ,Bosstraat , Burg erne esterlaan ,Burge-
meesterparkjArnhemse Bovenweg,Kraaijbeeklaan,Van OosthuijsenlaantSpar-
renlaanjSsdoornlaan.Loolaan^ocfdstraatjPrins HendriklaanfDr.Schaep-
manlaan,van RL,jckevorselstraat,Van Vrijbergestraat,Kerkstraat, Hoofd-
straat , TSngweg , Wilhelminastr aat , finish..

Het Programma is als volgt:

1. Opening door de Voorzitter,
2. Leaing over de doelstellingen en het Legioen,
3. Pauze (tijdens de Pause wordt gespeeld door een Band

samengesteld door leden van de afdeling)
4. Film: FIGHTING LADY

(Relaas van een heldenstrijd van sen carrier in de
Pacific)

5. Sluiting.

MTHEB TRY AANYANG 20 UUR

Wij verwachten U met Uw introduc4es en zullen heb bizonder
op prijsstellen indien wij vele ;laspirant-legionnairs '* mogen
begroeten.

Namens het Afdelingsbestuur

A. J.W.Harzing Jr.
Secretaris .



-AFSOHHirT-

VETKSANEN LEGIOBN NSDSRLAND

Afdeling Zeist & Omsbreken

Secretariaat Dr. Schaepraanlaan 19,Orieberg-n

L.S. Driebergen, datum postnurk.

Hieraede berichten wij [J dat het huidige Bestuur besloten heeft
af to treden en haar functies ter beschikking snelt.

Naar aanleiding hiervan nodigen wij H uit tot bijwoning van «en
alg.ledenverpaderirc op Vrijdag R October a. 8. te houden in die gro^«
zaal van Hotel Victoria, le Dorps nraat te '-eist.

agenda: a. Opening
b. Notulen
c. Ingekomen atukken,
d. Bestuuraverkiezing
e. Fauze
f . Bespreking winterprogramna
6. -iondTrafJg
h. oluiting.

Oa^didaten voor het nieuwe Baatuur dienen schriftelijk tot 7 Oc-
tobor bij het Secretariaafc te worden in -ediend of des avonds voor
20.00 uur a:-.n ^̂  in^an- der 7*&il bij een der Bestuursleden (ied«r«
Candiiaat-stelling aoet door 5 leden der afdeling d.m.v. handtekening
ondersteund worden)

JJw aller opko-n. t is in het belong der vereniging dringonl gewtnst
?.ij die dc> confcribusie over het 3« kwartaal nog niet voldeden worden
in d* rol-^genheid - steld voor a'.nvanE der vergadering deze alsnog t«
voldoen.

Ook d lilmaatsohapskaarten '«•» kwartaal am len aanwezig zijn zo-
dat deze zonodi - door de leden kunnen worden voldaan.

Xarnens hefe Afdelingsbestuur
A.J. W.Harzing Jr.,
le Secret aria.



No. 32 - KK -

bijiage:

Qnderwerp;

2 November

"Yeteranen Lagioen ifederland"
C Oud-Wapenbroeders).

exemplaar van het door het
uitgegeven or^aian '* Oud-Wapenbroeders" van November 195̂  i
de 3de jaargang.

9 van

Voorzover aodig wordt in het bijaonder de aandacht gevestigd op net
onder de titel - pagina's 4 en 5 - " Mene, Mene, lekei" opgenomen
afschrift schrijven van het Kabinet der Republ ik Indonesia, geda*»«»<
teerd, Djokjakarta, 22 October 19̂ 8.
Mede wordt de aandacht gevestigd op net in dit nuamer ingelegde
pamfiet, waarin wordt opgeroepen tot deeiname aan de " Rationale
Yeteranen Herdenkingrt te Amsterdam, op 27 December

DAT. I HOV. 1954

CA
God<



No. 32 - MM

bijlage: een.

V
19 Uovember

ACD/ ,

30 NOV. 1954 iOaderwerp: "Yeteranen Legjoen iJederiand'%
VergaderingAideting A*dam.

Hierbij wordt toegezonaea een fotocopie vaJ
cuiaire, welke e^a dezer clagea o.oor aec bestuur v^a de V.L.̂ » af-
deiia-j; Aiastardcja, aan de ledea vaa deze mfdeling an belaagstenen~
den per post ward verzoaden.

kan b"! ijken wordt in deze circu\uire rneae.^edeeiu, dat ter
van de herdenkin^ vaa het drie-jaxi^; bestciaa van het

V.L»^« op ^aterd^Lg 'cLl aovember a.s. in cie Doelenzaal te juastexddaa
eea :̂ rote bestotea vergj.aering zai worden gehouden.
Op deze ver^adering zuilen als sprekers optreden:

a. DOPPaiiM B.H. J. " algemeun voorzitter v.-h. V.L.U.
' , ex-hoofdredacteur v.d."Nieuws-b- FABIUS J.

SGHI
van het

brief" en
Anton Louis,
Einde.

, oprichter

De in dit schrijven vermeide namen warden reeds aiohabatriSch
gesteid.



TL :D.K.: , lo^enber 1954
Seer. : .V llle:: straat 26 hs

lofioi.r.airs en be la .:rst eiler.de"-~ ~ ~~

".eze Tuand zal J,c-t al v,'«t;r ciri<s jrar reledsn zili. , di :. l.rt ". l.ri,ftcJ LH Li-,"IOH
'J-i,:.i^.\Li\.'j v;er-.- ocreric'vt door een nai'.tal enthousiast*? ei. vocral ,ToedvillerAde
ouO-s t r i jd^ rs -
. at;r.;rl i/]i: \ville;. "'ii ooi: dit ;•• ;.r dit leit h^rdenke:. e:. ^11 sreerst is redaoht
aan oeri (nu.i ;u' mcer trexfJiticnole j feestavo.'id. ' • i j z^. ;n et l i ter op dit plan V
^ s?v •'••e!-:- r.sr., aa:»f-ezie;i de l'\&^st^e!;oucler. feestav«-r.d - op 1 ;> Septs-a^er j.l. irt
Frasscti - er- "i ina ^e Oorzaalc va:-; is .-cr.veest ,. dat de bocen '.-ari or.ze af 'Jflliftfs-
kas z ichtbaar verd. C-sziefi de te ~crinfe •belanrstel iinp hiprvoor is derhalve
beslote': ir. ' ovorrher f efin feestax'or.d to orranisereu.
Daarbi;"' Vnva i de meniiif , dat al hoe Trel er op zi jn tijd een -/erzetie ns~ zi.in,
hat Larioei; er toch in de eerste plaats is on AGTIa te voerer.. Tmners, iedere
daj^_v^ee£ bey;ijsi; de uoodzaak van het bestaar: var; or.S Lepicen, iedere dar veer
!:an men zich vgri>azen over bssli?sinren, die penonen worsen, over de -wan
weinir vtder lands ll.evendheid ret'uirende ideeen die in sorrniire krin»en op"eld
dOcM en over "^estsande, of ^ioh voortvoeicerer.de a-netione-.le peflachtea of *
uitiaren.
bbver.dien is hat o.i. eft tat LC van het Lefioeri or.-, o'n~.. -de roemruchte "Jtaatslieden
die voor de a-npatatie van ons Koninkrijk verantv;cordeli.ik ai.jn ( of v; or den .'....
i-'Iii'iW -GUI ..£>.») de spie*rel d.er critiek voor te houden en hen de men ing van ce
oud-strijder in te rihteSKEN. , -
DaaroTi, actie dient _gevoerd te.worden en dese ZAL 0(X\ «.O^DEi C-LvOEKD.
V.i j kondi-err onze leden en bclanf stellendon. aan een:

BLSLOTK. VKlirJiDii-a^G op ZAi'LJDfcG 27'r; .Vjn:iE:< 6*s.

.ter <rele.<;enheid van het 3-.it rip bestaar. van hat Veteranen Lo'-ioen lied er land, te
houder. in de DOLLLisZivAL, Aloveniersbur.'-v/al j?--9, A:a.st.erdar$-0. . 4
Aanvanr; 20.oo uur precias - £aal open IS.30 uur. ' ,

« De sprekers op daze avond zullen zi.jn:
J.ri.J. DQPPd, A 1(-.Voor2. van het V . L . K . , die voor het eerst te Amsterdari

si.jii rnede-stri jders 2&1 tou'prek-- r..•
J. PA^IUS, sx-.^ooi'dreci-cteur var. de " . . iyuwsiTief" , di-3 we.rrens Vsv.'sarde

:ia.ie?teitsf:;!. eri;\is (--3a.rrcstoerd fewee'- t is en die ~.eer
v;es b . ...Hi;j sprse'^n; hir-rover cp liitiiodi^in.T: van onze afaelirsr
on-;er eicon verantwcordeli j lcheid. • _ "

TOL SCiilLLIl.G, de oprichtar var, h«t ^ .L. j ' . , d in ooU nor wel- iete vertellen kan.
urtoeter. we r.ier werkelijk nop iets ae.V. toe^oeren'' " 'Rt'j ' irli .jk niet. De^enen die de
zpn. LWrst "Sritt-avcnd '".eeTAakten (eu ooic zii die hen niet TieemaRicteri) zullen zeker
ook deze ^r t lanrr i jke hijeenkoinst p.iet v^ i l le r , rdssen. Ja
iets aan toevotfen , en wel, dat ce als .Tjgef vocrui ts tormande Drumband van onza
tifdeling inedever:<ine aan deze avor.'? zal verlenec en det do toe>-anp;8kaar ten bij
alle contact-adressen en a'an bovena-^noeinrj saretariaaji. vi.-r'iiri j f 'wfeBr zi.5c. De
toerancsprijs voor "jon^ens van de ouce tep", de ledor: <*ua, bedraa>rt f -.75. On
vertoon»var5. de "lidmaatschapsk&Eirt vvordes 2 van deze r%ductie-k&arten verstr.ekt.
Voor overire be lanrste llend er. bedraar-t; de toer&nf spri.is f_J-j,_25«
I.l VLii.
alleen voor leden nof kaarten oar- de zat.1 heschik'oaar -.i]n. 1/iAST U DJS.

\A 1,'E" Lij.-:iO^' "LDLhLA* J, Afd. Amsterdam
H. Torol, Sucretar is .



No. 32 - NS -

bijiage:

Onderwerp: "Yeteranen Legioen Neder̂ and**.
"Oud-Wapenbroeders".

cember 1954.
ACD/
a-pl

DAT. 10DLC.1954

]<**. _̂ -r
J »__j_ j i jSr *»

uitgegeven orgaan "Oud-Wapenbroeders1' van. December 195* No. 10 van
de 3<ie jaargaug.

T.a.v. de in dit nuomer opgenomen tekst, aij meer in bet bijzon-
der gewezen, op de uiteenzetting - pagina l - weike door de secreta-
ris van net " Gomit6 ter Yoorbereiding van de Nationals Yeteranen
Herdenking", ̂ _ "> wordt gege-
ven, Zoais bekend mag worden verondersteid, wordt deze herdenking
sedert enige jaren te Amsterdam op 2? December gehouden,

Yerder blijkt uit een op pagina 10 opgenomen versiag van de Y.L.-N-
af deling Amsterdam, dat

ais voorzittar van deze afdeiing is afgetrecien/en deze
functie thtxns worut vervui.d. door


