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E.
Bijgaand wordt IT een exemplaar toegezonden van het

orgaan : "OUD WAPENBROBTBRS" van het V.L.N., 4e. jaargang
No. 11 van Januari 1956.

Wat betreft de inhoud van dit nommer wordt apeoiaal de
aandacht gevestigd o* de omlijnde belcendmaking op pagina
337, waarbij het V.L.N. zich in kraaae bewoordingen perti-
nent dlatancieerfi van de onlangs opgeriohte " Nederlandae
Conservatieve Partijw. Einde.
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. —Oud Wapenbroeders, 4e jrg. no. 11, Jan. 1956 ,..-•-—"

VETERAwEN LEGIOEN NEDERLAND
en

NEDERLANDS CONSERVATIEVE PARTIJ
er

WiJ zijErvan verschillende zijden op geattendeerd dat er - zij net
niet openlijk, noch erg duidelijk - op gezinspeeld wordt, als zou het
Legioen zish achter de onlangs opgerichte Nederlandse Conservatieve
Partij hebben gesteld. BIT IS EEN LEUGEN, en laten wij dit nu eens
voor e£ns alverduiveld vcherp verklaren en toelichten.

In de eerste plaats heeft het Legioen zich vanaf de oprichting op
heii standpunt gesteld, dat het zich nooit en tenimmer aan ee'n bepaal-
de politieke partiJ zal binden*) Dat kan ook niet, want de leden be-
horen tot alle komaf en gezindte. Dat lift in onze lijn. Wij hebben
ons in Indie, in Korea en waar elders ook ter wereld, waar wij voch-
ten voor Nederland met als inzet ons eigen, zeer dierbare en daarbij
zeer kwetsbaar geworden leven - ook nooit afgevraagd, of onze pelo-
tonscommandant een socialist was, en zijn ondercommandant een Gere-
formeerde, onze brenschutter een Katholiek en het slapie een vuilnis-
man van-beroep of een student-in-de-Rechten; daar gold alleen of het
een vent was waar een r&t-patrouille mee kon lopen en of hij een
goede kameraad was, en zo ziet het Legioen het thans 66k! Want het
Legioen is geen debatingclub, minder nog een gezelligheids-vereni-
ging of een vis-college - het Legioen is een doelbewust opgezette
strijdorganisatie: het doel luidt kortweg:nGOD - ORANJE - NEDERLAND"
en dike vent, die dit begrijpt, is bij ons welkom als kameraad,onge-
acht wat zijn geestelijke of politieke overtuiging is, en wat hid
in zijn werktijd doet, stratenmaken of als dokter ziekenbezoeken
afleggen. Is dat nu duidelijk begrepen? Afrotten dan, iedereen die Ax
denkt, dat hij het Legieen voor zijn politieke karretje kan spannenU

In de tweede plaats dit: wij hebben duidelijke aanwijzingen -
ftgeacht de "goede namen" in de lijst van initiatiefnemers van de
Nederlandse Conservatieve Partij - dat er zich figuren in hebben
gedrongen, die gedurende de Duitse bezetting fout waren. En nu kan
er over gezegd worden wat men wil: wij legionnairs wensen niets
met zulke figuren van doen te hebben. Ons ressentiment tegen hun is
sterker dan dat van alle zuiveringscommissies en byzondere rechts-
plegingingen bij elkaar en wij hebben daar onze redenen voor. Dat de
mensen weer een kans meeten hebben om hun fout goed te maken en
weer een menswaardig bestaan bij elkaar te werken - niets tegenl maar
blijf ons van het lijf met de idee, dat zij zich maar weer eens moe-
ten gaan bemoeien met de samenstelling van 's Lands regering!

Derhalve: Het Legioen heeft niets te maken met de Nederlandse
Conservatieve Partij» het wenst niets met die partij te maken te
hebbenI

IS DIT DUIDELIJK GENOEG?

*) En de Communistische Partij Nederland heeft in ons erkende bloed-
vijanden, waarmee wij geen enkele coneessie aangaan. Deze partij
heeft niets Nederlands - is slechts een in Nederland bestaande af-
deling van een internationale en totalitaire wereld-ideologie, die
wij verafschuwen en zullen bestridden met alle middelen, die ons zijr
toegestaan. Ditzelfde geldt voor elke totalitaire ideologie, zo die
nog ooit in ons land de kans krijgt de kop op te steken.
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Kort verslag van een openbare protestvergade-
ring van de afdelingen Dordrecht• Rotterdam
en Schiedam van het Teteranenlegioen Nederland,
ter gelegenheid van het proces ,
te Djakarta, op woensdag 29 februari 1956, in
gebouw Americain te Dordrecht. -

voorzitteri t vzr.van gewest Z.Holland
II van het Veteranenlegioen Nld.,

! aprekers t !_, vzr. stichting "Door
de Eeuwen Irouw",

, hoofdbestuurslid
Veteranenlegioen Nld.,
prof.dr. G.C.&EBHEOBOH, lid van de
Eerste Kamer der Staten-Generaal.' '

zaalcap. t pirn. 450 zitplaatsen

aanirezig t pirn. 400 personen

stemming < geatimeerd

entree i vrij

De voorzitter opende de vergadering en gaf na een beknopt
inleidend woord het woord aan de eerste spreker .

De heer begon zijn betoog met de opmerking, dat de
wortel van alle kwaad in IndonesiS in de voortijdige aouvereiniteitsover-
draoht meet worden gezocht. Het destijds gevoerde regeringsbeleid meende
spreker ten zeerste te moeten laken. Niet in de eerste plaats de regering
te Djakarta treft de schuld. Neen, het is het Nederlandse volk en de Heder-
landse regering. Die moeten in feite verantvroordelijk worden gesteld. De
Nederlandse regering zit rustig toe te kijken, terwijl in IndonesiS eigen
vlees en bloed vermoord worden.

De souvereiniteitsoverdraoht heeft ten gevolge gehad, dat het
zelfbeschlkkingsrecht van de Zuid-Molukken op losse schroeven kwam te staan.
Na de souvereiniteitsoverdracht was het met bloedvergieten niet afgelopen,
zoals wel werd verwacht. Reeds vanaf het begin van het bestaan der republiek
Indonesie is er rechtschennis gepleegd. Wij lieten hen, die ons door de eeu-:
wen trouw zijn gebleven aan hun lot over, De Nederlandse regering heeft
haar beloften jegens hen niet nagekomen. Nu de RTC akkoorden en het TJnie-
statuut geannuleerd zijn, verliest ook het charter van de souvereiniteits-
overdracht zijn rechtsgeldigheid. Ons volk betoond een grote slapheid en
een Jan Salie-geest ten aanzien van de Indonesische kwesties. Wij zijn al-
le en uit op de zekerheid, dat onze finanoie'le en economische invester5.ngen
in Indonesia veilig zijn. Deze blaam moet Nederland van zich werpen. Het
Nederlandse volk moet aktief zijn en de dringende kwesties zoals

, Ambon enzoworts een rol laten spelen in de komende verkiezingen.

Yervolgens sprak

Ook wees er op, dat er door onze regering fou-
ten zijn gemaakt met betrekking tot Indonesie, die ons volk als schuldig
bestempelen. Hij belichtte het proces " van de juridiache zijde.
Met betrekking tot dit proces is het recht tot en met verkracht. De Indo-
ORsische rechtbank is in een "draaibank" veranderd. Zelfs aan de elementaire
eisen van de rechtspraak wordt niet voldaan. Men gelooft bijvoorbeeld
slechts de getuigen & charge. Het is te wensen, dat, wanneer mevrouw

-terugkeert-
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terugkeert, de universiteiten zich als het ware ztillen verdringen om haar
het eredootoraat in de rechtswetenschappen aan te bieden..

Het mensonterende proces is welhaast te ver-
gelijken met dat van in het Duitsland van Hitler. Er wordt
een schijnprooes gevoerd. Er moet daarbij naar een slachtoffer worden ge-
zocht.

Een belangrijke task welke nu op onze schouders rust, is
het wakker schudden van het geweten van de wereld. Het uitgeven van een
bruinboek, waarin alle feiten van de rechtsverkrachting ataan vermeld,
zal hiertoe zeker kunnen bijdragen.

Als laatste spreker trad op, Prof.Dr.G.C.GERHETSON.

Deze begon met op te merken, dat de moed van ons volk na
de souvereiniteitsoverdracht gebroken was. Hij vond het in het geheel niet
jammer, dat het Uniestatuut verbrokcn was. Het is het wel waard om zo eens
te zeggen Hare Majesteit de Koningin te feliciteren met de verbreking van
de Dnie, omdat Zij nu geen vorstin meer is van een land waar het barbaris-
me hoogtij viert. Het is fijn, dat het Nederlandse volk weer samen loopt
op bijeenkomsten zoals deze. Hieruit kan de hoop worden geput, dat in de
toekomst datgene gedaan zal worden wat voor IndonesiS nodig is.

Op zijn beurt laakte hij het regeringsbeleid, dat het In-
donesische volk, ons voor het grootste deel trouw gebleven, in de steek
heeft gelaten. De schuld van de wanorde zag spreker liggen in twee gees-
telijke machten, namelijk de onwetendheid en de verslaafdheid aan bepaalde
denkbeelden* Men wil de werkelijkheid hiervan niot onder ogen zien.

Een IndonesiSr is spoedig tot corruptie verleid en daarvan
is het slachtoffer geworden.

Als iets, dat ons tot de realiteit kan terugbrengen z&g
spreker de opheffing van het TInie-statuut.

Om de protestvergadering kracht bij te zetten verstuurde
men het volgende telegram aan de Nederlandse regeringt

"Veteranenlegioen Hederland, Zuid-Holland II te Dordrecht
in vergadering bijeen, doet hierbij dringend beroep op regering om wereld-
geweten wakker te schudden en rechten van de mens voor UNOI,
Verenigde Naties en Uniehof te brengen".

In de loop van de avond werd voorts nog het denkbeeli ge-
opperd om de UNCI en de Veiligheidsraad van de toestand met betrekking tot
het proces- in kennis te stellen en van die instanties hulp
te verzoeken.

Tijdens de vergadering werd nog bekend gemaakt, dat maan-
dag 5 maart 195̂  te 's-Gravenhage een betoging zal worden gehouden. Ook
uit Dordrecht zal men hieraan deelnemen.

De vergadering had een rustig verloopi
De afdeling Schiedam arriveerde voorzien van spandoeken

en emblemen met als opschriftt "ll« moet vrij.""



Verbinding: No. 12. (f/v- " 10 maart 1956.
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Onderwerp: Openbare protestbijeenkonst van het Veter&tel/Legioen'
Nederland. , .̂',," -~~—̂ sj»—-.,

" r- 15 MRT 1956

Op maandag, 5 maart IHpf ,'-h-t»].a hat
de afdeling 's-Gravenhage en oiaatreken van het Veterahen
Legioen Nederland een openbare protestbijeenkomst in de
grote zaal van de "Dierentuin" te 's-Gravenhage, naar aan-
leiding van .de tragische ontwikkeling van de "zaak Jvmg-
schlager".

Deze bijeenkomet die voor ieder vrij toeganke-
lijk was, werd bezocht door ongeveer 1300 personen. iaal-
capaciteit 1700 personen.

In de zaal waren enkele spandoeken aangebracht
met het volgende opschrift:
"Helpt _ _ "
"Beschermt Mevr. ."
"Helpt Mevr. M.

Omstreeks 20-15 uur opende de voorzitter van de
af deling ' s-G-ravenhage en omstreken van het Veteranen Le-
gioen Nederland, genaanid:

kolonel b.d. van het
K.N.I.L., deze
bijeenkomst.

-Bi-axjir openingswoord verwelkomde hij in het
bijzonder de sprekera van deze avond majoor b.d. de heer

en de voorzitter van het Gewest :3uid-Holland I
van het Veteranen Legioen Nederland de heer . Verder
riep hij een welkom toe aan de genodigden w.o. vertegen-
woordigers_van de republiek der auid-Molukken, generaal
b.d. """ en de wethouder van Wederopbouw

•

Hierop werd het woord verleend aan majoor b.d.
de heer .

Keze spreker zette in een rede van 11/2 uur
uiteen de gehele gang van zaken betreffende de "zaak

11 en " " " . In zijn betoog schilderde hij
het schrijnende onrecht hetwelk bij de behandeling van
de "zaak _ _ "in net oog springt.

Ook bleef spreker stilstaan bij de verklaringen
die hij als getuige a decharge in het proces

heeft afgelegd. Daar onze verklaringen als getuige d
decharge niet in overeenstemming waren met de verklarin-
gen van de kroongetuigen , en ,
werden onze verklaringen, aldus spreker, als onbetrouw-
baar aangemerkt.

Spreker sprak zijn schande er over uit, dat
voornoemde kroongetuigen die als misdadigers aijn te be-
schouwen, onvoorwaardelijk worden geloofd.

Spreker vergeleek dit proces met het proces
"Van der Lubbe" en dergelijke processen achter het ijze-
ren gordijn met het verschil, dat in het proces

de verdachten worden gemaakt en in de andere processen
verdachten worden gezocht,

- Hierna -
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Hierna kondigde de vooraitter eerdergenoemd enige
ogenblikken pauze aan. Gedurende de pauze werd er een col-
lects gehouden door een 40-tal "ordebewaarders".

Na de pauze beklom de voorzitter van deze avond
kolonel b.d. het spreekgestoelte.

Daze spreker eiste dat de Eederlandse gezagdra-
gers, die hebben medegewerkt aan de chaos in Indonesia
strafrechtelijk zullen worden vervolgd. Volgens deze spre-
ker is de "zaak , " niet loa te zien van de rege-
ringen die sinds 1945 over ons land de acepter hebben ge-
zwaaid.

Vervolgens gaf de voorzitter het woord aan:

DS'Sfff spreker die op zeer apectaculaire wijze
zijn gehoor wist te pakken, bracht in herinnering hoe onze
jongens in 1945 naar Indonesia gingen voor het z.g. behoad
van een koninkrijk dat reeds bij voorbaat verkocht was.
Spreker sprak zijn grote verontwaardiging er over uit, dat
bij de herdenking van de gevallenen op de 4de mei de in In-
donesia gesneuvelden door de nederlandse regering offici-
eel worden vergeten.

Spreker stelde op de eerste plaats de {leer Scher-
merhorn verantwoordelijk voor de doden van toen en de ohaos
van nu. Hij stelde de vraag, wat de regering deed toen

de doodstraf eiste tegen ? Niets!
Wei volgden er heftige reacties en protesten van de neder-
landse regering bij het verbreken van de financiflle econo-
mische akkoorden. Waarom? Omdat het-ging om de "ping ping",
aldus spreker.

Hierop stelde spreker voor, dat tijdens deze pro-
testbijeenkomst de volgende telegrammen zouden worden ver-
zonden:
le. Aan Sijne ^3xcellentie Minister Luns, waarin met klem

wordt verzocht voor Mevrouw de diplomatieke sta-
tus te verkrijgen.

2e. Aan £ijne Excellentie de Minister President Dr. Drees,
waarin hem wordt verzocht stappen te ondernemen om het
gehele voorlichtingsapparaat zowel hier als in het bui-
tenland in working te stellen teneinde het voile licht
te doen vallen op de "zaak ".

3e. Aan 2ijne Excellentie Minister President Dr. Drees,
waarin geeist wordt, dat de Republiek Suid-Molukken
zal worden erkend.

wordt opgemerkt, dat de rede van de
heer > herhaaldelijk door luid applaua en gejoel werd
onderbroken. Ook het voorlezen van voormelde telegrammen
ontlokte geestdriftige reacties van de zijde van het pu-
,bliek.

Tan Het einde van deze bijeenkomst deelde de
heer mede, dat de opbrengst van de in de pauze gehou-
den collecte f. 833.11 had opgebracht en tevens deelde hij
mede, dat er ook bij het verlaten van de zaal nog gelegen-
heid was een financieel offer te brengen voor de nationale
acties van het Veteranen Legioen Nederland.

wordt nog opgemerkt, dat bij de ingang

- van -



-3 -

van de zaal en gedurende de pauze een overdruk uit het dag-
blad "De TelegraafM van woenadag, 29 februari 1956, aan de
bezoekers van voornoemde bijeenkomst werd uitgereikt.

Bij de uitgang werd nog een foldertje uitgereikt
vermeldende het gironummer van de penningmeester afd. 's-Gra
venhage van het Veteranen Legioen Nederland. Een exemplg&r
van voornoemde overdruk "De Telegraaf" en van voormeld fol-
dertje wordt hierbi^ gevoegd.

werd geconstateerd, dat achter in de
zaal van de "Dierentuin" de heer WESTERLING- aat.
Hij behoorde echter niet tot de genodigden.

Verder bevonden zich onder de
toehoorders meerdere, zowel hogere als lagere, militairen.

Deze vergadering die omstreeks 22.45 uur was ge-
eindigd werd besloten met het staande zingen van het Iste
couplet van het Wilhelmus.

Na het zingen hiervan werd van de zijde van de
bezoekers een driewerf hoera uitgebracht op de Koningin.

De vergadering die een rustig verloop had ging
hierna uiteen.

EINDE.
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Nederland" ......... :.. . £ / . - .....
(ODD WAPBITOROBIBRS) ;_±4__ , "

Bijlag6 : ' i 'OAT. ' U MR1 I956y ,

_________
examplaat-

Tan da 5a. jaargang, llaart I956)c^an nOUD WAPEHBRO^-
DBRS**, orgaan van hat **Yataranan>Lagiaan Kadaylaad*.

Da inhoud van dlt nunmar traft door aan "oaar dan
noraala1* falhaid, vooral waar hat bet re ft da prooaasan
JUngachl&ger en Schmidt.

Yerdar la hat opmerkelijk dat - alhoewel hat Y.L.H.
voorgecft nloa van alia politiak ta ataan" - in dit
nunmer dria maal ean fella aanval wordt gedaan tegen
da P.v.d.A., nl. op pagina 23 ("Valae legandavomlng")
op pagina 30 (nAan onze republikeinen") an op pagina
32 ("Kopje aoep(zoot je), mi jnheer") . Kinde.



I.D. No. 599. *.M956
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Kort verslag vkn' tfe" apenbsre~rergadering van

het Veteranen Legioen Nederland, afdeling Rotterdam en
omstreken, als protest tegen "de zaak , ",
gehouden op dinsdag 13 maart 1956, te 20.- uur in de zaal
van "Leo's Lunchroom", Kortebrantstraat te Rotterdam.

Aanwezig ruim 200 personen, o.w. enkele leden
van de rechterlijke macht en enige juristen.

(Zaalcapaciteit 200 zitplaatsen.)

De bijeenkomst was door middel van circulaires,
welke op ruime schaal werden verspreid, aangekondigd.
(exemplaar gemerkt rood I bijgevoegd).

Aan de ingang van de zaal werden een overdruk
uit "de Telegraaf" van 29 februari 1956, een manifest en
een aanmeldingsformulier van het Veteranen Legioen Neder-
land uitgereikt

Aan de uitgang werd gecollecteerd voor finaneie*-
le steun voor de verdediging van Jungschlaeger.

opent te ruim 20.10 uur de vergadering, dankt
voor de grote opkomst en zegt dat Merdoor blijk wordt
gegeven van een groeiende interesse, doch tevens van on-
gerustheid over de processen tegen en

, welke te Djakarta worden gevoerd.

majoor bij de K.N.I.L.
begint met de bestuursleden van het "Veteranen

Legioen Nederland11 dank te zeggen voor de geboden gelegen-
heid zijn ervaringen tijdens de getuigenissen in de zaak

, waarin spr. als getuige a dtfharge is ge-
hoord, bekend te maken, om zodoende te trachten het Neder-
landse volk te doen beseffen dat in Djakarta t.a.v.

en , schijn- processen worden gevoerd
zoals men dit alleen maar kent achter het IJzeren gordijn,
met dit verschil dat de verdachten in deze zaak ondanks
alle intitnidatie blijven ontkennen.

Spr. zegt eerst na enige aarzeling de uitnodi-
ging van het Legioen om in diverse plaatsen in het land
in protest-bijjeenkomsten te spreken, te hebben aanvaard
maar nu, aan de vooravond van het vonnis tot de overtui-
ging te zijn gekomen dat verder zwijgen niet langer ver-
antwoord zou zijn omdat er nog steeds landgenoten zijn
die menen dat er inderdaad een zweem van waarheid in deze
geschiedenis schuilt en dat en wel
degelijk iets op nun kerfstok hebben. 3ij schijnen evenmin
te beseffen dat de getuigen a charge uit de "getuigenfa-
briek" rollen en dat hun verklaringen geheel zijn gesyn-
copeerd. De aantijgingen zijn zo dwaas en zo volkomen
uit de lucht gegrepen dat ook diegenen, die de loop van
het proces met de grootst mogelijke objectiviteit volgen,
het met afschuw moet vervullen.

—2—
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en zijn volkomen onschul-
dig en net zo min debet aan enige subversieve actie in
Indonesia als wie dan ook.

Men zal zich nu afvragen waarom , die
de republiek een goed hart toedroeg en , die
zich door zijn directie heeft laten overhalen in Indont-
si8 te blijven, voor deze tragedie zijn uitgekozen?

heeft het ongeluk de naam gemeen te
hebben met een zekere die samengewerkt heeft met
de

is "hoofd" van de Nefis geweest
en het is begrijpelijk dat dit apparaat gehaat was bij
de IndonesiSrs, hoewel zij alleen maar haar plicht deed
en slechts een opsporende en geen uitvoerende\taak had.
Green wonder dat deze regisseurs. van deze proceasen, toen
zij een schuldige nodig hadden, de verleiding niet konden
weerstaan en hem hoofdverdachte hebben gemaakt.
Zij moeten worden veroordeeld omdat dit politieke proces-
sen zijn en er "zondebokken" moeten worden gecreSerd om
het falen van de Indonesische regering in zaken hun bin-
nenlands en economiseh^ieleid in de schoenen van "onder-
gronds gekuip" van de Nederlanders te kunnen schuiven.

Daarna haalt apidter aan wat er tijdens het pro-
oes _ al zo gebeurt en zegt, dat bewijzen
zwart op wit achteloos terzijde worden geschoven, mein-
eden van de kroongetuigen worden genegeerd en het ont-
zenuwen van valse beschuldigingen als onbetrouwbaar wordt
geklassificeerd. Rechter en openbare aanklager zitten
tijdens het proces schouder aan schouder en flu&teren
steeds op irriterende wijze met elkaar of plegen overleg.
De officier van justitie ' heeft rechter
die evenalB hi;) geen jurist is, volkomen in zijn macht.

Spreker brengt hulde aan Mevrouw , die on-
der de meest moeilijk denkbare omstandigheden de verde-
diging van voert. Inzage van bepaalde stuk-
ken wordt haar geweigerd, notulen van de tei&htzittingen
krijgt zij niet te zien. Een stenotypiste heeft zij niet
tot haar beschikking omdat niemand het aandarft haar in
de rechtzaal ter zijde te staan en men bang is gemoles-
teerd te worden. Door haar moedige houding is Mevr.

bezig een nationals figuur te worden, roept spr. onder
luid applaus uit.

Spr. gaat dan uitvoerig in op de achtergrond
van wat zich in Indonesia afspeelt en citeert een gedeel-
te uit een artikel dat reeds in 1951 in een Amerikaans-
weekblad is gepubliceerd en waarin het ̂ ederlandee Hoge
Commissariaat en de militaire misaie openlijk worden be-
schuldigd van moedwillige sabotage tegen de republiek,
om zodoende de wereld te doen geloven dat de Indonesi'e'rs
niet in staat zijn hun land naar behoren te besturen en
op die manier buitenlandse en vooral Amerikaanse zakenlie-
den af te schrikken kapitaal in Indonesia te investeren
en daardoor de alleen heerschappij van de Kederlandse
ondernemingen veilig teatellen.

Spr. besluit zijn hartstochtelijk betoog met
de hoop uit te sprken dat al het mogelijke zal worden
gedaan de wereld te overtuigen dat daar in Djakarta geen
recht wordt gedaan en dat er niet mag worden gerust voor-
dat de onschuldige Nederlanders zijn vrijgesproken.

Op de vraag van de voorzitter wat er te doen
staat om en te helpen, antwoordt
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dat wij met beide benen op de grond
dienen te blijven staan. Elke gedachte aan geweld dient
onmiddellijk te worden verworpen, daar dit geweldige
represailles zou meebrengen ten opziohte van de tiendui-
zenden Nederlanders, die nog in Indonesie* verblijven,
y»ij moeten het oog van de wereld vestigen op de rechtsver-
krachting die daar plaats heeft en hier moeten wij met het
gehele volk te hoop lopen om onze afschuw voor de gevolgde
methode te openbaren.

Op voorstel van de voorzitter wordt besloten
een telegram te zenden naar de Ministerraad en naar de
Pederatie voor de reohten van de mens, waarin geprotesteerd
wordt tegen de rechtsverkrachting en aangedrongen wordt
op maatregelen, welke leiden tot een eerlijke rechtspraak.
Voorts een telegram naar het Internationaal verbond van
Juristen, waarin dank wordt gebracht voor hetgeen door
deze organisatie tot duaver werd gedaan in het belang
van onze landgenoten.

Te oiastreeks 23.- uur sluit de bij-
eenkomst. EINDE.

AAN B.V.D.
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Ontvangen werd "Oud Wapenbrô dwra", het orgfffitt van het
"Veteranen Legioen Nederland" over april 1956.

In het blad is onder het hoofd "Beginning en Her orient at ie"
een art ike 1 opgenomen wear in voor Nederland als een van de mid-
delen om aan een dreigend noodlot te ontkomen en tot redding van
eigen toekomst wordt aanbevolen uit de UNO en de Nato te treden.
Voorts is in het blad bijgesloten een manifest uitgaande van een
7-tal personen, onder voorzitterschap van >, voorzit-
ter van de Nederlandse Vereniging van Ex-politieke Gevangenen,
inzake de te Djakarta aanhangige processen tegen en

, op we Ik formulier als adhaesie-betuiging met het manifest
gelegenheid wordt gegeven tot het plaatsen van handtekeningen.
In het blad wordt daaromtrent vermeld, dat deze aangelegenheid
geen verzoek maar een opdracht is en dat de formulieren mo e ten
worden opgezonden aan het secretariaat van het Legioen te Drie-
bergen. Verder is in het blad een art ike 1 opgenomen onder het
hoofd "De Zuid Molukken Int ernationaal H van , inzake
de vrijheidsstrijd der Zuid-Molvikken en nun anti-communist ische
inzichten.

Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op het art ike 1
"Nederland en de politick" en het daaraan voorafgaande art ike 1
onder het hoofd "Zeg het maar ineensl".

8-5-1956.
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C/6 Ko. 592'56 VEH.

Eetrefti afd. Utrecht van het VLN opgeheven. God*

Van een zegsnan werd dezerzijds
vernomen, dat er sedert geruime tijd moeilijkheden 2-ijn in
de afdeling Utrecht van het Veteranen Legioen 1-ied.erland. Het
afdelingsbestuur en het merendeel der leden van de afdeling
Utrecht schijnt het niet eens te zijn met het beleid van het
Hoofdbestuur. De voorzitter van de afd. Utrecht,

legde kort
geleden zijn bestuursfunctie neer en bedankte tevens als lid
van het VLN. Om de moeilijkheden te bespreken werd op 21 juni
1956 een ledenvergadering belegd, welke werd gehouden in een
zaal van Pension Schilt aan de Hamburgerstraat 21 te Utrecht.
De leden v/erden tot bijwoning van deze vergadering uitgenodigd
door een publikatie in het laededelingenblad "Tong-Tong", een-
gestencild blandje, dat als afdelingsorgaan is te beschouwen,
dpch ook wordt toegezonden aan oud-Indie-strijders, die geen
lid van het VLK zijn. Op deze vergadering bedankten alle aan-
wezige leden als lid van het VL1T, zodat wel kan wore.en aange-
noiaen dat de afd. Utrecht heeft opgehouoen te best^an.
Eet aanvangstijdstip der vergadering was vastgesteld op 20.00
uur. 19 personen woonden de vergadering bij, w.o. de afgetre-
cen afdelingsvoor&itter, voornoenid. Van het
bestuur waren aanwezie:

2e
voor^itter;

penningmeester;
de afdelings-secretaris,
Voorts was aanwezig de oud-secretaris van de afd. Utrecht,

vergezeld van
zijn vrouv;. is thans lid van de afd^ iieist.

opende de vergadering met o.e mededeling, dat
het voor een vergadering vereiste aantal leden niet aanwezig
vfas. Volgens de statuten moet 20^5 van het aantal led'jn aanwe-
zig zijn. De afd. Utrecht telt thans 131 leden, zodat bij een
aanwezigheid van 19 iaan de vereiste 20^ niet word gehaald.
Qni deze reden werd de vergadering weer door beslotei
Ket reglernent staat evenwel toe, dat bij een opkcaast van min-
der dan 20^ van het aantal leden, de vergadering met toestem-
ming van alle aanwezigen na 2 minuten wederoaa mag worden ge-
opend. Daar zich niamend tegen heroperaing veraette, werd de
vergadering voortgezet met het voorlezen van de notulen door
de secretaris. Daarna werd als ingekomen stuk voorgelezen een
schrijven van , die als voorzitter en lid
v?n het VLi; bedankte. Eet jaarverslag van de secretaris ver-
meldde slechts enkele bestuursvergaderingen, terwijl uit het
jaarverslag van de penningmeester bleek, dat er een batig sal-
do in kas was van f.29.05. Bovendien bestond er hog een ere-
schuld van f.100.- aan 1-ievr.

Hierna werd het woord gevoerd door voornoemd.
Hij motiveerde zijn bedanken als voorzitter en lid. Se'n van
zijn voornaamste grieven was wel hfet feit, dat de huidige
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hoofdbestuursleden geen kans gezien hadden am voor het VLN
de koninklijke erkenn.ing te krijgen. J&olang het VLN geleid
wordt door de heren, die thans e.an het roer zitten, zal de
vereniging nooit koninklijk erkend worden. Zij spreken zich niel
duidelijk uit en geven een geheel verkeercle voorlichting, waar-
door de Rgering het VLM nog altijd net argusogen bekijkt. Dit
is vel gebleken uit het onderhoud, dat de heren Helfrich en

onlangs met Minister-President Drees hebben gehad over
het Hationaal Monument op de Dam te Amsterdam. De Kin.Pres.
verklaarde bij deze gelegenheid wel eens iets over het VLN ge-
hoord te hebben en hij zou het VLII "een vereniging van jonge-
tjes met wilde haren" hebben genoemd. Toen Helfrich daarop ant-
woordde, dat hij lid van de coamissie van adviseurs van het
VLK was, had Dr, Drees zich verontschuldigd en was het verdere
onderhoud in een prettige sfeer verlopen. Wanneer de vereniging
zich duidelijk had uitgesproken, zou ze al lang koninklijk
erkend zijn. Ook de led en van het Koninkihia'k Huis zijn blijk-
baar tengevolge van verkeerde voorlichting van het Hoofdbestuur
niet erg met het VLM ingenomen. Op de herdfehkingsbijeenkomsten
van het VL1T was nitjner een lid van het Koninklijk Huis aanv/e-
zig, aldus spr.
Een andere grief van tegen het Hoofdbestuur was
de houding welke dit bestuur aanneemt inzake de kwestie

. behoorde vroeger tot de anderafd.
De Bilt van de afd. Utrecht. Hij was afdelingssecretaris tot-
dat De Bilt bij de afd. iieist werd gevoegd. Nadien bleef hij
nog een half jaar als secretaris voor de afd. Utrecht werkzaam
om de nieuwe secretaris in te werken. Daarha vertrok hij naar
de afd. £eist| waar hij geen bestuursfurxctie meer vervulde.
Omdat . het blad "Tong-Tong" uitgeeft en daardoor vele
oud-Indie-stri^ders om zich heen wist te verzamelen, die geen
lid van het VLK werd en, wil het Hoofdbestuur van het VLIT

kwijt. £i;j beschuldigt hem er van, dat hij destijds lid
is geweest van de Waff en SS en heeft een cocanissie benoemd, die
tot taak heeft de ge^ragingen van in de oorlogstijd te
onder^oeken. Onlangs sprak ik een lid van deze caronissie, aldus

, genaamd , . Hij informeerde
bij mij naar cie persoon van en vroeg mi^, waar de ad-
ministratieve bescheiden van de onderafd. De Bilt gebleven wa-
ren, waarop ik antwoordde, dat de gehele administratie van De
Bilt aan de afd. ieist was overgegeven. Hi]J beschuldigde mlj
er van, dat ik verscheidene stulcken had achtergehouden en
zfej mij ronduit, dat hij me voor een infiltrant van de CPN of
de BVD aanzag. Ik heb hem gezegd, dat hij en het gehele VLIT
naar de hel kon lopen. Met zulke mensen valt niet saiaen te wer-
ken. Daarom heb ik besloten en als voorzitter van de afd. Utrect
en als lid van het VLIT te bedanken.

Ka de pauze ontstond er een dwscussie over de al of niet
opheffing van de afd. Utrecht. Alle aanwezigen hadden ernstige
kritiek op het beleid van het Hoofdbestuur en waren het volko-
men met het betoog van eens. Overeengekomen werd,
dat de aanwezige leden per 1 juli a.s. als lid van het VLK zou-
den bedanken. Tevens zouden de niet aanwezige leden via het rne-
dedelingenblad "Tong-Tong" geadviseerd worden hun lidiiaatschap
op te zeggen.

-3-
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Voorts werd besloten am het blad "Tong-Tong" te blijven
doen uitgeven on het kontakt met de oud-Indie-strijders te
bewaren. Ter bestrljding van de onkosten zal een kleine con-
tributie moeten i-iorden geheven. Het blad "Tong-Tong" wordt
thans aan plm. 300 te Utrecht en omgeving wonende personen
toegeaonden.

nam op zich on het Hoofdbestuur met 6.Q door de
afd. Utrecht genonen besluiten in kennis te stellen, terwijl
hij tevens alle administratieve en andere bescheiden van de
afd. Utrecht bij het Hoofdbestuur zou inleveren.

Tenslotte verd nog een cocuaissie benoemd, die zich zal be-
lasten met het uitgeven van "Tong-Tong", waarna de vergadering
te plm. 22.30 uur werd beeindigd.

Gezien:
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No. 45 - X - '55. "A7~T. /^8 auguatus
Onderwerp : "Yeteranen Legioen ' ' v '"/' /

Nederland" ^ -
("Oud-Wapenbroeflers")

Bijlage : 5 0 Mtt. 1956

exemplaar van het laat-
ste nummer van "Oud wapenbroeders", orgaan van het "Vete-
ranen Legloen Neder^-and" (5e. jaargang No. 6 -augustus '56)

T.a.v. de inhoud - waarnaar ter bekorting moge worden
verwezen - wordt voor zover nodig de aandacht gevestigd op
het standpunt van het V.i.N. t.o.v. de onlangs gepublioeer-
de "Oproep tot bezinning" van de Generale Synode van de
Nederlands Hervormde Kerk.

Binnenkort za1 het V.̂ .N. zijn vijf-Jarig beataan herden-
ken.
Voor wat betreft de afdeling Amsterdam zal deze herden-

king i.v,m. de geringe kasmiddelen heel besoheiden worden
gevierd.
Wei zal door deze afdeling bi;j die gelegenheid aan het

hoofdbestuur een foto van H.M. de Konlngin worden aange-
boden. Einde.



20 november_1°/58

RAPPORT VAN E

AAN HB - HC

No. : 73806

Dupl.

DAT 2 0 NOVl

Btjl.

Betr. : Veteranen Legioen Nederland

Typ. : S.

Op 19-11-1958 werd het
volgende bericht ontvangen.

Een bepaald aantal leden van het Veteranen
Legioen Nederland hebben plannen beraamd, die,
extreme handelingen zijnde, alleen maar schadelijke
gevolgen kunnen hebben voor Nederland.

Vorig Jaar hebben zij een poging gewaagd een aanslag
voor te bereiden op het landgoed "Backershagen". Na
deze mislukte poging is men echter niet bij de pakken
neer gaan zitten, integendeel, men heeft onmiddellijk
nieuwe plannen zitten maken om het beoogde doel te
kunnen bereiken.
De meeste personen die tot deze extremist!sche groep
gerekend kunnen worden, zijn personen die niet al te
ontwikkeld zijn en de consequentie' s van. hun daden niet
kunnen of willen overzien. De meesten zijn oud O.V.W.-ers
en/of Koreastrijders. Zij kunnen zeker de moed opbrengen
om een aanslag uit te voeren.

Nu de scheuring in het V.N.L̂  een feit is geworden,
zal deze extremistische groep zich nog nauwer aan-
eensluiten. Momenteel bestaat zij uit ongeveer 20 per-
sonen*



/CD/
i Dupl.

5 DAT.20"™

20 november 1958.

RAPPORT VAN E.

AAN: HB/HC.

No. : 73805

Betr. : Veteranen Legioen Nederland

Typ. : E.

Op 18-11-1958 werd
het volgende bericht ontrangen:

OngeTeer twee maanden geleden werd een rer-
gadering ran het Legioen gehouden In Amsterdam. Op
deze rergadering is rerschil van nening gerezen tussen
terschillende leden ran het Legioen, aet als gerolg,
dat er in het Legioen een splitsing is ontataan.
Qedurende de pauze in de vergadering heeft een groepje
legionairs zich afgezonderd en zijn er plannen beapro-
ken tot het plegen van aanslagen op de Indonesisehe
Afflbassade in Nederland ofwel tegen leden Tan die
Ambassade. Voor het plegen van deze daden zouden wapens
en explosieven ter beschikking zijn.

De B.V.D. zou hiervan echter kennis hebben
gekregen, met als gerolg, dat wapens en explosieven in
beslag zijn genomen. Hierdoor is uiteraard de oitroering
ran de plannen roorkomen. Ihans zou een gelijk plan
in het voornemen liggen en men zou weer de beschikking
hebben orer wapens en explosieren.



derwerp
-'55.
: "Veteranen Legioen

Nederland" (V.L.N.)
DAT. 29HOV.19S6Bijlage :

,
exemplaar'

laatstverscJienen nummer van "Oud Wapenbroederstt (No. 9-
5e. jaargang - november 1956), naar de inhoud waarvan
kortheidshalye moge worden verwezen.

Als bijzonderheid wordt nog gemeld, dat blijkens mede-
deling van de _. eeore-
taris van de af deling iLmsterdam van het VLB, tfcrt het
aantal leden van de afdeling Amsterdam thans 381_be-
draagt, waarvan slechts oa. 200 regelmatig hun contri-
butie voldoen.

Hierbij meet men bedenken dat bij de
oprichting van het VLN, de afdeling Amsterdam 872 leden
telde. Binde.

T.3.



25 noveaaber 1957.

HAPPOJBT VAN B

AAJrT HB.

Betr.

59551

Dupl.

DAT 25NOUI957 f

Bijl.

Overweging tot bet houden van een orotestmeeting
i.v.m.de gebeurtenissen in Indonesie door net
"Veteranen 3>gioen Wederland" en "Door de eeuwen
trouw". _ ____

. rp
• -L •

Op 15 november 1957 werd
bet volgende bericbt ontvangen.

Door bet afdelingsbestuur van bet "Veteranen
Legioen Nederland" te Den £aag en bet hoofdbestuur van
de sticbting "Door de Eeuwen Trouw" te 2indhoven,wordt
overwogen een protest-meeting te organiseren in de
"Dierentuin" te^Den Haag, n.a.v.de jongste gebeurtenis-
sen in Indonesie.3en datum hiervoor is nog niet vastge-
steld.

Van de zijde van bet V.L.N.werd
gepolst of bij op deze bijeenkomst bet woord zou

willen voeren.
heeft hierin toegestenid,mits hid aiag spre-

ken"naar eigen inzicbt en voor eigen verantwoording"!
Het V.L.N.heeft hierop laten weten.net voorstel

van "in overweging" te zullen nemen.



Tblgens een mededeling in "Bbu-Vast", het mededelingen-
blad van de afdeling Den Haag e.o. van het V»L.N., zijn
de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van het
Veteranen Legioen Nederland bid K.B. van 12 juli 1,957»
no. 65, Koninklijk goed gekeurd.

BOG, 22-8-'57
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HjooakoMt vaa ladaa T«a
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23 decamber 1937

xxxxxx StadhoudoroplAatooaa

Ik ha* da oar D CaolOrootaahtbaro
alj hot wallleht toa ovorvloodo* ooa roa
bora *ijoa oatvaagaa rapport aaa to biadaa batraf-
foado hot la hoofda doaoo gaaoaada oadorvorp*

•ST aooro VAH o&

do loar Proouraar Oaaoraakl
f«d. Qirootovr v*a Politia
aij hot Ooraaatahof
to Mr.J.S.Sinninghe



09 dlaadag y dooasbar Jl. kvojaaa aalgo tiantallaa ladaa

ran d* Baagao afdalla* van bat VUi bljaaa IB him ooolatalt

(Laaa vaa Haardarvoort 220)*

Bat aalga oadarworp vaa gaayrak vorada bat raoaata

baaraa la ladonaoio*

Oa ataaalag oadar aa •aa*«»lc«a ••• «««r vvrklt ••

f.lt, dat h«t VUI hoofd»«k«lljk b««tMt ait

MUftwi bcraaad •• t«i «aaci*& van d*

l«ag«» la H«d*rlaad tot r«pr«««lIl«^HMitr«g«l«a over t*

3oal» h*t M«T «Mt la d«rf»llike •ituatl**. w«rd«a d* «lldat«

pX«an»Bi opgaatald an ook «««r varnorpaa. Plajmaa* soala la

bread atakaa vaa d* door da Xadoaaalaeaa Rap«bllak alar la

Hadarlaad la ^abraik aljada paroalaa, kat tot axploala braa-

gan v*a la«agravaa **boajaaan aa hot aaar olaaaagoolaa vaa

haadgraavtoBt wardaa baaprokaa*

Oalokklf wlataa da aladar gaagltaardaa oadar da

slgaa da varhltta faaoadoraa ta badaraa. Sr ward op

dat alka aotla hiar la Hadarlaad tagaa ladoaaalara oad

•an, la Xadoaoalo boadardvoudlf mlja aaarklajdc aou vtadaa.

Klka daad Yma agraaala ao« da aituatia voor da Kadar-

laAdara la ladooaala or aog traal alaahtar op aaJcan.

Ook bat boat war vaa bat VUi (blarvaa •«• alaebto **a

Ud aanaazl^) blaak oaa abaoltrat tagaaaiaadar ta zlja Tma

•alka aotla ook. ladian da N«d*rlands* ra^rlag aaa boroop

op bat VLfl aott doan* daa xoadaa «ij ala a4a aaa opataaa oa

baa pllebt doao.

W* vaal baan aa »aar gapraat vord baalotaa tot ganarlal

aotla ovar ta gaaa*

Er noga hiar oj- vordaa ga«osaa« dat dadaa ran gavald,

varrlobt door klalao jcroapjaa baatboofdaa* cakar alat da

goadkaoriag raa bat baatmir van bat VLK xallaa vagdr«gaa«

aaar dat Indlriduala dadaa avantuaal alat altijd roorKoaaa

suXlaa kimaaa vordaa*

fiaa aventaala varho^iag van da apaaalag tuaaaa balda

landaa aou aaaloldlag kuaaaa stljn tot dargalljka actioa*

dacambar 1957



13 december 1957*

RAPPORT VAN E

AAN HB

ACD/
Dupl.

No. 60360

DAT. DEC, 1S57

BiJI.

Betr. : Bi^eenkomst op 3-12-1957 in de
sooieteit van het Veteranen-legioen
Nederland te Den Haag.

Typ. 0.

Op 11-12-1957 werd
het volgende bericht
ontvangen.

Op dinsdag 3 december 1957, kwamen in de
societeit van het Veteranen-legioen Nederland
(V.L.N.) te Den Haag enige 10-tallen veteranen
bijeen.

Zoals begrijpelijk was het enige onderwerp
van gesprek de maatregelen die Indonesifi ten
aanzien van de Nederlanders en de Nederlandse
belangen in IndonesiS hadden genomen.

De stenming onder de aanwezigen was zeer
verhit en gezien het feit, dat het V.L.N.
hoofdzakelijk bestaat uit ex-O.V.W.'ers, werden
plannen beraamd om ten aanzien van de Indonesi-
sche belangen in Nederland tot represaille-
maatregelen over te gaan. Zoals het meer gaat
in dergelijke situaties, werden de wildste
plannen opgesteld en ook weer verworpen. Plannen,
zoals in brand steken van de door de Indonesische
Republiek hier in Nederland in gebruik zijnde
pereelen, het tot explosie brengen van ingegraven
"bommen" en het naar binnengooien van handgranaten,
werden besproken.

Gelukkig wisten de minder geagiteerden onder
de aanwezigen de verhitte gemoederen te bedaren.
Er werd op gewezen dat elke actie hier in Nederland
tegen IndonesiSrs ondernomen, in Indonesia
honderdvoudig zijn weerklank zou vinden.

Elke daad van agressie zou de situatie voor
de Nederlanders in Indonesia er nog veel slechter
op maken.
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Ook het "bestuur van het V.L.N. (hiervan was
slechts e'e'n lid aanwezig) bleek een absoluut
tegenstander te zijn van welke aotie ook. Indien
de Nederlandse regering een beroep op het V.L.N.
zou doen, dan zouden zij als e'e'n man opstaan en
hun plicht doen.

Na veel heen weer gepraat werd besloten
tot generlei actie over te gaan.

Er wordt nog eens
nadrukkelijk gewezen/dat daden van geweld^ verricht
door kleine groepje? heethoofden, zeker^de afkeuring
van het "bestuur van het V.L.N. zullen weg3[ragen,
maar dat individuele daden eventueel niet altijd
voorkomen zullen kunnen word en.

Een eventuele verhoging van de spanning t us sen
"beide landen zou aanleiding kunnen zijn tot
dergelijke acties .


