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h©b ée e©r '0-s?e JSxeelleirfcie hlewievpas aaii te blectea een. boIcaopt verslag, ^an e@n op ïoensdas 20 September j. l, door het :llctia'
Comité -.-70 sterling" te Aatsterdaia balende openbare vo reader iaig»
ïer bekorting atoge naar cis inliOtid daïsr^an verwesaa worde».
il VUT HOOFü VAN ÜA
Voor d© se,
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».ft-*de 'linl-ater i*
» de
/i» iu.de ';-.'ijaiste3? v. Justitie,
/J*È*de ;itnist@ï»- v.üaiasaicoa ea (
lïijksdelea,
te
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Terslag van een openbare bl$o-*mi$wt ia het $0110*3
te Amsterdam op Woensdagavond 20 Sépt*a$é3? 1950» ÏNJIèga
"Aetie«Coaité* Westerling1**
,
,
• Voor de aanvang der vergadering ward bij 4e heofdli
gecolporteerd met vtassesillenit ff«wöWT**1 "
van "De Vlam" van 2 8ra$Mtb** 3$pö| **& . sisoh* Jongeren «m Studenten van tfedeirland*
ers van Amsterdam'% e*n pamflet
adörlanders en Wei?aldburg»ra, zijnde een
den örooten Ttarck**» fltén. y^fX^ van l
Trotw", af d. Amsterdam, aankondigend*
in 8"o0vt** Ontsmecüs een 6asMEt9w van dii
de oproep van Stockholm om handtekeningen te-glm, 141
de atoombom «nz4 te plaatsen.
de
ongeveea? 15
portage van het orgaan "De
den Spoot®» fwök" ea "8o»gta*6
Toen de bijeenkomst met «en
door de gewezen hoofdeoinmisaaris van
de zaal,
, bevonden zich ongeveer 800 beaoelcers
kennelijk gerepatrle'erden
'
-uit
onder wie
aantal zsn. Indische Hederlanders*
De kern van De Lang* s betoog kwam hierop neer, dat h44'i
evenals de andere Indische Nederlander»* atet begrijp1jrf dWfeJ
Indische Nederlander g«en plaats kan Joi^f^a in 3e
maatschappij, hoewel deze toch ook met üanffe van
Nederlandse zaak heeft gediend.
Vervolgens verzocht hij Mevrouw ÉteSi&^§ op he%
te komen. In gebrekkig
hun komst. Interrupties als "Laat die
blijven" klonken aanstonds naar aanl«i44^f van haa#
zij verlangde haar echtgenoot hier sp0e^Sif| fcerug
terrupties veroorzaakten daarop een handgemeen tuawm
tegenstanders van Westerling*
Voornoemde De Lang kendigde toen aan, dat hij verdtff ,
voorlezen, wat Mevrouw Westerling had willen zeggen* Ook dtó !$é<»
verde moeilijkheden op» J.IHIgEliBff kwam vervolgens op het
gestoelte en maande aan tot; 'kaittté*
Nadat de rust in de zaal enigszins was Dreergekeerd,
J/THIBgSBg zijn toespraak aan,, Hij liet hierbij uitkomen,
in de zaai niet gezien wilde worden als een v$onr»eh$t#
terling. Hij wilde zuiver uit een oogpunt van
ling als mens schilderen en alle verdichtöels en
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ting» welke rond de figuur Westerling da laatste tijd
staan, rechtzetten. Of men voor *t tegen Westerling iaf
ïhiessen zeide, niet ter zake; als mens verdient festerli&g'
reehtvaardige beoordeling»

Gedurende ^H^ESS3BH*s toespraak klonken
rupties als "Bandung", W2!uid-Celebes", "Öe HoortajCÈ- van
mensen". Deze interrupties lokten comiaentaar uit va& de
ders van Westerling als "Moscoti-alaaf" en **§©ol di»
ten er uit".
- 2-

- 2 -»

Het e.e.a. gaf aanleiding tot een z*er onrustige sfeer»
ontstond weer een handgemeen*
Hadat de rust weer enigezins was hersteld, ging ÏHIS3SEI
met zijn betoog verder. Het geheime rapport aangaande weereen}
optreden in ZSuid-Gelebes^ datê naar &tj zeide. zowel bij do ..._
landse als bij de Indonesische legering bertLjeif was bij de behaa-»
deling van de aaak Westerling te Singapore door de Indonesische
Regering niet overgelegd als bewijsstuk van de Westerling aange*
wreven gruweldaden.
ïfctiessen noemde Westerling een bamneling, wat aanleiding
gaf tot stormachtige bewijzen van bijval van de aljde der Indische
Hederlanders, die aich ook wel banaelingen ndeie»»*
Spreker haalde in zijn betoog o.m. nog aan, dat Westerling,
op 31 Augustus geboren, niet anders dan koningsgeaind kon zijn»
Voorts ging hij zijn levensloop na, zijn opvo»iiltiigt afkomst* I
l anderschap en zijn dienstneming in de geallieerde legers bij
uitbreken van de oorlog van 19AO. Verde*^ r«pt» a±| Vèm d» «fqn
wijze waarop de Engelsen, an Belgen Westerling hebban behandeld*
aanzoeken van Engelse en Amerikaans* zijde om in hun krljgsdi<
te treden, zijn deel als "gedropte" paraohntiöt bij da b^vrijdii^
van Nederland, zijn hulp voor de bevrijding van Indonesië, enz,.
Onder dit betoog namen de spannin n in d« zaal wederoa
en er ontstond opnieuw een handgei«en» rt hierna heeft d*
tie de vergadering ge sloten*

