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bijlagen:
Onderwerp: "Veteranen Legioen NederlandM.

" Oud-Wapenbroeders". ^
'V<

exemplaar van het door het "Veteranen
Legioen Nederland" uitgegeven periouiek, tlOud-Wapenbroeders"~"van
Tfuli 1953» No. 10 van de 2de jaargang.Exemplaren van dit nunmer wer-
den enige dagen geleden per post door de lecien -abonnees - ontvangen,
T.a.y. de inhoud van dit numiaer, kan worden ongemerkt, dat op de

Iste binaenpagina weer zijn opgenomen, de namen en functies van de
personen die zitting hebben in de verschillende bestuurs-college's
van het V.L.tf.
In meerdere in dit nummer opgenomen artikelen, wordt net feit her—

dacht, dat het op 26 Juni 1.1. 3 jaar geleden was, dat het K.N.I.L.
ingevolge de Ronde Tafelconferentie-overeenkomst werd opgeheven.
Gezien deze artikelen en de illustraties welke in dit tjpografisch
goed verzorgde nummer zijn opgenomen, kan het geheel worden gezien,
als een soort herdenkingsnummer van de opheffing van het K.N.I-L.

Naast een "In Memorian" i.v.m. het overlijden van de oud Kolonel
, wordt aandacht besteed aan de "Erevelden in Indonesia,

terwijl zoals steeds ook in dit numiner weer het e.e,a. wordt gezegd
met betrekking tot de kwestie Ambon en alles wat daarmee samengaat.

OT, pagina 27 zijn mededelingen van het V.L.itf.-hoofdbestuur opge-
nomen.

Hieruit blijjkt o.a.: «t*z
a. ci«rt op 4 Juli 1953 te Utrecht de maandelijkse hoofdbestuurs-ver-

gadering werd gehouden, waarop verschillende b41angrijke zaken
werden besproken, waarover nog geen aadere mededelingen kunnen
worden gedaan,

b. Aao» de commissie voor het schulddelgingsfonds een uitvoerig werk-
plan heeft overgelegd,

c. aan J.C.de BRUINE, die gedurende 8 maanden werkzaam is geweast bij
de administratie van het V.L.Ji. ,met ingang van 3-B-1953 op ver-
zoek eervol ontslag werd verleom i.v.m. het aanvaarden van een
officiele betrekking elders,

d. Van OPPlilN, die als van Uederlandse afkomst, lid is van een Franse
organisatie van "Oud— strijo.ers, als contactman voor het V.L.N. te
Parijs zal optreden,

e. op 23 Juni j.l. een onderhoud plaats had met WESTSHLIiNiG«Raymond 9.
P., n.a.v. e^n brief welke door deze was gepubliceerd in het blad
No. 2 van het " jMederlands Legioen", een communique dat hierover
door WESTERLTNG werd toegezegd, werd nimmer ontvangen,

f. een speciale commissie in het leven zal worden geroepen t.b.v. het
contact mejt en de propaganda jyj de Gewesten en Afdelingen van het
Y.L. M.

g. het contact met de buitenlandse (zuster) organisaties op hoog ni-
veau te onderhouden in verband waarmee de heer RgYMiSN door het
bestuur werd ontheven van deze werkzaamheden,

h. het inzicht van verschillende vooraanstaande figuren te vragen in-
zake de politieke integratie, het Suropese leger, Hieuw-Guinea,
de kwestie der Ambonezen en de Uederlandse Antillen, ten einde
hierover t.z.t. publicaties in "Oud-Wapenbroeders" te cloen ver-
schijnen,

i. contact te zoeken met de Bond van itfederlandse Militaire florlogs-
slachtoffers, de Bond van Oud-Strijders en de 7/orld Veteranen
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Federation.
Op deze pagina - waarvan een fotocopie wordt bijgevoegd -is ook een
mededeling opgenomen, dat onder voorzitterschap van William J»
\yrESTYN, door de Eederland.se emigranten in Nieuw-£eeland een Ifete-
ranen Logioen is gevormd. Belangstellende Nederlandse Oud-militai**
ren kxuinen hiervoor contact opnemen met de voorzitter, op het adres

Omaku Road, Remuera.

Sinde.

0. 3.



Medede/ing

van hot I I . B.
Op 4 Jfuli liielil lirt ITooMl>r.*tiiiir
/.ijn itiaund-'lijkr,e Aljreuieno Yer-
fiadorinK te L treeht.
V ei>fhillelide. lielarifjriike zaketi
/.ijil besprokeii, Wiiuri i inlrent in ii i t
ttadiiun van liiiu ontwikkelii\ii iiojj
{jeeii inodedeljnjrcn knunoii wordeii
^edaaii.
De O'.oinmi#.si<* voor het Sehulddel-
{linfi.-loiidj lejjde ceil uilvoerij;
werkplan over, dat hrhoiiden- e'ni-
{ie detail^, ill /.ijn gelioel weril £oed-
jrokenrd. Waimcor een en ander na-
dor i»uit«e\verkt, zal dc Commi'-sic
daarover in O.W. dc nodige medo
deliiifien doen.

fii werd oui aan dc hcor J. C.

de Brui'ne, die ;rv.liiveiidt: nelil
maanden .\ilniinifti alenr van hot
VL.N is fsewreni en ;;p'dt>rem)e ilii:
tijil /.eer veel ••!! l>'-lan;!njk \vi>vk
vcx.V IHM YLN li<-. '! vi-rriclit , op
y i j n v'-xoek uu-t itcrinji van 3 Aug.
a.*. <vrvol omylaj.' mi /ijn futi '-li .- te
vcrlenen in vrrhand met het aan-
vaardeii van een oiiieiele liotrck-
king elders. Ilrt lloofdhol'iiur
daiikt dc lifer IV Hnii'iie voor al
Vii'tficrit liij. oudi-r v:iak iiiocilijk<>
ouisUindiyliodfii, v«n>r h<-t \. N
hreft {jfilaan i*n w«' i i»t iirni vocl
Bucces iu ;«iju uieuviv lno{>l>aau.

De alcijK-:ic st-creta.ris

NEDF.RI. ANDSF. F.MIGT? ANTF.N
VORMKN \'

IN MKL\V-/J:KI.AM)
Ixju Nieiiw-/*-fl.tnil>*' uftifliitt;

Hi*!
No
in

rqnivilnit v,ui dr U.S.A. •
IN t-»pi:*irji'lit ilut.r il*- ,,Nit-uw' Ni**u\--'-/<v-
liiinl^rs", nil NolerlaiKl iilk"tn>li-''- oii'l-
inilit:iircn.
\r i., <}«• )ioi:r Vi'iiUam J. W iutyu,
vnit AiiikLni'f.

I.«;iii«>en h»''»fi rf tit l«'d^n van (le
rdkiiaji Hit I'lif K l u l t - I'nuovMT ">i|
iirkUinil -• en vt - r .> iu l i t liiii<U-liik '"-t
np'-il van iHHJ hvi volpni'l yj.ir t>-
ikt'n. *
il»ll^n<l*Tr lir>}il[on .J«-/i> nf.li-liii!: M|>-
i-lit iii- ivil alt'TiUiii-i MIUI i"' licl-
t s i imp vjn <!<• H.>. \  ilaai vij !u.'ii."-
ccrn'htiiid /ijn, len/.y y.ij / i jn ;•' >.*-

lir,rerj.
\ufltl*'n <lat cr l>oi>yal'l»^ l»'Ji»H tie v-'us
v'i'n tiinitl His.^*n ti» Muijf! u t i t f n - * » u i l '

ljtr*1!!.". /'-i <!.' lifvr \X i» - ' ;H . -Pi' \i
i.uil (*t'n ln-r<if|» i>ji tl<* uii-u\ iiat'^-
-itoiu <l^o Vtrel ua;inirv'.tilt- ii'ji|» en
htiniron van l;itnti:i-tii'ti*ii. ili«- / i > h
> in _\. er:vc»iip.J hrhlifii, kutuiuji
.itii«fn."
wrl liop joiltr. K.-'-ft ln-t lf;i»rll rr".[,

"-iiif.!! • • . ; > > . r.i'u •••• iM-'i^vrri'-ii.'!!^

MEDEDELINGEN VAN HET DAGELIJKS
BESTUU ROVER DE MA AND J U N I
Hel Dagelijk.-) Destuur liiehl in dc
at'«elopeii hiuaiid zijn wekeUjk^e
hijeeiikomslcu op 3, 17 eii 2'A Juui.
Itnveiiilieii had oj) 10 Juni ren vcr-
padering plaatu Diet dc Hand van
Advien, t«-r\vijl het Da^elijk* lie-
*tuur' up 26-Juni een onderhoud
had in teffenwoorflijiheid van de.
hereu Dain^te en llorstiuumi wet
de lieer \'an Oppen, veteruan vail
IN'rdcrluudae- afkum-t u> 1'arija en
lid van ceii Frunse urganisatie van
ond-slrijder.-, die in het vervolg al.s
eiiiitaelinan voor het V LN to 1'arijs
/.al <*]>tredcn.
< t]> dt; vtTiiaderiiifr van 3 Juni wa-
ren de. lir-ren Korthny.-. Neli.-sen en
Dames aan\ve/.i^', aau vie i-eu iiit-
«-eii/.etl.iii:r wcnl fie^eveii van ih;
overman;: naar de uieiiwe wij/.e van
exploitcreii en roilipereii van O.\V.
Op de hijeenkunist van 23 Jnni \va-
ren «.ok aainve/i;; de heren Dainste
en \, teneindc de on/.eker-
heid op te licffeii. wrlke i^ »ii1-tajii
door <\c ]>ii\ilieatie van de lirief van
de lieer \Veslerlinj; in no. 2 van iie-
•lei laniU I/«'j;ioen. De heer \-
H w M /• L'll.- een eoiiiniiinii | iie voor
O.\ . toe, waarui zijn Ijedoclin.^ iia-

der ztMl wordt-u loc
Jlet IKtjielijkf llf.-tuur ln-.-loot ver-
der iu verl.iaiul nii-t dr vei>: tij'i.
welke Iwl aan ile ai'ilot-iiin^ van dc
lopende /.akcii iiiot-i lii-ted<-ti. oui
ceil speeiale eoniiuij^if in hoi levii
t<; rui'pcn voor li<,-t coutaet sjiel ea
de propaganda in <lo Gowe>t<-ii en
AfilvlitlKetl.
Aauge/icii hel \v,-:i-.'lijk i.- iiehle.-
keu <le <'oiitat ' tfii iru-.t di: limleii-
loiulso oriiujjisatie? op hoti/, uivt-au
te oiifl>-rliou<U'ii, hreft liol lhiat>
lijks' hi'.-lniir dc• ln-er Keyiu-n ont-
r-lairen van /.ijn liomocieiiisjrn iu
de/.en. met dittik Voor de licwo/eii
d^ifiisti-ii, i'it hoIoU-n ceil en andor
in liet vervolg zelt Lu liiin<leii te
ii^irii'ii.
I ilhreidinj; van ilf. lluad van Ad-
vi<w met uWkundiiieii op verseliil-
lend j;p|>ied vornide i>ok rK-/c
inaaiul wfi-r con punt van be-»|irc-
kin-; ill d<- verji.idf? irifien vuii liet
Dugelijkr Hi 's tuur rn op de l > i i ' <-n-
kum.-l uiei ile Haad van Advu->.
Be-lotfii werd hel in/.iehl van ver-
cchillende \ooruaii-taande f i jun-a

I1 Dit cdmmuDiciui- werd aiut >/nt-
vaugtu.

JIi^ hci'-ii (ioL •- i-rn >ym]i!itlii'*k u v a a r -
V'» '»r u< J ' '"t>.'n vjn nn/f i'-il«-it t}>- \> i ' . - n
in lU'ilumi njH'inrrsV''!*! v«»«ir .Ni.-u^ '/••••
laiulM' !>.'/,iifkt>r-. -...H!- ili; Ni-%«» / • • • ' • .'i-
<i.;r> linn lmi/-.-n en liarti-ii li«-blifii "iK.n-
fuM^liI v.i.(r lu-ii.
J le lHl iu>l^l I r i i t l r N*•'lt•rlilll<^•^•^ i» i i ' i i lulil !!•
rrii ktiiuifii ( « . » n l r i i t »'vrn'i»»on m-"l -J»: v - . i - ) r -
zittiT, IT (>m ilm H.iud, Ki'iiiucr.i.

to vr.i^i-n iu/.ak''1 de polili'-ke inle-
^rati'1. ' »«- t l'.iiri>p<.'-. \i _ r>-r . ^ i > u \ v -
(iuirtoa. il.- k\vi>tie .l.-r Xinl ionno
M'H >-H de .Nederlandse Aniillen. \>-n
eiiule liierovev te /jjiifr lijd j.ulili-
i:.«lie- iu O.Vi.t*1 di-i'ii ver-(-liiitieii.
Conlui't worilt ir«v."!'!it met >{•• !'• id
van NedcrlamU'1 Mi ' i t a in - Oorivn;--

^laehloffer? , H>MO i, dc Ilond v.m
OinJ..Slrijderr ( BOS i en de \\orld
^ eleran.- tVderalinii \ • ; in i l i l
verhnnd xtaan voor de inu.tud loti
vrr-'pli>ll''iide he-irek:ii>:i i> n\> IH- I

Ten eiiide tepeui'iel te konieu aan
dc Wfll i van vele ledt'll (till rt-^el-
itiuti'j: iet- te veriiemeii over 'ie
werkv.aaiuln il t-n van het D a ^ e l i j k j •
licstiiur znllcn liaaroiiitrent voorl-
auiv iedere niaand in <V\ mr.le-
•leliiiuen in de/.e v(,riu ^i-pnlilii-.-vii!
wonleil.

Ot* l»»-rirhu>u uit «lt- n(«U'!i<ti:>'ii nill.-ti i\ . .r-
tl*-n 4i]n(rni>inen in h<-t Miiuin^r ^ m u O.W.
4at rintl A i i K U ^ t i i s xer ' . i -hUnt. K n t < j ilnnr-

\crd by dc rud^ctie.



VERBINDING 18. , „ | l/^^ /

MllK Ir*
T Datum: 15 Mei 1953.f

No. K. 487/K.527. t

P./KU.
Onderwerp: Nederlands Legioen.

Naar aanleiding van _ bericht ik U, dat
is gebleken, dat het Neder-

lands Legioen n£ 17 Januari 1953 is opgericht door enkele uit het
Veteranen Legioen Nederland getreden leden.

Laatstgenoemden konden zich niet verenigen met het beleid van
het hoofdbestuur van het V.L.N., naar men zegt, omdat dat hoofd-
bestuur te dictatoriaal optrad. Tijdens een in Januari j.l. te
Utrecht gehouden algemene vergadering van het V.L.N. zouden de
"ontevredenen" demonstratief de vergadering hebben verlaten. Zij
willen thans als Nederlands Legioen trachten door middel van circu-
laires (waarvan No* 1 op 1 April 1953 is verschenen) toegezonden
aan alle (pl.m. 9000} leden van het V.L.N., met dezelfde doelstel-
ling als net V.L.N. een nieuwe binding tot stand te brengen tussen
de legionnairs; zoals zij zeggen: in een verenigingsvorm, die meer
op democratische leest is geschoeid dan het V.L.N.

Hoewel het Nederlands Legioen momenteel nog slechts tientalien
leden telt, stijgt hun ledental gestadig. Aangezien het voorlopig
bestuur van net Nederlands Legioen _ " " " _ _ . .

de overtuiging heeft, dat nog niet alle V.L.N.-
leden op de hoogte zijn van de bedoeling van de afgescheidenen,
zullen zij zich binnenkort opnieuw met circulaires tot de V.L.N.-
leden wenden. Hun streven is er op gericht op de duur weer samen
te gaan met het V.L.N., wanneer het huidige hoofdbestuur daarvan,
zijn koers heeft gewijzî d.
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Bet Hederlanda Legioen.

Naar aanleiding Tan Uw brief ddo 23 April 1953
no Doss.13/983 deel ik U mede, dat fcet Hederlanda
Legioen inderdaad een afsplitsing is van het Yete-
ranen Legioen Nederland.

Over de ontwikkeling is nog nieta nader te
5en, behalve dat Ton Schilling in een open brief
met kracht tegen deze gang Tan zaken heeft ver*et, zo-
als U uit de bijlage dezea moge blijken.

HET HOO?D VAH DE DIEBST.
;.̂. Ramans de»e,

Aan de Heer fioofdooomiaaaria \^~l''
Tan Geneentepolltle x^\o" - x

t« *?/
* 8-Q R A V E H H A Q £.



AfBchrift

A H T W O O R D A A H " I B D E R L A S D S L E O I O E X "

Alhoewel ik mij sinds mijn ontalagaanvrage bij het toenmalige HB
van het Veteranen Legioen Nederland onthouden heb van alle be-
aoeieniaaen met hat Legioen, kan ik nu niet langer mijn mond
houden. Deze morele noodzaak ia niet voortgekomen uit oaatandig-
heden in het Legioen, maar om het blad, dat ik heden toevalliger-
wijs in hand en kreeg en dat onder de naam "NEDERLAHDS L2&IOEH"
een oproep doet horen aan alle "ware Legionnaire", zich van het
7.1. H. te diatanci&ren en zich aan te sluiten bij deze nieuwe
beweging.
Dit feit is verbijsterand en afaehuwelijk
Wat onze tegenatandera-in-de-politiek, wat vuilapuitera-uit-de-
duiaternia vergeefa getraoht hebben one Legioen aan te doen.wordt
hier maar even gedaan door eigen menaen: de wig van de tweedracht
te drijven door het hart van het V.L.N..
Ik hehaijn eigen, overtuigde bedachten over deze poging en over
de "motor", die hier achter zit, maar het heeft geen nut hiervan
te gewagen. Het zou alleen de indruk wekken, als zou ik deze po-
ging in feite au serieux nemen en dat doe ik waarligk niet.Daar-
voor ligt het pereoonlijk motief van de "motor" te dik op het
geheel. Alleen e'en ding zou ik graag willen we tens er wordt in
het eerste nummer van "Vederlande Legioen" geeproken van een
tegenrapport van een bij name genoemde enq.u6te-commisaie; kan
mij dat rapport worden toegestuur en kan ik daarbij me teen ver-
nemen, waarom of die commiaeie m i j , ala oprichter van het
Legioen, niet gehoord heeft? Alleen dan kan in ooncreto opgetre-
dett worden; elke beaohuldiging, elk verweer in genoemd eerate
nummer i a thans een kwak blubber. Een blubber vuiligheid. En ik
proteateer met klem tegen het feit, dat mijn naam mede ia ge-
bruikt ala beatanddeel van 66n dier vuiligheden.

Tot goed begrip diene nog dit:
Ik vaj niet de bij name genoemde beatuuraleden van dit apik-
aplinternieuwe Legioen aan* Ik ben er van overtuigd, dat zij ge-
handeld hebben uit eerlijke motieven, n.l. in hun vreea over de
gang van zaken in het V.L.N. en omdat zij hun idealen bedreigd
zien door een verzanding in een bedding van daadlooaheid en com-
promia. E-enzeer ben ik er van overtuigd, dat zij tot deze vreea
grotendeels zijn geinapireerd door de "voorlichting" van *4n be-
paalde figuur. Het spijt nij echter en ik doe hen hier het bitte-
re verwijt, dat f?ij gemeend hebben hun vreea en goede wil vorm
te moeten geven in een aplijtzwam.

Ik hoop dat het V.L.N. zijn eigen antwoord zal hebben op de op-
roep van het Nederlanda Legioen. Een hard en klaar antwoord, dat
niet alleen de initiatiefnemera, maar ook de gehele buitenwereld
voorgoed de illuaie zal ontnemen, dat het Veteranen Legioen Nede*
land zich laat verbrijzelen, wat voor machten en aplijtzwammen er
ook tegen worden gebruikt.
En laat het Legioen me teen een atreep zetten onder dit feit en
verder voorwaarta zien. Er is maar een doel: KEHERLAND. En het
uur ia laat.

TOM 3CHILLXHO



H a a o h r i f t y a n h a t H o o f d b e a t u u r v an

h a t 7. I. H.

Daze Hieuwe Wapenbroedera la hat aarata antwoord op daze aanral
in da rug. Da actiea walka wij daze oaanden voorbaraid hebben,
zullan In da komenda "Oud Wapenbroadare" an Tia da afdalingan
kanbaar geaaakt wordan an da ateun van iadara lagionnair zal
daarbij gavraagd wordan.
Da wadlobp aat da tijd is bagonnan.
Ton, wlj dankan ja voor dit antwoord an wij watan, dat wij Ja
ateun nu en in de toekomst waar zullan hebben.
Mat jou hebben wij bet bnvarwoaatbara vertrouwan in de goada
freest en de mental it eit van DB LKDEN VAN ONS LBGIOEH.
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Verbinding: No.12 23 April 19;
_poss.13/983.
vnderwerp: Hederlands Legioen.

Aan eerx in 's-Gravenhage wonende oud-militair werd
dezer dagen toegezonden een exemplaar van het maandblad
"Nederlande Legioen" No.l d.d. 1 April ly53» uitgave van
"Staalharde kern van goeda Legionnaire".

Op de eerste pagina van dit blad is vermeld, dat het
tijdelijjk dageli^ks bestuur wordt gevormd door,
voorzitter, " , . BQ-
cretaria, t i f, penning-
meester,

Redactie: c.-_^^i.-----;v••-.—-_;
Uit een op de laatste pagina van het blad opgenomen

mededeling blijkt, dat aanmelding voor lid van het "Nader-
lands Legioen" moet geschieden, Salmstraat 4b» Hilversum.
De inhoud van het blad nekt duidelijk de indruk, dat het
"Nederlands Legioen" is opgericht als tegenhanger van het
Veteranen Legioen Nedeafland.

Aangezien hier ter stede, behaxve het toezenden van
eerdergenoemd maandblad, overigens nog geen openbare pro-
paganda is waargenomen, wordt verzocht, zo mogelijk, na-
derejl inlichtingen omtrent het "Nederlands Legioen11 te
verstrekken. (einde)



No. 42 - U -»53. | ' • - '
7 flj " ^ September 1953»

bijlager •--, - ^ / /

0nderwerp: Yeteranen Legioen Nederland« ^^Ft \; 0i-1 *

exemplaar van net door het "Veteranen
Legioen Nederland" uitgegeven periodiek Il0ud-Wapenbr6edefair, van
Auguatus~TL953 No. 11 van de 2de jaargang.Exemplaren van dit numraer
werden enkele dagen geleden per post door de leden en abonneea ont-
vangen.

T.a.v. de inhoud van dit numiaer, wordt in het bijzonder verwezen nxa
naar de beschouwing voorkomende op pagina 4 e.v,, onder de titel:
11 In het vizier". Hierbij zijn opgenomen, de vragen welke t.a.v.
n het recht op zelfbesohikking van het volk der Zuid-Molukken" wer4»
den geateld door , aan ,0ok
zijn daarbij opgenomen, de antwoorden welke op deze vragen~door XXKXJ

I, werden gegeven in de radio-uitzending "Op de korrel'*
op 8-7-1953.
OP deze antwoorden van de heer , wordt door de ex Are n.-Ma j.

, een uitvoerige beschouwing gegeven, waarin door hem
""Set recht op zelfbeachikking van het volk der Zuid-Molukken" wordt
verdedigd en naast de Nederlandse-regering, vooral de P,v.d.A, in
gebreke wordt gesteld t.a.v. het verloop van de kweatie - atrijd —
van het volk der Zuid-Molukken,

Uit de in de nummer opgenomen mededelingen van het hoofdbestuur
blijkt, dat per 1-8-1953 een "propaganda-oommiasie" werd ingeateld,
waarin zitting hebben als:
voorzitter:
secret aria:
lid:
Deze "propaganda-oommiasie11, waarvan het seeretariaat is gevestigd
op het adres van , ia belast met het voeren van de alge-
mene propaganda van het V.L.N. en zal in de nabije toekomst in het
bijzonder aandacht schenken aan de volgende punten:
a. het samenatellen en uitgeven van een folder met betrekking tot de

te voeren "vlaggen-actie". E.e.a, naar het voorbeeld en in de
geeat aid de folder welke hierover reeds door de V.L.N.-afdeling
Rotterdam werd uitgegeven,

b. het aamenstellen en uitgeven van een algemene "propaganda-folder"
c» het samenatellen en uitgeven van een kalender,
d« het ontwerpen van een lidmaatachapskaart, welke tevens kwitantie

zal zijn,
e, het treffen van voorbereidingen voor het ontwerpen van aanplak-

bil jetten,
f, het samenstellen van een kadercuraus, welke zich zal bewegen op

het sociaal-economiach vlak.
T.a.v. de "vlaggen-actie", zij mede verwezen naar hetgeen hierover
is verneld op pagina 26 in het verslag van de T.L.^.-afdeling Rotter
dam en het hierover op pagina 27 opgenomen artike1 van de Luit-Admi-
raal b,d. .

Verder blijkt uit dit number, dat is ingesteld een "Schulddelgings-
fonds11, waarin zitting hebben ala:
voorzitter :

seoretaris :

_ 2 —•



- 2 ~ / te vereffenen
penningmeeater: , employe" op de Organisatie afdelin^

vari de Yer»Aooountantakantoren te 'a-Grravenhage.
Doel van het "achulddelgingafonda" ia, om op korte termifln een op-
loasing te zoeken en door vrijwillige bijdragen van alls goede Ne-
derlanders, middelen te vinden, om da achuld ad. f, 30 OOO/^welke
ala z.g« "aanloopkoaten" is ontataan bij de opriohting van het V.L»
N.
In verband hiermee wordt o»a» reeda thana op de leden een beroep
gedaan hiervoor een vrijwillige bijdrage te atorten op poatrekening

van het "achulddelgingafonda" ten name van
te * a-Grrvanenhage.

Hit de mededelingen van het dagelijks-beatuur bli3kt,dat:
1, in de plaata van , tot adminiatrateur op het V.L.N.

secretariaat te den Haag weirJ oenoemd, f
2, het door WBSTB.HL_INg Raymond, P,?^, , toe-

gezegde oommuniqutf 'me't betrekk~l"ng tot de aotie van het "Hederlande
Legioen" niet werd ontvangen,

3, met de ex-Gen.-Maj. van het OIL b.d. , beaprekingen
werden gevoerd, om te overwegen wat gezamelljk kan worden gedaan,
om te komen tot de oprichting van een allea omvattend nationaal-
mo moment,

4, met de direotie en redaotie-oommiaaie van "Oud-Wapenbroedera" be~
aprekingen werden gevoerd, omtrsnt de aamenatelling en de verdere
uitgifte - exploitatie - van het blad "Oud-Wapenbroeders".

HierbiJ valt in het bijzonder op 4e titelwijziging van :
, n.l. van "direoteur-hofifdredacteur".

In zijn hoedanigheid van "directeur" zal hij, , met
, verantwoordelijk zijn voor het zakelijjke gedeeite voor de uit-

gifte van het blad, terwijl hij,: , in zijn hoedanigheid van
"hoofdredacteur" verantwoordelijk zal zijn voor de inhoud van het
blad.

De evengenoemde : en , vormen thans de
"direotie" van de atichting "Oud-Wapenbroedera", terwijl in de'»re-
dactie-oommiaaie" van het blad zitting hebben:

Einde.
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Het "Veteran an Legioen Nederland11 af deling Harlem e.o« hiald op

9*9*53 aen Contaetavondjbijgewoond door ongeVd<to?\30.p#r̂ iq$S$*0» 5 dame
Achter de beetuurstafei was een Nederlandae vlag" tTeveetigd 'met het

enbleem van hat V»L«N» , ".—--- :
Sprekeras ŝ .̂.̂  _ uit den Haag (dir oeteur Tran de iStichtin

"Oud Waperibroeders" ) en uit Amste
geweat Noord Holland). "' " r

constateerde dat het NederlafldBfi vook Tot "driver niet
gereageerd he eft op het grote tekort land sbegro ting* Dit moet and era
word en en hat V«L«N« heeft ook hier een taak»

Het V»L«N» bedrijft geen politiek,hoewel het wel eens moeilijk is
daar buiten te blijven,aldus Damstee. One doel moet blijven geen politic
maar streven naar een krachtige Nederlandse staat die meetelt in de
wereidpolitiek. Het V«L*N» kan hier veel toe doen,want hat beetaat uit
o ud-mili tair en ; reeds zit1n enkele s tat en tot een krachtiger houding gekom
door -militairen b«v» Bgypte en Pejizi(!,die door generaals tot nationaal
bewustzijn zLjn gebracht.

Het BDG-verdrag is heel gevaarli.1k voor de Nederlandse z e If stand ig-
held . De verkiezingsoverwinning van Adenauer heeft het gevaar groot ge-
maakt dat Nedeflandae troepen straks - met Amerikaanse ate on - onder
Duits commando komen.Dat moet Nederland weigerenjonze zelfstandigheid
staat op het spel.

Nederland is ale natie in aanzien sterk achteruitgegaan door de
schuld der regering. In 1942 stortte Nederland zich in de strijd (Pearl
Harbor) zonder z ich garantiea te hebben laten geven ten aanzien van
Ned er lands Indie* • In de afacheidingskweatie van Nederland a InditS reageer
de het Nederlandse volk niet(een volkaatemming zou zeker tegen het losla
ten van Indie* zijn geweeat)* Het Nederlandse volk moet wakker geschud en
het V*L«N. heeft dit tot taak.

in Frankrijk is na de laatste zinloze stakingenhet ledenaantal van
het "Legion d'ancien combattanta de guirren(waarvan ook lid is)
groter geworden«Het Franse volk is beginnen te beseffen dat het verkeerd
gaat*

------- betreurt dat in de NederJandse regering nog ministers zitte
die ook deel uitmadcten van het kabinet dat Indi8 verkwansald<

Het V*L*N* heeft contact met de Franse organisatie "Legion d*ancien
combat tants de guSrre" en de organisatie van Belgische oud-strijders.
De Franse organisatie is aangesloten bij een Union,waarin echter ook
comcounisten zitten,derhalve heeft V«L«N* geen contact met deze Unie,
evenmin met de Joe go Slaviache organisatie.

Op 2*3-4 Januari 1954 zal in Zeist een Scholingabiĵ ei komst word en
gehouden in Zeist, uit de deelnemera waaraan later nieuwe sprekers en
propagandiaten zullen voortkomen*

Mr. berekende dat over ± 25 jaar ongeveer 50 milliojfeq.
gulden in NederDand geinvesteerd moet worden om de bestaansmogelijkheden
van het Nederlandse volk te ver zeker en. Daarom wil hij nu reeds een grot
investering in Nieuw Guinea. Br moet en dan niet alleen atraten worden
aangelegd langs de woningen van amb t enaren , maar ook naar het binnenland*
De regering kan veel meer geld in Nieuw Guinea steken,de snoods door de
werkloosheidasteun te yerlagen (vele willen niet meer wer ken, want met
steuntrekken hebben zij toch eaa. menawaardig bestaan,ten koate van de
gemeenachap overigena).

beweerde op 4*9*53 een onder houd te hebben gehad matt
Evert Vermeer van de PvdA. Ver meer zou te alien tijde tegen het V*L*N«
strijden,omdat zij "niet in de PvdA zijn",maar had overigens b3 wondering
voor doel en etreven van het V«L«N»
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Aan de Airborne-wandeltocht 5*9*53 had het V«L*N, deelgenomen
met een ploeg van 46 man,grotendeels Haarlemmmers.

In de zaal war en twee nannen,gekleed in (uniform) khaki-blouse-,
broek- en -das,op de bovenmouw langs de schoudernaad een donkerblauw
lint met in witte letters "Veteranan Legioen".

I 18 September

Aan bat Hoofd van d e B*V*D*
_ Javastraat 68•

f D e n H a a g»



No. 42 - V - '53.
/"*'****ZZ 1 Oct°be* 1953.

bijlage:
i/~

Onderwerp: *' Veteranen Legioen Nederland". - r * 10C7

"" ("Oud-Wapenbroeders".) - 2 u l l . 1900

exemplaarj van* het door het
uitgegeven orgaan "Oud-Wapenbroeders" Noil 1<2 van ilu dele jaargang van
September 1953«Exemplaren van dit numrner werden een dezer dagen door
de leden - abonnees - per post ontvangen.

Zoals
vermeld, had zich in het lanclelijk bestuur van het V.L.N.een opposi-
tie-groep gevormd bestaande uit:

ŷjlce-i-voorzittervan het V.L.N. hoofdbestuur,
te Amsterdam, ad.v. het Gewest Noord-Holland, en
te Den Haajj, van het blad

"uua-wapenbro eder s ".
Het streven van deze groep was er op gericht, de toeaoaalige voor-
zitter van het V.L.N.-hoofdbestuur genaamd, .

als zodanig te doen aftreden en
zelf de leiding van het V.L.H.'in handen te krijgen.
In verband hiermede, zij thans gewezen op de in dit nummer opgeno-
men "Mededelingen van het Hoofdbestuur" - pag— 21 - waarin wordt
bekendgesteld, dat niet alleen de evengenoemde; als lan-
delijk voorzitter, doch ook de algemene secretaris

uit het landelijk bestuur zijn getreden.
"~De fmRrtle" van landelijk voorzitter wordt thans voorlopig vervuld
door de evengenoemde , terwijl de sedert kort benoemde
,administrateur , voorlopig de functie van algemene secreta—
•p-is yeryult.
OpmerkelTak" is, dat de reden of oorzaak van dit aftreden, noch in <

de yorenbedoelde "Mededelingen van het Hoofdbestuur", noch in het
artikel van de wd. voorzitter - zie binnenzijde front-
pagina - is vermeld.

T.a.v, de inhoud van dit nunmter moet worden opgemerkt, dat in ver-
schillende van de daarin opgenomen artikelen, in vaak vrij heftige
en satirische bewoordingen critiek wordt geleverd op het beleid
van de Ragering en dan hoofdzakelijk daar waar het betreft de poli-
tiek zoals deze werdJf en wordt gevoerd met betrekking tot Ambon en
de souvereiniteits-overdracht aan Indonesia.
Met betrekking tot de Ambonese kwestie, zij in het bijzonder verwe-
zen, naar hetgeen hierover werdt gezegd in het artikel "Vrijheid
voor Ir.MANUSAMA*, op pagina 9» alsmede naar het telegram, dat op
10-9-1953 namens het V.L.N.-hoofdbestuur door de vice-voorzitter

werd verzonden: Aan Z.E.Ir.MANUSAMA, p/a. Badan Per-
wakil Rajat Maluku Selatan, Bazarstraat 50 te Den Haag en waarvan
de tekst is opgenomen op pagina 24 van dit nummer.
Onder de titel "Trouw en Wedertrouw" - pagina 10 -, wordt in een
artikel van . , het e.e.a. gezegd over de trouw van Ambon
aan NederlancTen hel; Vorstennuis van Oranje. Aan het slot van dit
artikel worden de Ambonezen aangespoord te blijven ijveren v.(x»r en
trouw te blijven a§n, de eigen gekozen vrijheid.
Betreffende Indonesia zij o.a. verwezen naar het artikel "Indone-
sie Holt Bergafwaarts" van de gen,maj. b.d. Hierin
wordt een uitvoerige beschouwing gegeven over de huidige gang van
zaken in Indonesia en de moeilijkheden welke daar zijn ontstaan.
In dit verband zij mede verwezen naar een bij dit artikel opgeno-

_ 2 -



men uitspraak van , waarbij deze, sprekende over de
huidige toest&nd in Indonesie, zou hebben gezegd: "Onder de Neder-
landers ging het beter",
Yborts dient hierbij in het bijzonder de aandacht te worden geves-
tigd op net in dit nuimaer opgeuomen verslag van een vergadering wel-
ke door de V.L.N.-afdeling Hilversum werd gehouden. Op deze bijeen-
komst werd o.a. door de directeur—hoofdredacteur van "Oud-Wapenbroe-
ders" een spreekbeurt vervuld. Sprekende over Indo-
nesia zeide yolgens dit verslag toen:
"Reoxxte berichten uit dit land — Indonesia (0) —leren, dat militaire
" groepen ginds contact willen zoeken met het V.L.N. met het doel
Jl steun te verkriigen voor de federatieve denkbeelden in IndonesiS'JL
" Ook deelde volgens dit verslag op deze bijeenkomst mede, dat
het V.L.N. bezig is contacten te leggen met de organisatie in Bel-
gie en Erankrijk, om te komen tot een intergeallieerde federatie
in Europees verband en de uitgifte wordt voorbereid van een tijd-
schrift, dat in Nederland zal worden geredigeerd en hij zelf in
het werkcomite was benoemd als afgevaardigde van Nederland.
Voorts wordt in het artikel "Avontuur" ejn uiteenzetting gegeven,
waarom het V.L.N. tegen aansluiting van Nederland bij de ".Buropese
Defensie Gemeenschap" is.
"5it de "Mededelingen van het Hoofdbestuur" blijkt verder, dat op
de dd,5-9-1953 te Utrecht gehouden maandelijkse V.L.N.-hoofdbe-
stuars vergadering, gesproken werd, over:
a.het zelfstandig optreden van de V.L.N,-afdeling Hengelo algemeen
werd afgekeurd, fthet betreft hier het doen vervullen van een
spreek>beurt door WESTERLING, Baymond P.P.,

b.het lid van de V.L.N.-afdeling Amsterdam, "g*enaamd
te rVeren wegens verregaande onorganisatorisch optreden en een
verklaring in de tfngelse en Franse taal hierover op te nemen in
"Oud-Wapenbroeders", waarin het royement wordt toegelicht. Deze
verklaring is in dit nummer opgenomen.

c.reeds werd begonnen met het uitgeven van nieuwe lidmaatschaps-
kaarten, welke tevens dienst doen als kwitantie voor het betalen
der contributie,

d. door de "propaganda commissie" voorbereidingen worden getroffen
om op 2, 3» en 4 Januari 195̂  in het conferentieoord "Woudschoten
bij Zeist "studiedagen/ te houden voor de leden van het V.L.U.,
waarop zullen worden behandeld, de kwesties "Nieuw-Guinea" en de
" E.D.G.", terwijl ook films zullem worden vertoond,

e. reeds vele bedragen werden ontvangen voor het "schulddelginsS«a«U
fonds", door de penningmeester van dit "fonds" te
Den Haag,

f. de nationale dodenherdenking op 26 December a.s. te Amsterdam
zal worden gehouden.
In dit nummer is ook een bericht opgenomen, dat een af deling van
het V.L.H. werd opgericht in Uieuw-Zeeland, waarbij als adres is
vermeld: Veteranen Legioen Nederland, afd.Nieuw-Zeeland, 4-7 Qmahu
Ra..Auckland, Se 2.Einde.
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Bijlagen:

Onderwerp: "Veteranen Legioen Kederland

Afdeling Dordrecht

* r

4

Ten vervolge op het dezerzijds schrl.̂ ?e«L No. 42-W-'53 !
van 6-10-1953 werd omtrent het verloop .
besloten bijeenkomst, welke op 8 October 1993 door de V.L.H-
afdeling Dordrecht werd gehouden in het gebouw "Kunst Minn
aldaar, het yolgende vernomen.

De leiding van deze avond berustte bij de "direoteur hoofd-
redacteur11 van het blad "Oud Wapenbroeders" ' ' •

en werd Dijgewoond
door ongeveer 400 personen, hoofdzakelijk leden van de V.L.U.-
afdeling Dordrecht met familieleden.

Onder de aanwezigen werden opgemerkt:

In zijn openlngswoord spoorde o.a. de le-
den van het 7.L.N* aan om alles in net work te stellen om de
"veeg blubber welke door het verraad aan de Ambonezen was ge-
Hvallen op de witte baan van onze driekleur uit te wiasen nml.
"door het verlenen van daadwerkel ijke steun aan de Ambonezen."

Mevrouw geboren sprak over het
door haar werd meegemaakt gedurende haar verblijf op Ambon.

Zij wees daarbij in het bijzonder op wreedheden welke door het
leger van 30EKARTJO op Ambon en Ceram werden bedreven.

-2-
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(vervolg)

In een betoog dat hierop door de R.M.S. vertegenwoordiger
werd gehouden, eiste deze o.a. voor de R.M.S* het recht

op de eerste te zijn geweest op de bres te hebben gestaan voor
het zelfbeschikkingsrecht van de Indonesische volkeaen, dat dooa
het pro dame re n van de Hepubliek Indonesia was tenlet gedaan.
Weliawaar-aldua - was de strijd van de R.M.S. voorafge-
gaan door de zwakke pogingen van de acties van WBSTERLIHGr?
Raymond, paul, Pierre en»

voor het behoud van de R.I.3.(7eienigde
Staten van Indonesia) doch deze acties hadden weinig of geen
reaultaat.
Sprekende over het huidige gebeuren op Atjeh gaf daar-
bij als zijn mening, dat deze actie van de bevolking van Atjeh
alleen mogelijk is-was-door het blijvend verzet der uxdulna
R.M.S. op Ceram. Immers hierdoor zi^n beduidende R.I. leger-
eenheden gebonden om op Ceram te blijven en kunnen deze ook
niet ingezet worden op Atjeh.
Verder kwam in zijn betoog tot uiting, dat de R.M.S. zich nim-
mer heeft verzet tegen de souvereiniteitsoverdracht aan de R.I.
S., maar wel tegen het stichten van de R.I.
Aan het slot van zijn betoog sprak zich in vrij voor-
zichtige bewoordingen uit dat de R.M.S. nog steeds gene gen is
om als deelstaat opgenomen te worden in een "Pederaal Indonesit!'

Aan deze avond werd verder medewerking verleend door de
band "The Mena Moeria Minstrels" onder leiding van ,.,
de Ambonese dansgroep "Bintang maloekoett onder leiding van

en de Ambonese band "Noeaaina".

Het geheel dat aanving te 20.00 uur en eindigde te cirva
23.45 uur had een rustig verloop.

Einde



No. 4-2 - W -'53.
6 October 1953.

Qnderwerp: "Veteranen Legioen Wederland".
TAfdeling Dordrecht.)

OCT. 1953

Naar werd yernomen, zou door de afdeiiag
Dordrecht van net "Veteranen Legioen Nederland'1, op Donderdag,

.JJ jQo.tpbpr I"i52 te circa 20 OÔ ia b.et gebouw "Kunst-Min" te Dor-
drecht een besloten bijeenkomst worden gehouden.

Op deze bijeenkomst zullen dan - aldus werd vernomen - als gasten
aanwezig zijn, de onlangs uit Nieuw-Guinea naar Nederland uitgewe-
zen ende " - . _ . . . - . ..

Het zou in de bedoeling liggen, dat door , die daarbij zal
worden ingeleid door , op deze bijeenkomst net e.e.a. zal
worden verteld over het gebeuren op Ambon en zijn verblijf op Wieuw
-Guine a . Binde .
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Fort vsrslsg vc,-n de Cabaretavond, gehouden door
het ''T̂ TlJRAT.Sr.LS-jIOiE T^DERIiJ'D" af.,. Dordrecht, op
Donderdag 8 October 1953 ii ge-ouw "rui-staiin" te
Dordrecht.

, hoofdredecteur'"" Sprekers:

—I

'''Oud-'yapenLroeders".
, voorzitter vande

TTevroav;

Saalcapaciteit: 839 zit;;l^atsen

Aanwezig- i 548 personen.

Toegang : fl.1.75 en fl.1.25.
31 eaur,ins: Sr.t hou s is. s t.

De avond werd ^eoperd door

voorzitter- vu.i, hat Veter'-ir-er-le^jiosr. T'e.ier-
land afd. Dordrecht.

herinnerde aan de vele gevallener. in
Indor.esie er; in de strijd van Ambon voor het recht. Mij
versocht d<- aanv/ezigen, fjedurende 1 ainuut deze ^evelle-
nen strand a te her dank en.

Fa het zin/jen van het "unbonees volkslied, v;erd een
korte toesoraak gehouJlen door de heer , hoofd-
redacteur van "oud-'Vspenoroeders". 3sse sprsk over het
onderwerc "A-'iibon en net legioen". Hij richtte het woord
rechtstreeks tot de legionnairs en herini-erde hen er
aan, d?t vele legionnairs zij aan zij hadden gevochter.
met hun kameraden, de Anibonnezen, om orde en vrede te
brengen in Indonesi'd. ^preker zeide zich deze avond
te schamen voor net dragon vo.n het lint j 8 voor Orde,
^echt en Veiligheid, hem verleend voor zijr. dienst in
InaonesiS. In plaats van orde, rscht en veili'.heid, is
dnar een toestand van chtos en verwarring geacha-en.
Met Arabonneae volk is door de 1'jderlandse regering
verraden. lien volk, dat eeu\ven lang de redsrlandse

vlag en de Federlandse belangen trouw heeft geJiend en

-verdedigd-



verdedigd, is zonder meer in de steek gelaten. Spreker
schilderde de trouw van de Ambonnees aan de Federlandse
vlag, gesymboliseerd in het blauw. Ret rood van de vlag
symboliseert, volgens spreker, het bloed dat gestroomd
heeft en in Ambon nog stroomt. Door de houding van de
lldderlandse regering t.a.v. de Aiabonnezen, is het wit van
de vlag bezoedeld en ontsierd door een "kwak blubber".
Deze blubber, aldus spreker, dient van de vlag te ver-
dwijnen. Hij riep de aamvezigen op tot actie,om de
"blubber" van de vlag af te wassen. De veteranen waren,
volgens spreker, niet alleen bijeen gekomen om te genieten
van een mooie avond, maar vooral ook oia te horen welke
acties gevoerd konden en zouden worden. De komende acties
moeten tot doel hebben het onrecht aan ;uabon goed te maken.

Fa het optreden van de "Mena I-Ioeria Minstrels" en
de Ambonnese datsgroep "Bintang TIaloekoe", werd het woord
gevoerd door , voorzitter van de E.P.R.T.T.S.

zeide o.m. dat de ineenstorting van de
eenheidsstaat Indonesia voorbereid is in de Zuid-IvTolukken.
De strijd moest niet gezien worden als een locale gebeur-
tenis. De jongste ontwikkelingen in Indonesia wijzen daar
onmiskenbaar op. Het gaat niet alleen, aldus spreker,
om de aelfstandigheid var. de republiek cler Zuid-r!olukken,
nKar ook en vooral om de verdediginv van de democratische
begir.selen tegen dictntoriale willekeur. Anbon is in de
steek gelaten door de Kederlandse regering en de strijd
van Ambon is een scherp protest tegen do verkrachting van
een door 1-e'Ierland en Indonesia aangegane overeenkomst
inzake het federale beginsel. De strijd van Ambon gaat
voort, aldus sprei.er, tot recht is verkregen. Zonder de
strijd in de Zuid-I/Iolukken zou er nu geen strijd zijn in
Atjeh, geen strijd op Borneo en geen activiteit var: de
zgn. oenden op Java.

1'adat nog enige dan sen waren vertoond werd het woord
gevoerd door nevrouw . Zij
beschreef de strijd op Ambon zoals zij die self raeem^skte
en de gruwelen die door de vijand werden ^edreven. Tiet
wes hard te zien, zo zeide spreekster, hoe tijdens de

strijd enkele vliegtui^en boven Ambon verscher.en, waarvan

-een-



3.

de kentekenen droeg van het I-erlerl&ndse gaa--g. De be-
volking liep uit in de nerii.g d f t er 1ml p kwom. "let
tweede vliegtuig begon toers ixlotseling de 21 arista te
irjitrailleren hetgeen versciieidene doder. Icostte. Voorts
beoChreef spreoksber de k\velliri0en en nartelinget; ir. de
kt,!;: en. ;ij eindigda :;iet uit te roe>en dat, zole.ng er
nog e^n AmLonnees leeft, ae Reoublijk zou blijvon bent-iar..

De avond v.-erd be slot en net het zin.^en var, het r.'il-

helmus.
'recoloorteerd werd a,et een boekje getiteld" tot ons

recht v ordt gedaanr|. De prijs van dat boekje bedroeg

f 1.1.35- Het orgaan "App^l" vc.n het V^terar.enlegioen
'ecxerland afd. Jordrecht, alsiaed. "De otem van Anbon",

Tiet orgfcian van de stichting '' Joor de Seuwen Trouw1 ' , ward
gratis verspreid.

Boven het yodium waren de Tederlandse en de ^uid-
Kolukse vlag aangebracht.

Ten slotte zij vermeld, dat op deze
avond niet heeft gesproken.

Dordrecht, 9 October 1953.



3 November 1953.
Onderwerp:"Vetercxnen. Legioen Nederland" .

1.

In het V.L.iI.-orgaan "Oud-Wapenbroeders" No. 12 van September
1953 - zie hiervoon het dzz. schrijven No. 42 -V-153 van 1-10-
1953 - bleek, dat voor de functie van V.L.-N.-voorzit-ber
had bedankt.

2. Naar thans werd vernomen, zou de tot deze
opoositie-groeo behorende , directeur-hoofdredac-
teur Vc.n net orgaan "Oud-Wapenbroeders",

alles oo alles zetten om tot voorzitter van
het V.L.N.-landelijkjbestuur te worden gekozen.

3. --oor het bestuur van de V.L.N.-afdeling Amsterdam, werd na am-
pele bespreking besloten, ean voorstel in te dienen bij het
V. L.otf.-hoofdbestuur, om voor de vac<*nte functie van algemeen
voorzitter aan te zoeken, de generual maj.- b.d.

*

4. Ook zou
hebben uzT̂ STCTen, oaT nTj welweer in het V.L.J.-hoof dbe sttiur
zou willen zitting nemen en zonodig de functie van algemean
voorzitter zou \villen aanvaarden.
uinige leden uit het bestuur van de V.L.N.-Afdeling Amsterdam,
zouden inmidclels de verzekering hebben gegaven, dut
zij genegen zouaen zijn een evsntuele ctmoidatuur van
voor de functie Vc*n algemeen voorzittsr te Bnli-nn steunen,
Mogelijk moet ook in dit verband worden geaien, het besluit
Van om weer spreekbeurten te vervullen op bijeankom-
sten van het V.L.iT., terwijl hij ook een actief aandeel zou heb-
ben in het organiser en va.n een door de V.L.M.-af deling Haarlem
van 28-11-1953 tot 4-12-1953 aldttar, ter gelegenheid van het
2 jarig bestaan van het V.L.jtf., te houden Paser Malam.Einde.
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egioaa Sadarlaad

Ik b»b da aar U*ar t xoallantio hot vol̂ ond*
a«da t» dalan.

ongavear «*n aaaad ral«dan »«rd <rer-

ale *l«rett»«n voorzitt«r en
t«ran*B terlo«n }f»dorlaad ( V . T . . K . ) *

:,uj5 drukke »«*rkzaa»h«d«n word en alt» r«<l«n daar-
vcor ops«ff»T(tc*

««ad«r IB *eht*r koa«n vast t« «t«ant dat
d« w«rk«lijk« ocrsaak 1» fr«»«»«t «en aaiiiiigvYtr
achil in h«t Hoofdbestuur oatrent hot door h»t

d«
?ud •-

wcnoten, vooral op
van 4o joncfer* ledan van fast ?.l.fi.v

taeer actle op politick terreio, o.au optr«d«a
ds politi«ke parti jen, zoal» d* l.v.d.A.*
huna in^ieno rekant zijn tftirftn d« ontwikk

en c* rooruitgang van net V.T .R. .
•n ' wildan daarttnt«r«n *«r*t
hat rinaael««l t«kort v«ui h«t J

in h*t op«nbaar 6e «3jaan optr«d*n.

Ju0titi« warden r*»ohtetrtt«ka door «ij ingaliobt.

R'.J/D VAN PE P

.i. Faldarhof

Van &ija» Exo«ll«ati«
* Minis tar van BinuanlamUa Zakan,

van Binn«nland»a

A V g



Verzoeke agenderen en terug aan PAW.

R A P P O R T

VAN: CAW/I

Betr.: "Veteranen Legioea Nederland

ACD/
Dupl.

DAT. Z 0 OCT. 1955

Cod*

Uit ia het navolgende vernomen met be-
trekking tot het "Veteranen Legioen Nederland".

Toegegeven wordt, dat er onenigheid ia geweeat tuasen de;
hoof dbeatuuraleden J en.,,l___ _ enerzijds en ', en

,„. anderzijda. en wenaen n.l., onder drang voor-
al van de Jongere leden, dat er meer aptie van het Legioen uit-
gaat, dat er wordt opgetreden tegen"de verachillende politieke
partiJen o.a. de Partij van de Arbeid, welke gekant zijn tegen
de ontwikkeling en vooruitgang van het Legioen. Kortom, dat het
Legioen tot daden komt en zich meer op pqlltiek tsrrein zal gaan
begeven. en voel3eiT"hier' "nieta voor envonden,
dat het Legioen eerat het financiSle tekort had aan te zuiveren
alvorena meer in het openbaar actiea te gaan voeren. Ook beataat
3r een oontroverae tuaaen de Katholieke en Proteatantae leden van
het Legioen, en het waa Gen. niet mogelijk deze groepen tot
elkaar te brengen. Een en ander waa aanleiding, dat en

in hun leiding en inzichten alleen kwamen te ataan. Dit
heeft er toe geleid, dat zij ontalag hebben gevraagd. Wie hun
opvolgera zullen worden ia nog niet bekend. Sqmmige leden wenaen

tot algemeen voorzitter, anderen . Deze heeft ver-
moelelljk minder kana, omdat men hem over het algemeen een "Stre-
ber" vindt. Inmiddela zijn er atemmen opgegaan om Kol. ', de
vroegere Plaataelijk Militair Commandant van Batavia, die thana
voorzitter van de afdeling Haarlem la, tot algemeen voorzitter
te kiezen. Bo mogelijk zal tegen het einde van deze maand, andera
uiterlijk de volgende maand, over deze aangelegenheid worden be-
aliat. Ook ia Gen.Maj. aangezocht om algemeen voorzitter
van het Legioen te worden. Hij heeft hiervoor echter bedankt daar
hij thana voorzitter van "Pro Patria" ia.

Intuaaen ia Kol. ale voorzitter van de afdeling Den
Haag afgetreden. Deze heeft een drukke werkkring gekregen, waar-
door hij geen tijd heeft zich volledig aan het verenigingeleven
te wijden. Ala zijn opvolger ia aangezocht Kol. die even-
wel nog geen definitieve bealiaaing heeft genomen. Aan het af-
treden van Kol. ia nog geen bekendheid gegeven.

Verder wordt er thana naar geatreefd de wijk Voorburg tot
een afdeling te verheffen. Deze actie ataat onder leiding van
- . Het aantal leden te Voorburg bedraagt thana 80 en
het plan beataat om de groep Leidechendam beataande uit 15 leden.
ala Wijk daaronder te brengen.

Het totaal aantal leden van het Legioen bedraagt thane
17.000, waaronder echter maê ieri peraonen zijn, die geen contri-
butie (kunnen) betalen. ?

19-10-1953.
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Onderwerp: "Vetertmen Legioen Nederland", •- • • •» o Mfiu
"" (Oud-Wal?enbroed"ars) "•• ' *• nu

[cod. 4MrH
exemplaar vdin ka*b Aaag Set^ViljiAT. uit-

gegeven orgaan "Oud-'-Vapenbroeders" No. 13 van de 2de jaargang over
October— November 1953. Sxemplaren van dit xiumnier werden enige dagen
geleden door de leden - abonnees - per post

T,a.v. de inhoud v<*n dit mummer zij oo^emerkt, dat daarin o.a. is
opgeaomen de "openbrief" welke door het V.L.il.-hoofdbestuur werd ge-
zondea aan de leden van de Serste en. Tv/eade Kamer der Staten Geiier^a
over het verlenen van "gron'lrechten" op Nieuw-Guinea aan de aldaar
gevestigde Nederlanders,

Opgenomen is een schrijven van de onlangs vtinuit Nieuw-Guinea in
Nederland aangekomen J(phan A(lvarez MANUSÂ iA.

, waaria dez e _ he t V. L. i .-hoof dbe stuur bedankt voor het
aan hem bij zijn aaiikomst in JMederlc.nd ^ezonden tele-Tram.

Onder de titel: "In de nood lecjrt men zijn vrienden kennen!", is
e -u kort beschouwend artikel op^enomen van
_ _ __ " ~ waarin deze het e.e.a,
schrioft over de vrijheidsstri jd op Ambon. Aan het slot van deze
beschouwing wordt opgemerkt, dat zij - de ̂ mbonezen - in de leden
van het V.L.ii. zien hun vrienden en " de goede vo orlichters van de
Aiid-Molukse zaak, bij het Nederlandse Volk",

N.a.v. een artikel van het Ohristelijk Nationaal weekblad "De Spie-
gel" No. 49 van 5-9-1953, waarin de N.3.S.B.-leider Paul van TliSjJTBH,

-te-4 kenn.:n gaf , dat Van "̂ BiiflN zich
ook als " veteraein" wenst beschouwd te zien, is oo patina 13 van dit
nummer e^n foto op^enomea, met als opachrift:". . .. .. .. alleen maar
zo, Paul van Tienen1'. Hierbij is het volgende ooschrift gesteld:
" In de Spiegel gaf Paul van Tienen leider der N.E.S.B. te kennen,
11 dat hij zich ook als veteraan beschouwd wenst ts zien.Wij legion-
" nairs kunnen hem alleen maar beschouwan van achter de loon van eon
" geweer"
" Daurom: alleen maar z6, Paul v.Tienen".
In de rubriek "Mededelingea van het hoofdbestuur" - paginafs 22 en
23 - wordt hierover nog opgemerkt, dat door het V.L.tf.-hoofdbestuur
bij de red^ctie van "De Spiegel" tegen deze oublicatie werd gepro-
testeerd, waarop een rectificatie in het blad werd geplaatst.

Voorts is in de rubriek "Mededelingen van het hoofdbestuur" een
bericht opgenomea, dat door de "Schulddelgia'is-commissie" de eerste
extra aflossing op de oude schuld van het V,!.'?!. werd gedoan. Aange
spoord wordt om gelden te storten ia het "Schulddelgingsfonds".

In deze rubriek wordt verder veal -andacht besteed aan de "Ratio-
nale herdenking" op 26 December a.s. te Amsterdam.Hierbij wordt aun
gespoord om in grote get^le deel te nemen aan deze h3rdenking van
de duizenden die vielen bij de strijJ in Indonesia.

Naar uit de rubriek "Berichten uit de afdelingen" - pagina 23 e.v.
kan blijkea, wordea door meerdere grotere cifdelingan voorbereidende
muatreselen getroffen om het 2 jarî ; best^an van het V.L.N. oo feas
telijke wijze te herdenken.

- 2 -



iio zal door de afdeling Rotterdam, op 21 iNfovember a.s. een feest-
avonci worden georganiseard, terwijl -:loor de afdeli.13 Amsterdam op 25-
11-1953 een grote feestavond zal worden gjehoudon.
Ook blijkt uit deze rubriek, dat door eni-je V.L.M.-afdelin^en in
samenwerkin- met de stichtin^ "i'o-.-.r de iieuv/en Trouw1', en de r'Bad.̂ n
Parwakilan Rajat Maloekoe Selat^n" z. .;. ;'Ambon-aiK>nden" werden 36-

4o hield de V.L.i.-afdeling Dordrecht op 8 October j.l. een z.g.
"Ambon-avond", terwijl de afdeliug Rotterdam, op 22 October d.o.v.
een soorgelijke avond organiseerde.
Op deza bije^nkomsten spraken V3rte,_renwoordigers van de samenwerken-
de vereni^ingen n.l. V.L,N., "Door de -^auwen Trouw" en de "B.P.R.M.S.
alsraede mevrouw .
Voorts waren op deze bijaenkomsten telkens enige van de uit Nieuw-

verwioderde in Nederland verblijvende R.M.S.-leiders aanwezig.

Al met al kan ten slotte worden opg;emerktt dat vooral de laatste
tijd door het V.jj.̂ .-hoofdbestuur, alsmede door meardere van haar
afdelingen een toenemende activiteit aan de dag wordt gele^d v66r en
vrij veel aandacht v/ordt bestead aan, c.!e vrijheidsstrifd voor Ambon
en de in Nederland verblijveade .iiabonezen.Sinde.
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bijlage: een.
27 November 1953

Onderwerp: " Veteranen Legioen Nederland".
f Peestavond v.d. 7.L.N.-afd.

Amsterdam.)

Dupl.

DAT. 28 NOV. 1953

± î

Ter gelegenheid van het twee-Jarig beataan van het "Veteranen Legioen
Nederland", werd op 25 November 1953 te circa 80 00 uur in de grote
zaal van net gebouw "Bellevue" , aan de Leidsekade te Amsterdam, door
de V.LJJ.-af deling Amsterdam een feestavond georganiseerd.

Voor het bijwonen van deze gvond viaren voor3Ien op verschillende a«h-
dressen toegangskaarten verkrijgbaar gesteld tegen de prijs van f. 1,50
per stuk.

Deze feestavond ward bijgewoond door ongeveer 850 per son en - capaoi-
teit der zaal 1000 personen . Het programme - waarvan een exemplaar
hierbij wordt gevoegd - word op vlotte en rustige wijze afgewerkt, waar-
-na tot 2 uur gelegenheid werd gegeven tot drnsen.

Van de v»arnemend landelijk voorzitter van het V.L.N.^ de generaal b.d,
, die door het bestuur der af deling; Amsterdam \vas

uitgenodigd om deze avond bij te wonen, werd een telegram ontvangen,
dat hi.1 verhinderd was aanwezig te ziJn.Ook .^_,^_______ _

f had berioht gezondeH, ^aT; hij verhinderd
was laanwezig te zijn.
Van of namens het V.L.N.-hoofdbestuur waren aanv/ezig:

Voorts waren aanwezig vertegenwoordigers van de dagbladen:"De Tele-
graaf", "Trouw" en"fiet V/ieringer Weekblad".

Aan het einde van deze avond werd door de voorzitter van de afdeling
Amsterdam, , :

medegedeeld, dat 'een felicitatie-teleeram was ontve.ngen van de
jBlgemeen vertegemvoordiger van de liepubliek der ^uid kolukken,

, terwijl door de in
Nederland "verbli jvende H.M.S.-leider LifiinJ^AI& . Johan A Iva r ez , .

i , bloemen vw r en gezonden, welke waren samengebonden
met een lint in de kleuren van de vlag der

Tijdens deze feestavond warden door het bestuur der V.L»K. -afdeling
Amsterdam, pan en MAETJcAMA telegramcien verzonden, waarin
- aldus \verd vernomen - zou zijn te kennen gegeven, dat het V.L.N, KB
eerat dan feest zou vieren, wa nneer Ambon zal zijn bevrijd en Meder-
land in zijn eer heist eld. Einde.



V E T E R A N E N LEO I O E M N E D E R L A K O

A F 0 E L J H 6 A M S T E R D A M e . o .

/ P R Q g R A M H A /
~r ; ~ ~~ ~~ ' f

voor de Feestavond op 25 November 1953 in de Gro-
te Zaal van "Bellevue", Leidsekade, Amsterdam, ter
gelegenheid van het 2 - j a r i g bestaan van het

" VKTBRAHBW LEGIOEN NEDEBLAND"

(wij'z igingen voorbehouden)

(adres)
te

geeft zich hierbij op als lid Tan het "Veteranen Le-
gioen Nederland" Mt ingang Tan het ... c kwart.aaj 195..
Het lidaaatschapageld (incl. abonneient "Ond-*apen-
brooders a / 2.50 per kwartaal

vordt hierbij in^<r,0jB.tant«p voldaan .
wordt gestort op! glro-rekening 323811
t.n.v. Alg. Penrtin|lki»«ster- V.L.N..
wordt gestort op Bemeente Glro-re-
keqlng V 4111 t.n.». Pew.«r. Afd. . :
Amsterdai e. o. • • ' • '

Aisterdai, 195..
(handtekenlng)

Ondergvtekende. . (naam)

M E D E W E R K E N D E N :

Prof.Noiro dt,l Yoga, fakir en hypnotiseur,

'Peter Kink, accbrdeon,

het 'ZMM«*trc«i-C«t«ret" van de T-Oeceiber-Divlsie,

het eniembl* "Sottra Mmloeko*'',

Oily nan Eeden, zang,

"Be Zuid-Holukte Dantgrotp" o.l^v. H.Bakkarbessy,

Gt

Toaie fit /Vent

, confer««tci«r,

IAL na tot 2uar onder Xeiding van Simon Sarelse,
2e prijswinnaaf danskampioenschappen An—
sterdan amateurs, pansmaziek: The Constel-
lations

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



1. conference
2. Aooordeon-medley
3. " Zonnesfrraal-Cabaret": interview

4. " Soeara Maloekoe": a. Song of the Islands
b. ule Hua

5 Taaie en Neat !
6. " De Zuid-Molukse Dansgroep" o.l.v. H.Bakkarbessy:

Manare Parese - Schildendans
begeleiding: " Soeara Maloekoe"

7. Rinze Gorter.de zanger van bet Napolitaanse lied.
Begeleiding: jaap steenberger, gitaar.

8. Peter Vink speelt!
9. " De Zuid-Molukse pansgroep" o.l.v. H. Bakkarbessy

Tjakalele - Alfoerendans
10. Wederom: Taaie en Neut!
11. uw aandacht voor

Prof.NOIRO DEL YOGA, fakir I I!I

Ge Gouwswaard
Peter Vink
Piet Pruin

Ge Gouwswaard

P A . U - Z E
12. Prof. NOIRO DEL YOGA hypnotiseert-itc7v'i^.. .'
13. " Zonnestraal-Cabaret": De Rot-Kacti. Stampers I

Jaap Steenbergen
Piet pruin

14. TAAIB EN NEUT t i l l

15. "Soeara Maloekoe" met zang van oily ran Eeden:
a . Kelipo . . • - . : - .
b. Qoro GOTO N^

18. "Zonnestraal-Cabaret": R 0 0 L T U 0 0 K ? ? Piet Prain
G4 Gouwawaard

17. "De Zuid-Molukse Dansgroep" o.l.v. H.Bakkarbessy:
Dansa Pajong • oorspironkelijk Portugese

Pajongdans.
18. Accordeon-nedley Peter Viak
19. Taaie en Neat neaen afscheid.
20. Finale: "Zonnestraal-Cabaret":

a. Maaa over Java
b. Holland, ik kan Je nlet vergeten
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'*> 10 December 1953,-r
.erwerp: Yeteranen Legmen

Sederlâ . . ,. .„ ^

1. Ten vervolge op het vermelde in net dzz, schi Ujyen No.
2-12-19531 kan thans wgrsigTi omtrent de door c
lem georganiseerde Pasar Malem in de Vis-en
den medegedeeld, dat het bezoek aan deze Pas* r Malem ver beneden

e V.L,N.-afdoling Dfrar-
i-nallen aldaar

van

or-
de

verwachting is gebleven.
Het gevol^ hiervan is, dat - naar _ werd verno—
men - het geheel een nadelig saldo van om an bij f.~450.- heeft op-
geleverd.

2, Tijdens deze Pasar Malem werd aan. bepaalde personen, die deze instel-
ling bezochten, verzocht him handtokening te stellen in een herinne-
ringsreg&ster.



No. 42 - DD -'53T

Qaderwerp: Yeteraaen Legioea Ne£erlaad«
(Afd. Haarlem.)

2 December
ACD/

DAT. \ OtC. 1953

1V*OCW

. . _ werd veraomea, werd op 28-11-1953 'te
circa 14 uur 30 de Pasar Malem geopead, welke ter gelegeaheid
vaa aet twee-jarig bestaaa vaa het V.L.W. door de afdeliag Haar-
lem ia de Vis-ea Ylees-hallea op de" grote Markt te Haarlem werd
geqrgaaiseerd.
Bij deze opeaiag warea o.a. vaa het V.L.N.-hoofdbestuur aaaweasig,

ea woaeade* te
Mede was aaawezig, '...

i, die er miBaoegea overuitsprak, dat de
Pasar Malem aiet was opgezet overeeakomstig de door hem gegevea

< aaawijzigiagea.

J2.Voorts sprak er ook zija misaoegea over uit, dat het
V.L.E.-hoofdb̂ STnnr̂ ffflgerde ia te gaaa op zija voorstel om de
R.M.S.-leider MANUSAMA. Johaa Alvarez.

eea spreekbeurt te latea vervullea tijdeas deze Pasar—
Malem.

3« Gedureade de eerste avoad dat deze Pasar Malem was geopead, was
vaawege de geriage gBhatmt publieke belangstelliag, de stemmiag
oader de orgaaisatorea alles behalve goed.
Het eveatueel batig saldo vaa deze Pasar Malem is bestemd voor
iavalide militairea «a zal aaa de Militaire Hospitalea wordea af-
gedragea. j-Siade.



No. 42-EE-'53
C

De cem
Onderwerp: Veteranen I»egiOen Nederland

(Oud Wape"nbroedera)

Bijlagen:

<? JL™ U

V.L.N. uitgegeven orgaan "Oud Wapenbro »'
jaargang over December 1953.
enige dagen geleden door'de

jlaar van het door
•" No. 14 van d 2de

Jeh »«"ien van de inhoud van dit nummer, all
l8 tltel "Mededelingen van hei loo
°PSenomen een veralag van de op 7 November 1953
de .Hieruit

aan hem Lerleende atud'ie-opdraoht en minder g^sUge
hezdstoeatand ala voorzitter ia afgetreden, Srwljf in
plaata voorlopig- tot aan de eeratkomende algemene
dering- werd gekozen de Generaal Majoor b.d.

over* evenbedoeld9 ^eatuuravergadering werd tevena geaproken

odoor het

5der geiden uit
Welke °p 5'10 en n Januari a.a.

te Woudachoten zal worden gehouden.

Onder de titel »»Het Legioen beataat 2 jaar" la een artlicel
opgenomen, dat naar werd ve?nomen zou zijn |eschreven door de
"directeur-hoofdredacteur" van het blad *w"«ven aoor ae

beaohouwing-gegeven-over de ve-"

de "°di«« aandaoht ge-

nog in Indonesi8
b. het ge2amenli.1k beatrijden van het Ruaaiaohe gevaar, door

c. ae aoden hercenking op 26 December a. a. te Amaterdam.

Uit de opgenomen afdelinga-vers^agen blijkt, dat Nieuw,
Seefrvan'hlt^L^N?™8 8amenSaat' no« ****** ** l « l l l
Door de V.L.N.-af deling Rotterdam in aamenwerking met de Stich-
ting "Door de Eeuwen ^rouw" en de B.P.R.M.S.werd? op 22-10^'53
Hn z|»- Jmbon-avond georganiaeerd, terwijl bij de V.L.N.-afde-

d ° V e t ° 0 r n e beataat bi J de eeratvolende natio
georganiaeerd, terwijl bij de V.L.N.-afde-

« ™ 0 r n e r ? beataat bi J de eeratvolgende natio
nale manifeatatie-in navolging van andere afdelingen-over te

••> gaan tot de zgn.
-*,mm ^>^^^ îMiM^MB^^^M .̂M î
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gaan tot de zgn. "vlaggenactie1*, dit is er op toezien, dat de
Nederlandae vlag bij zengendergang zal worden gestreken,

Opgenomen is voorts de verklaring welke door de R.M.S.-
leider MAMTSAMA., Johan Alvarezi
werd uitgegeven naar aanleiding van de overgave van kolofael

aan de T.N.I. Einde»
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' Secretariat: Goudreinatstrnat '.61. '»-Grav*nKa0«, Giro 323811 - Bank: TwenUcHe, Bank
t \g i.o.)

HOOFDBESTUUR
VooriHUr S. OE WAAL. Gan-Maj. KMLL b.d

Vtif Voo«(tur B. H. J. DOPPEN
Algerrwnc Penningmeester: W. ROMSWINCKEL. Ll.4Cot b-d.
Commiis«ri«: A, F. PASANEA
G«west Groninaen: Mr -P. K. HOFSTEE. Vwrxkm
G«»e»» Frietland: A, ). WIJNSMA. Dckkum
Ge»e>* Oentho: Dr H. P. SCHAAP. Ais«n
Ge»«»O»«ri'i»iel: Jhr j. L STRICK VAN LIN5CHOTEM. Z^olle

G*-*«t G«W«rland: i WOLTMAN Jr, Aptldoorn
Gcwest Uuocht: Mr E. A. G. VERPLOEG. Utr»cKt
G«west Noord-Holland: Mr W. SPANJAARD.
Geweit Zuid-HoiUivd: 1: Ir A. G. KOOPS DEKKER. VCr
Gaweit Zuid-Holland II: N W PEL, Hardirtxreld
G*wes! Noord-B'-e'jaM: A. H. PONTE. VHerto«j«ntK>v K

t Umbvrg: J. WOLTERS, So«kholz>rh«ide

C. E L. HELFRICH. LuiLAdm. bi. Voorcitter
H 8&HRENS. Gen.-Mai- K.N.Ii. b-d,
Pro<. Or U I. COOPS
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Onderwerp: "Veteranen Legioen Wederland".

(Ambon^avond.)

18 Decembe
CM.

DALr 9 QIC 1953

In samenwerking met het bestuur van de stic
Trouw"- afdeling Amsterdam, werd door de "Gr

" Door de Seuw
rx—Woa-h" •wan. dfl V_T. N.-

afdeling Amsterdam, op 16 December 1953 te 20 00, in de grote zaal
van het Huis "De Liefde", aan de Da Gostakade 102 te Amsterdam ean z.g,
"Ambon— avond" gehouden. Aanwezig waren ongeveer 100 personen, hoofdza-
kellofc leden van hat V.L.i-i., waarvan meerdere vergezeld van familiele-
den, terwijl ook enige te Amsterdam wonende Ambonezen uanwezig waren.
Met het houden van deze bijeenkomst , die tegen betaling van f. 1.-

voor ieder toegankelijk was, werden de leden per gestencilde circulai-
re inkennisgesteld. (Afschrift van deze circulaire wordt hierbij geve*^
voegd.)
Bij een kort openingswoord van de voorzitter van "Groep-West" van

het V.L.H. , genaamd _ , wonende te Amsterdam, Wilhelminastraat
48 hs. , werden de aanwez'igen welkom geheten.Mede besorak hij meer uit-
voexig de door Amerika gevoerde politiek t.o.v. Zuid-Oost Azie. In ver«
band hiermee wees hij op het gebeuren in Indouesie en Ambon.
Vervolgens werd het woord verleeno de secreturis van de Afdeling
Amsterdam, cier stichting "Door de •aeuwen Trouw", genaamd
die eeii overzicht gaf van de vrijheidsstrijd der Ambonezen na de
.souvereiniteits-overdracht aan Indonesie.
Daarna werd het woord verleend aan de spreker van de avond n. 1. D.J.
KAIHATU, wonende te Den Haag, die als voorzitter van de B.P.R.M.3,
speciaal was uitgenodigd om op deze avond een spreekbeurt te vervullen
In een meer uitvoerig betoog, sprak hij over de intJederland verblij-
vende Ambonezen. '
In het eerste gedeelte van dit bet^og, dat door spreker genoemd werd;
" De Ambonees met het nuchtere verstand", wees hij eroj>, dat de Ambo-
nezen gedurende hun verblijiT in Isiederland hebben kunaen zien en leren
wat "democratie" in een West~£luropese staat heeft te betekenen. Dit
noemde spreker een zeer nuttig les voor deze Ambonezen, omdat zij nu
weten Wat "democratie" is en hoa deze moet worden toegepast.Aan het
slot van dit gedeelte v<*n zijn betoog, weos KAIHATU er ook op, dat de
Ambonezen thans rustig hebben ,,f te wachten en moeten leren toezien
hoe de republiek Indonesia' geleidelijk aan^zich zelf aan het vernieti-
geni is.
Het tweede gedeelte van zijn betoog, noemde spreker : "De Ambonees
met zijn warm hart". Hierbij wees KAIHATU op de steun en medewerking,
welke door vele Wederlanders aan de Ambonezen wordt gegeven. Vooral de
-leden van het V.L.jtf. noemde hij daarbij de beste vrienden van de a.mbo-
nezen en wees er ten slotte op, dat hierdoor banden van vriendschap
worden gelegd, tussen deze Nederlanders en de Ambonezen, welke eeuwig
zullen blijven bestcian.

Yervolgens werden de films, "Saparoea" en " Door de Eeuwen Trouw11
vertoond, welke door de stichting ".Door de fieuweii Trouw" beschikbaar
waren ge stela.
Mede werden vertoond drie films over het Amerikaanse leger en de ont

-wikkeling van het "stray Ivliagtuig", welke films door de Amerikaanse
Information-Service te Amsterdam, beschikbaar zouden zijn ge stela « ~

Ten slotte zij nog meaegedeeld, dat het geheel te circa 11 u 30
eindigde en een rustig en ordelijk verloop had.jjiinde. _ _
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. iiosboom Toussaintstraat 39'" Amsterdam, 7 December 1953

Legionnair!
Ku het sfdelingsbestuur haar belofte is nagekomen door het organi-
seren van een feestavond op 25 iiovember j.l. is weer het woorcl
aon het vd jkbestuur.Het vdjkbestuur V/est heeft nemelijk ook een be
logte na te komen. Bij het begin van dit seizoen zegden wi j de le-
den toe enige avonden te organiseren, ieder met een onderwerp,
wsarvan vie mogen verwaohten dot het de toelangstelling van de leden
heeft. organiseerden vdj inmiddels twee Indie avonden, thans heb-
ben vdj het genoegen ifw aandscht te vragen voor een ^LxBON-avond.
Deze .Ambon-avond zal vjorden gehouden op woensdag 16 December a.3,
in de Grote ^onl van lluize "De Liefde", Da Gostakade 102 aliiier.
j:\anvsng 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Huize "De Liegde" is zeer gunstig gelegen en voor alle leden ge-
makkelijk bereikbaar met de tramlijnen 1,3,7,10,13 en 17 en ook
met de "oloterdijker", zodat dit geen exouus kan zijn voor Uw af-
wezigheid.
Op deze avond zal tot ons spreken de lieer D.J.njili-ia'J.1J, voorzitter
van de jjadan tervrakilan itekjat A-^aloekoe oelatan(i3.jr.ii.ia.o.) uit
Den Heag, tervri. jl de inleiding zal uorden gehouden door de ueer
ll.Blok, raedevierlcer van de A f & . ...msterdam van de ^.tiohting "ojoor de
iiemven '-'•'rouw".-
Beholve deze twee sprekers kunnen v;e ook nog de vertoning aankon-
digen van twee prochtige films over .Ambon, nomeli jic "oaparoea" en
"Door de 2eu\ven ^rouv;".
Deze ^rabon-avond wordt georganiseerd in saiaenwerking met de ^ifd,
Amsterdam ven de otichting "Door de Deuv;en "rouvj" en de vdjken

^uid en Centrum van het Veteranen iiegioen ^eierland". -^e leden
van deze laatate tv;ee vdjken ontvangen dezelfde stencil en wi j iio-
pen dat ook uit deze vdjken velen nun belangstelling sullen tonen.
De toegangspri js hebben wij zo Itiog mogeli jk gehouden, namelijk op
fl. 0,75 per persoon, belasuing inbegrepen. t;e zijn er iiier echter

bij van uitgegf>an dat de zael geheel gevuld vjordt.iiiet zo^aeer nog
de financiSn als v?el het onderxverp van de avond is het \vuord dot \ve
in ons optiaisme niet beschaamd .aullen \vorden.-L-egionnairs, het
vjoord, of liever de daad, is nu am U!!
De ksarten zijn verkrijgbuar bij: .T
P.J". lioop -;.;ilh.eliainastr.48hs ^'est ^ .j.G.v.d.Lek-ge oivee-
ii,GrSl3er -bosb '1'oussaintstr 39'" >;est | linckstrtiat 7hs ^uid
H.Blok -de Glercqstr 109'" .,'est ; D.G.i'.iioesink-iiunHe-
J.Bokma -Lumeystr.* 32' ,/est ; str. 82hs ^uid
G.H.G.Veen -v jpeykstr 115hs ,.cst ; U.G.Jie'ogens-prin-
;/.3olle -ten ^ateatr. 77" .vest ; sengrocht 495"« G.
F.-jtuten -i'iannostr. 14*' ,<est * «J.«l«iiilnderhout-Gel-
i'j.v.d.Lindejd-^kbarstrt-at 12' .vest | dersckade G
C.Lusscher. -Bloauvrvoetstr.12'' ,,est | H.jr.Ghardet-iiOogte
J.Garis -Leeuv;endulersv:eg 07hs ,iest J ksdijk 154' G.
li.Cr.../. v ^oelen-de rvempenaersstr. 32hs .^est { h.ii.Dech-t.esterstr.
iL.L.kempen -rjhijnvis -"eithstr 37hs t,est \6 G,
i^.^chneider -van ideghenstr 37hs
J .A . Dresscher-LoEinnstr 57" '

-i'r iAals3tr 94hs ^i
-ieoac v "aiapenstr

iii'>T U DW IV-AK ^vL.J Lifi-IOKWiilH Viiriji^T! 1! !
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