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(Afdeling Amsterdam.)

1. Na<ar werd vernonen, heeft het bestuur Vc.n
de V.L.-d.-jifdeling Amsterdam, in navoiging van een soortgeiijke
activiteit van de V.L»^.-afdeling Dordrecht, twee comite's op-
gericJat n,l-. een
a | voor hulp aan Ambon en
b. voor nui p aan de Indische ileaerlanders.
In net comite voor hulp aan Alnbon hebbea sitting:

In het' comite v or hui p aan de Inaische JJederianders hebben ait-
ting:

2. lev ens zou bij hat V.L.N-afdeiingsbestuur te Amsterdam het vooxv
oemen best aan voor het verienen van T*»»'" hulp aan Ambon en de
Indische Hederianders een straat-conecte te houden.
E.e.a. ook in navolging van de straat-coliecte weike voor dê e
doeieinde door ne* V.L.N.-afdeling Dordrecht werd gehouden en
volgens een mededeling van het bestuur van deze afdeiing een be-
drag van f« 8000,- zou hebben opgebracht,

3. I.v.m. dit gun&tig resuitaat zou het bestuur van de V.L.N.-af-
deling Dordrecht, bid de andare V.L.̂ .-afdelingen er op hebben
uangedrongena soortgeiijke coliecten voor dit doei te orĝ nise*e-
ren. j3inde.

ftllpl.

DAT. 20 JAN. 1955
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Op Dinsdagavond - 18.1.55 - vond in de Bovenzajal va*h nETfc gem$6nT
—. I « t •— w _ ___ _ . _ . ^ _ ___ % _ _ » * _ % I l_ •!_ I *_-. _l.lijk Concertgebouw te Haarlem, een openbare bijeaikoiM^ plaats ran

Veteranen Legioen Nederland. -̂*-~*
Als sprekers op deze bijeenkomst traden op: del Heren » reda s-

teur "Nieuwsbrieven* en . ,hoofd afdeling VoorljLcnTlng Zuid Molukkhi
De voorzitter van net V,L.N. afdeling Haarlem

,hield een korte inleiding,waarin hij de geringe opkomst
( pl*m. 50 leden en 20 andere beLangatellenden) weet aan net slechte weer

Hierna verleende hij het woord aan de Heer ,die tot onderwerp
van zijn rede had gekozen "Hederland - Hu". Aan het door hem gesprokene
kan het volgende worden ontieend»

,X)ok de domheid heeft zijn grenzen. Ben recent en typisch TO orbeeld
hiervan noemde :whet geklungel" om de 11 Amerikaanse piloten. De
U.N.O. is in het geweer geroepen en niemand minder dan de secretaris -
generaal is naar China gereisd om deze vliegeniers wlos te bedelen11 en
dan te bedenken dat deze zlefde U.N.O. de Chinezen en Noord Koreanen tot
agressor heeft verklaard in verband met de Koreaanse kwestie. Is het nie
belachelijk dat deze U.N.O. thans met veel strijkages naar Tsjoe en Lai
gaat ? We kunnen natuurlijk geen oorlog gaan maken om 11 Amerikan*n,maar
wat we wel kunnen is,de Aziaat aanpakken zoals dat hoort en in het verle
den is gedaan. Een krachtige houding is het enige wat deze lieden iets
zegt. Het is in het verleden onder " ~ ,H.M. gezant,
voorgekomen,dat 10*000 gewapende Chinezen de uitlevering kwamen eisen
van een Chinees generaal die zijn toevlucht bij ons had gezocht. Zeven
met karabijn gewapende mariniers brachten deze he ren tot andere gedaohte
en de Chinezen dropen af. Kijk dit is de methode. De seoretaris-generaal
van de U.B.O. gaat bedelen om 11 spionnen,want dat zijn ze ongetwijfeld.
Dat is een politiek van bukken en nog eens bukken. Daar gaat Nederland
ook mank aan. Ja,Nederlanders van nufmen zegt tegenwoordig zo graagt
"Toenwij India bezaten glng het in Nederland slecht. Nu we IndiB kwijt
zijn. gaat het in ffederland goed". Dit is een kapitale vergissing,om d«
simpele reden,dat we geen reserves hebben. Vroeger kregen we objectieve
cijfers van het Bureau v.d. Statistiek. Hu krijgen we ook wel cijfera,
maar thana kunnen die heren het niet meer* Ik schreef daarover reeds
uitvoerig,zei ,in een van mijn "Nieuwbrieven". Het gaat in Heder-
land absoluut verkeerd en vroeg of laat zal one een vreselijke rekening
worden gepresenteerd. Stelt IT voor dat wij een 30 jaar geleden beweerd
hadden dat de socialisten,eenmaal aan de nacht gekomen,het inkomen van
de arteider zou gaan drukken* De eerste de beste socialist zou U zijn
aangevlogen*. Wat doen daze heren nu ? Wij hebben thans een slimme
Minister van Landbouw. Je kunt in de krant Ueeen dat de boeren uit de
H.O,-polder b.v. de meeste belasting moeten betalen. Het is echter zoale
een dezer dagen iemand zeit "Laten er nu nog oak enige boeren zijn die
nog geen auto bezitten". Die autofs moeten wij betalen,U en ik,door de
melkprijsverhoging van 4 cent voor onze tapterneIk. Bij de loonronden hoc
den wl j vanuit den Haag beweren,dat de ondernemer die een en ander in
zijn prijzen doorbereken*,een "vuige" kapitalist is. Maar nu Landbouw di
zelf doet,is het wel goed* Dit is "georganiseerde roofbouw". De kleine
spaarder,middenstander en boer worden steeds meer de dupe. Onze prijzen
worden steeds meer gefixeerd,de prijzen opgezet. Ja,het gaat heel goed
in Nederland. Men maakt b.v. ook nog van die prachtige regelingen voor
werklozen,doch wanneer deze een wettelijke grondslag hebbenrblijkt er
geen cent voor de uitvoering te zijn. Enige dagen geleden hebben we nog
gehoordl van de verwilderde massajeugd in Nederland;den Haag alleen al
telt er pl.m* 35.000 waaronder talloze onwettige kinderen. Nu is van
PvdA-zijde aan dit probleem gedAkterd. Er zijn sociale werters aangestel
en die kunnen ongetwijfeld goed werk doen. Als we nu echter de praktijk
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bekijken,dan zien we dat deze sociale werkers een verstrooingsavond
hieIden waar o.m. een poppentheater optrad,welke voorstelling moest wor-
den gestaakt okdat deze *sociale hervormers" zich te buiten gingen aan
onzedelijke uitspattingen (geroep "schande" in de zaal). Kijk,toehoor-
ders,dit is nu een typisch voorbeeld van social!sme. In alle politick
die bedtreven wordt mi as en wi j e'en ding nl. de liefde voor net werk. Tege
woordig is allea partij- of financieel belang. Bij het aan de nacht kome
van Hitler beloofde hi5 de ondergang ̂ an de joden en hij heeft dit conse
quent doorgevoerd. De joden wisten van tevoren wat hun lot was. De Nedei
landse Minister-president heeft ook duizenden naar de ondergang gevoerd,
als ik naar Indonesif kijk;alleen hadden wij dit niet verwacht. Ik heb
gedebateerd met Schermerhorn over het lot van Undonesift;zijn concluaie
wast "Kinderen moeten ook maar leren met een scheermes om te gaan". Ik
heb ook met Welter dit onderwerp beaproken,maar ik kan U verzekeren dat
dit een gevoelsmens is,die de tranen uit zijn ogen moest wissenftoen wlj
de zaken bespraken. Toen men de souvereiniteit aan Indonesia overdroeg,
wist men in Nederlandse regeringskringen dat Soekarno andere plannen had
O.m. werd het lo$ van Ambon bezegeld. Een groot deel van de Ambonese
bevolking is thans in Nederlandse kampen opgesloten,wordt geestelijk vex
moord,doch nlemand trekt zich daarvan iets aan. De rode pera zwijgt. Da
andere pers brengt af en toe een berichtje over hun nood. De radio
zwijgt ook. Alleen de A.Y.E.O zou iets konnen doen,maar die bewaart angE
vallig haar neutraliteit en scnTJnt meer zorgen te hebben over het al
dan niet slagen van een Bonte Trein. Heeft IT gelezen over de V.P.R.O. ?
Hen kon lezen dat erkende lid van de FvdA te zL jn» Dat is
niet erg,maar waarom draait deze heer er omheen dat de 7.P.R.O. een ver-
lengstuk is van de V.A.R.A. . Het A.N.F. is ook z.g. een onafhankelijk
persagentschap,maar praat nog steeds over de "zogenaamde Republiek der
Zuld Molukken". Angst beheerst de pers en radio omdat zij weet dat da
regering machtsmiddelen bezit. Voor wie angst ? Ik vraag mij b.v. ook
af waarom er in Nederland zoveel collaborateurs aan de touwtjas trekkan.
In Delft werd een verzetsman,die onder de vreselijkate folterlngen van
de Duitsers enkala van zijn kameraden varriad tot 15 jaar veroordeeld.
Van Heuven Goedhart hielp 13 mensen aan de galg en loopt vrij rond.
Waarom zien wij nog vrij rond lopen ? Nu moet ik toegeven dat ill
deze man in mijn "Nieuwsbrieven" onrecht heb aangedaan. Ik heb teveel
over hem geschreven. Ik achreef over zijn collaboratie van 23 millioen,
afkomstig van Seys Inquart. Laat hetnu later blijken dat het gean 23 zi^
geweeat,maar 32. Van Romme achreef ik dat ook hij dik verdiende aan de
oorlog. Ik vraag mi3 of er missohien systeem zit in die domheid waarvan
ik in het begin sprak. Nu is het beroerde dat die ellendige din-
gen publiceart die juist zijn. Er is nog nooit iemand bij mij gewaest
die zeis "het is gelogen". Dat Nederland de laagste loonstandaard in
Europa heeft is een feit.Het beOangrijkste ia echter wat je voor ;Je por-
tie geld kopen kunt: heel goede taptemelk en zo» Dat de werklozenkassen
leeg zijn daar hoort U niet over.Tenslotte moet elk land aan zijn toe-
komst denken,nietwaar. De "vader des vaderlands1* Willem Drees,zegt nu:
"Ja,die Indonesiers zijn toch wel tegengevallen". Tjonge,wat een ontdek-
king. Nu wil Indonesift Nieuw Guinea ook nog hebben,want Soekarno heeft
dit aan de Russen beloofd. Indonesia as of wordt binnenkort een communiE
tische vazalstaat. Ja,dit is geen kletspraat,dit staat in het testament
van Soekarno. Een circulaire hierover bezit men in den Haag. Ik heb er
ook een. Als het U interesseert moogt U hem van mij op bepaalde plaats
en tijd lezen,want ik heb hem niet bij mij en ik bewaar hem ook niet
thuis. Romme wil Nieuw Guinea houden; wil het kwijt. Goedbart wi]
het houden totdat er in Indoneai* een betere regering komt. Nu is de
vraagj wat noemt Goedhart een betere regering ? Alle gezeur en nakaartei
over het verlies van Indie kan opgelost worden. Als we willen hebben we
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IndiS morgen terug. We moeten alleen niet zo handelen als v6"6r 1940 met
een Gouverneur-Generaal enz. Indonesia Is Soekarno al lang moe,net zoale
wij de PvdA. Terreur houdt nimmer stand. Toch be staat terreur ook In
Nederland. Voorbeeld ? Een Nederlandse hoofdambtenaar werd gezegd,dat
als hij promotie wilde maken,hij eerst lid van de PvdA moest worden en
zijn abonnement "Nieuwsbrieven" diende op te zeggen. Wij willen geen
oorlog makentdoch bedenk dat er left en zijriwaar men om oorlog bidt. Denk
a an de door Rusland bezette land en. Zij zien in oorlog de enige leans on
onder net juk vandaan te komen. Ook in Ambon wacht men op onze dad en*
Waarom geen wapens in handen gespeeld van de vrije Republiek der Zuid
Molukken.Men zegt dat onze regering dat niet doet,bang een figuur te

/*ze slaan. De regering begrijpt niet dat/IKdit dagelijks toch al doet.
Voorbeeld ? Terwijl rond Ambon een strijd om leven en dood wordt gestre-
den,wordt een der kopstukken van de K.P.M.,wier schepen de T.N.I, vervoe
ren op dit moment,hier beglftigd met de orde van Oranje Nassau. Is dat
tactvol ? De A.R. slifct dit ook nog* Het schijnt tegenwoordig mode te
zijn,dat verkeerde elementen aan de touwtjes trekken. Ik denk aan
Amerika met . _ - Frankrijk met zijn spionnage-affaire - Bngeland
en Duitsland idem, laatst moest ik een plaatje hebben van minister Staf.
Dit plaatje is nu echter niet meer te krijgen. Weet TJ waarom ? Laat hij
daar nu opstaan als kopstuk van de nazistische Oostcompagnie,in gezel-
schap van zeer grote landverraders, Neen,in Nederland gaat het niet goed
nu wij IndiB kwijt zijn. We profiteren van een zeke re Europese welstand.
De PvdA heeft ons deze niet gebracht in Nederland. Wat staat one te wach
ten als straks Duitsland weer aan de markt komt. Nu is hun produotie en
export nog gekneveld en eist de herbouw van het land veel op. Straks is
dat anders,dan krijgt de Nederlandse Industrie kaakslagen en komt hier
weer werkloosheid. Haar let op mijn woorden,als het zover is,trekt de
PvdA zich uit de regering terug en gaat in de oppositie. Ja,onze voorman
nen kunnen vreemde dingen doen. Neem b.v. minister Suurhof. Goed,ik heb
iets tegen die man, dat komt omdat ik een goed geheugen bezit. Deze ez -
voorzitter van het NW ging destijds naar Indonesii om zî n breeders daa
het staken te leren. Ja,wat zegt U daarvan ? Dat is nu e'e'n van onze mini
ters. Waar het ons aankankeert is stijl,liefde en flinke kerels als
staatslieden. De mentaliteit van "het zal mijn tijd wel durentt moet weg.
Zo denken ook die bezoekers van de Bonte Treln hier beneden (opm.t in de
grote benedenzaal gaf de A.V.R.O. een Bonte Dinsdagavond-trein). Haar
zijn zij niet wakker te schudden ? Natuurlijk wel» Het is m.i. mede de
taak van het Legioen hieraan mede te werken,de mensohen in te lichten,
iets tot stand te brengen tot heil van ons volk.

Na een korte pauze beantwoordde de Heer 6£n ingekomen vraag.
Deze luidde: "Is er van ondernemerszijde geen geld of goederen bijeen te
brengen om de Republiek der Zuid Molukken terzijde te ataan ? Als de re-
gering dan geen compagnie militairen wil/sturen,kan het toch ook anders.
Vrijwilligers genoeg onder ons". decide mede dat dit reeds is
gepoogd. In Nederland dorst men dit niet aan. Belgische en Engelse zaker
lieden wel. Een tweede vraag kon niet in een zaalvol mensen beant
woorden,omdat hij dan het risico liep weer opgesloten te warden.

Vervolgens kreeg de Heer hetwoord. Deze dankte het Legioen
in de gelegenheid te zijn gesteld om te spreken. Hij critiseerde de
Indonesische pers en met name het blad "Indonsia Raja",die het voortdu-
rend voorstelde alsof er in Ambon geen vuiltje aan de lucht is. Waarom
strooit de luchtmacht van de T.N.I, steeds pamfletten boven Ambon uit,
waarin de bevolking tot kalmte wordt aangemaand ? Waarom reeds jaren de
staat van oorlog in dit gebied ? Waarom is dat enige dagen terug nog
uitgebreid ? Omdat er wel degelijk een vuiltje is waartegen de R.M.S.
moet vechten. De staat van oorlog rond Ambon is een wanhoopsdaad van
Soekarn*. Uit prestige-overwegingen zal Soekarno te alien tijde pogen
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de stad Ambon te behouden. Rondom Ambon wordt echter gevochten voor onz<
vrljheid. Het tragische is dat de troepen Tan Soekarn© zijn aangpvoerd
door de Nederlandse K.P.M. ,hetgem de Heer Drees he eft moeten be amen.
Drees zegt echter dat de Z.P.M. een openbaar vervoermiddel is. De terrei
op Ambon is overal te zien: censuur op pera en post;postkantoren binnen
en buiten door soldaten bewaakt. Nederland steunt Soekarno en richt zicl
tegen Ambon. Ik vraag mij af waaraan wij dit hebben verdiend. Duizenden
Ambonezen hebben zich geofferd voor Nederland en Nederlanders in de afge
lopen oorlog. Is dit onze dank ? Enige dagen terug begaf zich een
Ambonese delegatie naar minister-president Drees om te protesteren tegei
het vervoer van T.N.I.-troepen per K.P.M. naar Ceram. Zij werden afge-
scheept door een bode,terwijl Drees in een dienstauto wegging. De twee
Ambonesen verwijderden zich van het Plein 1813 en keken tersloops naaf
het vrijheidsbeeld. Ben wrange glimlach trok over hun gelaat. Was Drees
bang geconfronteerd te worden ? Minister Luns bracht de klacht van Amber
niet in de Verenigde Naties onder het motief dat de Zuid Molukken deel
uitmaken van de Verenigde Staten van Indonesia. Is dit niet idioot,nu d«
Nederlandse rechtspraak heeft uitgemaakt dat dit niet zo is ? Moet Ambot
ook nog communistisch worden ? Men kau doen wat men wil,maar Indonesierc
worden wij nooit,al dringt men ons deze national!teit op. Stelt U voor
dat ze morgen in Bonn zeggen: "U bent vanaf he den geen Nederlander meer
maar Duitser1*. In geen enkel opzicht zijn wij Indonesier;taal - ras -
zeden enz. verschillen volkomen* Voorts vraag ik mij af waarom de Neder-
land se regering de Hechten van de Hens ook niet op ons van toepassing
wil brengen. Zijn wij 2e-rangs burgers? In Ambon dreigt nu de ramp zich
te voltooien;laten wLj bidden tot God dat ook deze lijdensbeker ons
voorbij gaat.

Een der be etuursleden van het V.L.N* dankte beide spretera en zegdc
toe dat ook het V.L.N. afdeling Haarlem e.o, alles zou doen wat mogelyk
was om Ambon te steunen.

Bij de uitgang der zaal stond een collectebus waarin men geld kon
deponeren ten behoeve van Ambon.

| 21 Januari 1955.
•••••̂— «̂ »i— •— —-^—«—. •.. ̂̂ ••̂•.••-•••y

1

Aan het Hoofd van de B.V.D,
Javastraat 68.
D e n H a a g.
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bijiage:
Onderwerp x "Yetaranen Legioen ifederiand".

(Oud-Wapanbroeders}.

J

DAT, 1 1 FE0.19o5

I Cdd*
exempiaar van net door net Y.L.N.

uitgegeven orgaan " Oud-Wapenbroeders" van februari 1955 Ho. n van
de 3de jaargang*
T.a.v. de in dit numnulr opgenomen tekst zij opgemerkt, dat daarin

zoais steeds de bekende onderwerpen met betrekking tot; Nieuw-Guinee
Ambon en Indonesia wooden behandeid. ̂ ok wordt in dit nummer de no-
dige aandacht besteed aan " de nationaie veteranen herdenking" op
Yoorzover nooTg wordt*in net bijzonder de aandacht

net op de paginaTs 11 en 12 opgenomen artike1 - met t
van de oniangs uit Indonesie h.t.i. aangekomen
tikel handeit over de overdracht van de souvereiniteit van Nieuw-
Guinea aan Indonesie. Dit art ike l werd opgenomen in net weekbiad
H De Groene" van n-i2-i954.Binde.

ô T/
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Qnderwerp: "Veteranen £egioen Nederiand".
(Afdeiing Amsterdam)*

Near werd vernomen, zou net oniangs door net V.L-N.-afdeling Amster-
dam opgericnte " Ambon-somite" _1

voornemens
zijn geiden in te zameien voor de R«M.b.

Voor dit doel zou een schrijven. worden gericht aan verschinende
grotere te Amsterdam gevestigde Bedrijven en Insteiiingen, waarin om
uitsiuitend financiele steun zai worden gevraagd.

/

ACD/

4

OAT. 1 8 FLB. 1955

Cod.
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Kr. 2 - 1935 - V.

! :>AT. 2 3 MRT. 1955

Kort verslag van de ledenvergadering van het
Veteranenlegioen - Nederland, afdeling -Dor-
drecht, in gebouw Americain te Dordrecht, op
7 Maart 1955, te 20.30 uur.

Aanwezigt ongeveer 40 leden.

Bij de ingekomen stukken welke ter vergadering
-.verden "bahandeld bevond zich een schrijven van het hoofdbestxiur
van hat Vetaranenlegioen - ITederland, 7/aarin werd medegedeeld,
dat binnenkort in de Tweede Kansr zal worden gelnterpelleerd over
het Indiebeleid van de Nederlandse regering. In dat schrijven
werd voorts medegedeeld, dat de afdeling 's-Gravenhage van het
Veteranenlegioen - Nederland bij die interpellatie aanwezig zal
zijn en de vragensteller alsdan met applaus zal bijvallen. Na af-
loop van bedoelde interpellatie zal door genoemde afdeling het
'"7ilhelmus" v/orden gezongen.

Bij de uitgaande stukken van de afdeling be-
vond zich een schrijven gericht aan het College van Burgemeester
en Wethouders der gemeente Dordrecht, waarin wordt verzocht bij
de naarijjeving aan nieuwe straten in die gemeente rekening te wil-
len houden met de .Tens van velen, de naam van wijlen Generaal
Spoor te vernoemen. Medegedeeld werd, dat op dit schrijven geen
antwoord was ontvangen van het gemoentebestuur. In 1954 -*as, zo
werd medegedeeld een soortgelijk verzoek aan genoemd College ge-
daan. Ook op dat vorzoek was nimner antwoord ontvangsn. In ver-
band hiermede zouden bij een volgend afwijzen "maatregelen" wor-
den genomen. Welke 'toaatregelen" dan aouden worden genoraen werd
niet medegedeeld.

Medegedeeld werd voorts, dat binnenkort te
1 s-Graverhage een demonstratie zal worden gehouden. Voor deze
demonstratie zou reeds vargunning zijn verleend. Voorgesteld werdr

aan deae demonstratie deel te nemen en daartoe vanuit Dordrecht
met een tweetal autobussen naar ' s-Gravenhage te vartrekken op de
dag van de demonstratie. De autobussen zouden moeten worden om-
hangen met de leuze: "Ambon moet vrij" en "Ambon korat vrij". Te
Dordrecht of te Rotterdam zou kunnen worden gewacht op de perso-
nen welke eventueel uit hat zuiden des lands eveneens per autobus
zouden koinen. De Eo^elijkheid werd onder ogen &ezien, te *s-Gra-
venhage eventueel een verkeersopstopping te veroorzaken on zo-
doende reclame voor de zaak Ambon te maken en de aandacht van het
publiek te trekken. ?*tet betrekking hiertoe werd echter niets be-
sloten. -—-

Van het lid en de rechtskundig adviseur van de
afdeling Dordrecht, ,was een vuuralel brnnengekoiaen
om tot kadervorming over te gaan. Dit kader zou dan bij verkie-
zingen kunnen worden gelnfiltreerd bij diverse politieke partijen.
Eiertoe werd besloten.

Tenslotte werd medegedeeld, dat door het hoofd-
bestuur was geadviseerd, geen geld te zenden aan het kolonel

fonds. Dit in verband met het feit dat bekcnd zou zijn ge-
worden, dat in het bestuur van dat fonds comnunistisch georiSn-
teerde personen zitting zouden hebben. Het kolonel fonds
stelt zich ten doel noodlijdende Nedsrlemders in Indonesie* te on-
dergteunen.tf Te oastreeks 24.00 uur vrerd de vergadering gesloten.

19-3-1955-1.-
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" Yeteranen Legioen jEiederiand".
tOud-Wapenbroeders.) DAT. 2 6 MRT. 1955

/Jj*^A<3

een exempiaar van het door het T.L.ii.
uitgegeven orgaan " Oud-Wapeabroeders" van Maart 1955 Mo. 1. van de
4de jaargang, het s.g. "Ambon-nummer".

Naar uit dit numiaer blijkt, is de zetel van het Y.L.N. gevestigd
te Driebergen, Hoofdstraat 86, op weik adres ook de redactie van het
biad "Oud-rWapenbroeders" is gevestigd*

In het V.L.N.-hoofdbestuur hebben - naar uit dit numiaer biijkt -
thans zitting: :

£(gemeen voorzitter,
vice-voorzitter,

aigemeen seeretaris en
I (poiitiek) commissaris*

T.a.v. de inhoud van dit nunuaer zij opgemerkt, dat daarin ia op-
genomen een kort-versiag van de aigemene ledenvergadering, weike op
29-1-1955 in hotel " Saits" te Utrecht werd gehouden. ! .

Verder aijn meerdere van de in dit nummer opgenomen artikeien
gewijd aan de kwestie der Imbonezen en de B*M.S.

In een mededeiing van de redactie, wordt bekendgemaakt, d«it het
biad - vooriopig bij wijze van proef - in de oude vorm zai verschij-
nen en wear uit 32 pagina's zai bestaan. £inde.
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Qnderwerp: " Yeteranen negioen Mederiand".
tOud-Wai>enbroeders. )

ACD/

DAT. 3 1 MCI 1955

..
uitgegeven orgaan "

jaargang.

exempiaar Vein h.et door het V.L.W*
Oud-Wapenbroeders" van. Mei 1955 î o, 3 van de

T.a.v, de inhoud van dit nummer kan worden opgemerkt, dat de
daarin opgenomen teket veer hoofdzakeiijk betrekking he aft op de
kwestie -Ambon en anes wat daarmee saraengaat.
Opgenomen is een " Mededeting van het Bageiijjks-bestuur" - pagi-
na 69 - waaxin verme^d wordt, dat een " propaganda-cocuaissie" is
ingesteid, waarvan het secretariaat is gevestigd Pegasusstraat
109 te Haarlem, met ai s secretaris

_

Uit een opgenomea kort versing van een door de Y.L.^«
Aststerddoi op 15— ̂ -l9>5 gehouden ledenvergadering, biijkt dat het
bestuur van deze_<*fdeiing thans is Scimengesteid a\ voigt:
voorzitter: - — - ,
secret<*ris:
penningm. ,
leden: .
id.
id.
id.
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bi31ages

Oaderwero:

9 Juai 1955.

"Yeteraaea Legioea Nederiaad".
QOud-Wapeabroeders).

exempiaar
uitgegevea orgaaa " Oud-Wapeabroeders" vaa

DAT. \ JUN1195$

T. =».v. de iahoud vaa dit aummer kaa wordea opgemerkt, dat de
ia opgenomea tekst ook au weer hoofdzakeiijk betrekkiag haeft op
de kwestie:
a* Ambon,
b. Uieuw-(iuiiiea ea
c. lauoaesie
ea aiies wat daarmede sameagaat.
Uit eea mededeiiag v»a het "Dageiijks Bestuur", biijkt dat de acti-
viteitea vaa aet 7.1.,.̂. de laatste tijd fioofdzakeiijk waren gericht
op de:
i.HBtkettea-actie,
2.Amboa, waarover op 10-1-1955 eaa roadschrijvea werd gericht aaa

de Y.L.i'I.-oaderdeiea,
3«Pcopagaada-commissie, weike iamiddeis werd opgericat ea aet
4«Sociaoi-Foads, waarbij aet de bedoeiiag is, dat de verscaineade

V.L«tf. -oaderdeiea speciaie org^aisaties ia aeo levea zun.ea
roepea ea persoaea â awijzea, voor het bea^rtigea v^a de
sociaie beic*agea vaa de ledea,

Oader de rubriek " Nieuws uit iiieuw—Gtuiaea" (pagiaa 103 )is eea be-
richt vaa aet Dageiijks Bestuur opgeaomea, waaria wordt medegedeeia,
dat op 2-4-1955 te Hoiiaadia het "'Gewest ifieuw-Guiaea" vaa het V.L.
jtf./opgericat, Hierbij zija de aoonea v-aa de persoaaa die zittiag
aebbea ia dit (Jewesteiijk Bestuur opgeaomaa.
In de rubriek " Gewestefijk Meuws"Cpagiaa i2i e.v.) is eea brief
opgeaomea, we ike door het bestuur v^a het "Gewest tfieuw-G-uiaeaV werd
verzoadea aaa .̂i!. de uouveraeur v^n Wederiaads î fieuw-GuiaeaJa te
Hoiiaaaia.
Oacier de titei " De Vroiijke \l BiiTOGItfG " (pagiaa 1.07 e.v.)
is eea beschouwiag opgeaomea over- de door de P.V.U..A. op 2 kei 1955
te Amsterdam gehoudea \i bijeenkomst. Hieria wordt aea uitvoerige
uitaeazettiag gegevea over het oatpiooiea vaa twee spaadoekea, door
eaige ledea vaa het V.L.̂ .iaet de i suze "Amboa moet vrij", gedureade
het betoog, dat door Z.J.Miaister SUuHHOFJ*1 op deze bijeeakomst werd
gehoudea.
Opgeaomea is het "adres", dat door het "Dageii jks-rBestuur" vaa het

V.L.i'i. werd gericht aaa de i.edea vaa de Berste ea Tweede Kamer der
Stitea Geaeraai ea waaria wordt aaagedroagen zich tegea het opheffea
vaa de Uaie met laaoaesie te verkiarea, aivoreas de oude overeea-
komstea zija ao.̂ akomea ea de .rieden aadse regeriag de Hepubiiek der
Zui'-i-Moiukkea ais zodaaig zai erkemiea.
Aaadacht wordt verder gesciionkea aaa de bi jeeakomstea ia de Hout-

rustaaiien op 23 ̂ prii T355 te Dea Haag; de coafereatie v»a de
^frikaaas-Aziatische laadea te Baadoeag ea dergeiijke.jjJiade.

_ o.3. :
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10 Juni 1955.

Onderwerp: "Veterciaen £egioen ^

ii.a.v. de ultimo Mei i955 in de nieawsbic*den verschenen oerichten
over de nieuw te vormen" DOTitieke combinatie", waar^an apor
WjSSTjSKLliKr Raymond P.P.. e.a. zou
worden deeigeaomen, werd door het hoofdbestuur van het V.i,.^. een
communique uitgegeven, ^edateerd " -^riejfoergen, 3 Juni l95^» ia dit
communiqu6 woxdt bekendgesteld, dat het V.L«^. zich niet achter

r, of de^e nieuwe te vormen " poi.itieke combinauie" za\i
ook niet wanneer deze zui dee\nemen aan de e.v. verkiezingen

voor de 2de Kamer der St^ten Generexai.
Het communiqu§, waarvan eGn i'otocopie hierbij is gevoegd, werde enige
dagen geieden aan de leden van het V.L.1*. per oost toagezonden.jiinde.

Q>3< __^^

ACD/

DAT. \I 19SS {

Cod*



Legioen Neder/and
HooMtosfuur

tariMt: tWMrtrMt 86, Dri.b«rg*n

DRIEBERGEN, 3 Juni 1955
Telefoon K 3438-3095

COMMUNIQUE

De laatste tyd is in verschillende bladeTT melding gemaakt van nieuw-gevormde of alsnog nieuw te
vormen politieke combinaties, waarbij wij herhaaldelijk stuiten op de naam van de Kapitein R. P. Wester-
ling. De beer Westerling zou n.l., blijkens zijn laatste mededeling aan de pers, een samengaan op een
verkiezingsujst met de heren Wolthuis en Van Tienen (N.E.S.B.) ,,in petto houden".

Aangezien de heer Westerling de naam van het Veteranen Legioen in geding heeft gebracht, achten
wtj one verplicht U te verzekeren, dat het V.L.N. nooit kan en zal samenwerken met lieden, die in de
jaren 1940-1945 de zijde van de vijand kozen tegen de Oud-strijdefs van 10 Mei 1940 en de Verzetstrijders*

Het VJL.N. maakte geen deel uit van bedoelde gelegenheidscombinaties, noch heeft het dit ooit over-
wogen, noch zal het zich ooit als politieke partij aandienen. ledere vorm van totalitarisme, hetzij zwart of
rood gekleurd, zal het Legioen als tegenstander ontmoeten.

^—-

Verder wordt ook gemeld, dat het ,,Neo-f ascisme" zijn kop opsteekt!
Het VJaJI. kent geen bewondering voor de ,,lippen-democratie", die sinds 1945 is beleden. De feiten

•preken een te duidelijke taal: het meer dan trieste Indonesische beleid van de opeenvolgende regeringen
— het tekortschieten in plichtsbetrachting van vele landsbestuurders — het schofferen van Ambon's
techt — de mishandelingen en beledigingen waaraan landgenoten dagelijks worden blootgesteld — het
steeds stijgende prijspeil en het schromelijk falende woningbeleid zijn nu eenmaal met weg te praten.

Dat er zodoende ontevredenheid ontstaat is van een en ander het loglsch gevolg. En dat deze on-
tevredenheid de beste voedingsbodem is voor politick extremisme is in het verleden reeds te dikwijls
bewezen!

Een politiek samengaan met de heren Wolthuis en Van Tienen, welke de heer Westerling nog steeds
,̂in petto houdt", waarbij ook namen van tot nog toe steeds als goede Vaderlanders bekend staande man-
nen worden genoemd, kan op een dergelijk extremisme uitlopen.

De bedoelde ontevredenheid mag niet op onverantwoordeh'jke wijze worden geexploiteerd; het middel
W»r« einstiger dan de kwaal!!

: Het kabinet is gevallen; door hoevelen oprecht betreurd?
Is het niet merkwaardig, dat de hier' gewraakte publicaties samenvallen met de val van een andere

eombinatie ,,op brede basis"?
.lien kan nu eenmaal niet straffeloos de regels ?an de parlementaire democratic blijven overtreden;
at als zodanig moet ook het pressieuitoefenen op de volksvertegenwoordiging, ten aanzien van het

/"-liuurbeleid, worden aangemerkt.
/^ Pijnlijk echter is het te moeten vaststellen, dat het huurbeleid de -aanleiding werd om het kabinet

preg te zenden. In het jongste verleden waren er vecl ernstiger aanleidingen voor het Nederlandse Volk cm
regering hnistoe te zenden, doch de meerderheid in het parlement verstond toen niet zijn plicht

Het Veteranen Legioen Nederland heeft zijn leden geen aanwijzingen verstrekt wat betrelt het stemmen
op bepaalde partyen, noch neemt het deel (al dan niet verbonden met een gelegenheidscombinatie) aan een
eventueel te openen jacht op de ,,Haagse nieuwe"(zetels). Wei spjreekt het namcns al zijn leden, wannecr
het van een nieuw kabinet eist: Geen verbreking van de Unie met Indonesia voordat de rechten van
onze landgenoten in Indonesie en de rechten van het dappere Volk der Zuid-Molukken zijn erkend en
behoorlijk gewaarborgd, waarbij dc- Republik Indonesia onvoorwaardelijk afstand doet van alle beweerde
aanspraken op Nederlands Nieuw-Guinea.

Ongeacht het bovenstaande verlangt het Legioen:
Bescherming van onze Landgenoten in Indonesie. — Erkenning van en daarmede gepaard gaande ver-

lening van politieke en mprele steun aan de Republiek der Zuid-Molukken. — Handhaving van de onver-
korte souvereiniteit over Nederlands Nieuw-Guinea tegen buitenlandse en helaas ook binnenlandse belagers.

Voor iedere Legionnair is h"et Algemeen Nederlands Belang het belangrijkste, zo niet het enig, richt-
•noer bij het invullen van het stembiljet. Van de in het V.L.N, georganiseerde Oud-strijders mag worden
verwacht, dat zij bovenstaande normen laten gelden voof ,hun verkiezingscandidaten. Jan Soldaat moest
reeds voor te veel wrakke wagentjes trekken, dan dat hij zich nu weer gewillig laat inspannen. — Niet
door politieke leuzen, maar in strijd en gevaar leerde hij het Nederlandse Belang kennen; een dergelijke
leenchool is hem meer waard dan een trommel vol onvervulde beloften. Dit zij^hier zonder reserve
verklaard!
' - HET HOOFDBESTUUR



"GE10EST NIEUW-GUINEAM van het V.L.N.

In het orgaan van het Veteranen Legioen Nederland,
"Oud Wapenbroeders", van Juni 1955» werd bekend gemaakt,
dat op 2 April 1955 ia HOLLANDIA het "Geweat ̂ ieuw-Guine
van het V.L.N. werd opgerichb, met het gewestelijk be-
et uur van de volgende samenstelling:

voorzitter t
seoretaris t
penningmeester :
commissarissen :

Het seoretariaat is gevestigd op het huisadres van
de secretaris

Men is thans bezig in HOLLANDIA en MANOKWARI - waar
het enthousiasme niet ontbreekt — een a-?deling op te
richten.

Poor de vervanging van de K.L. door de Mariniers ia
een groot aantal leden teruggekeerd naar NEDEELANDj er
zal getraoht worden onder de mariniers leden te werven.
Niettegenstaande deze reorganisatie hoopt men door een
goed opgezette propaganda-actie het ledental weer op te
voeren.
Noot; Opgemerkt moge worden, dat tijdens een openbare

vergadering te_HOLLA!TpIA (bijgewoond door ca 100
personen) op 16 November 1953» werd opgericht: de
Afdeling Nieuw-Guinea van het V.L.N.
Op 22 November 1953 vond de samenstelling van het
bestuur plaats, bestaande uit:
voorzitter t
secretaria s
penningmeester:
commissarissen:

Deze vereniging ontwikkelde, na haar oprichting,
geen merkbare activiteiten en er werden geen open-
bare vergaderingen gehouden.

- 2 -
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Nadat begin Maart 1955 de voorzitter, ,
naar MANOKWARI was overgeplaatat en de seoretaris

in dezelfde maand naar Nederland
was vertrokken, werd over genoemde vereniging niets
meer gehoord.



VBRBIHPIHG Nr. 4.

Mr. 9 - 1955 - 7.

.D. 5Q2/55.

Kort verslag van de oontaotavond van hat Vete-
ranenlegioen - Hederland, afdeling Dordrecht,
in gebouw Paviljoen te Dordrecht, op 29 Juni
1955.

Voorzittan

Spreker :

Zaaloap. « pirn. 60 zitplaataan.

Aaarezig : 54 personan.

Steaming t geanineerd.

Entree t vrij.

Da voorzitter opanda de vergadering. Na alien
an in net bijzonder da beer , de landelijke voorzitter, aan
welkom te hebben toegeroepen, memoreerde hij in hat kort tfe*n an an-
dar de af deling Dordrecht betreffende. Da af da ling, zo daelda hij
made, bestaat momenteel ait ongeveer 400 leden. Hij aohtte da kern
van de af deling ter vergadering aanwezig. Hat apaat hem, dat zo wei-
nigen van da af deling waren opgekooen en riep in varhand daaraada da
aanwezigen op om persoonlijk zo vael mogelijk propaganda te oaken
in de af deling en te trachten bet vergaderingbezoak aan te wakkeren.
Vervolgens deelde de voorzitter nog meda, dat in September a,a. da
algemene ledenvergadering zal worden gahoudan. Viar van da zes af-
tradenden uit het bestuur stellan zioh niat neer herkiesbaar. Ha ver-
der geen bijzonderhedan te hebben genemoreerd en het programma van de
arond bekend te hebben gemaakt, gaf de voorzitter het woord aan de
hear

Da hear begon zijn toeapraak net op te
oerken, niet ta hebben vanraoht een speech te aullen moeten houdan,
dooix in da ve render ate Hi ng te hebben verkaerd, dat deza avond van
de af deling Dordrecht aeer in het teken van een onderonsje stond.
Jfichter, zo varvolgde hij, wil ik vanavond wel aan het verzoak van
het bestuur voldoen en de doelatelling van het Vateranenlagioan-
Nederland in het kort waergevan*

Ik heb, zo zaide sprakar, tijdena de vacantie
we Ike ik dezer dagen genoot een fingelsman ontmoet, die in de jaran
1940 - 1945 werd gedropt in de vallai van Rosaano in Italia*. In da
genoemde vallai was een begin van verzet gaaaakt door de bevoIking,
veratarkt door ean klain aantal personen van versohillende national!-
teiten we Ike gevlucht waren uit verschillende Duitse oonoentratie-
kampen in Italie. De Bngelsman, die ik aprak, behoorde tot een groap
van ongeveer 100 tot en mat daakundige soldaten, die in de vallei
van Roasano warden gedropt om in het verzat leiding te geven. Han be-
traohtte in genoemde vallei de wijsheid, oat niet verder te springen
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dan da polaatok laag waa an ala men iata in bet verzat ondernam, dan
ging man sleohta in dat geval daartoa orer, indien da winat da nade-
lan zakar zoo. orertreffen.

Dit moat ook da werkwijze wordan Tan hat Veteranenlegioen-
tfoderland. Wij aoaten daakundiga krachten zien ta warren. Mensen, die
leiding kunnan geven. Mensen met aen nationaal geroel. fiat Veteran*ri-
le gioen behoort boren da fiaderlandae politieke partijjten te staan.
Wij hebban nieta aan menaen, die ean eigen politiaka orertuiging in
one legioen uit willen dragan. Ook zijn wij niet Toornemens da zo-
Teelate politieke partij op te richten. Daaraan hebben wij allemaal
nieta. °et legioen moet zien te worden flat geweten Tan hat liedarlandae
TOlk. flet zal de werking moeten hebben Tan net geweten, dat zoala wij
we ten, zo lastig kan zijn. flat gewatan gaat immers spreken, wannaar
de nans verkeerde dingen gedaan heeft. £o aal bat de taak moeten wor-
den Tan hat Veteranenlegioen, Tan zich te doen horan wannear onze re-
gering dingen doet die in wezan fout zijn. Daarbij behoort hat T66r
allea legaal te blijTen. Om zo Ter te kunnan koinen sal er gabouwd
moeten worden. Daarroor moeten alle kraohten worden ingaapannan. Of-
fers zullen moeten wordan gebraoht, want Toor propagandadoaleinden
zijn ettelijke duizenden guldens nodig.

Het makan Tan propaganda is aan harda noodzaak. Wij hebben
de taak om bat nationala bewustzijn wakker te aohudden bij hat Heder-
landae Tolk. Het nationale bewuatzijn, dat bij hat Tolk zo ingedom-
meld ia. Hat nationala garoal ia zoek. Ala Tolwaaaan kerel moet men
zion niet sohamen roor tranen bij hat aanhoran Tan hat oude Wilhelmua.
Hoe kon men ontroeran bij hat horen Tan de Koninklijke stem bij een
gedwongen Terblijf in hat buitenland. Hat zijn syup toman Tan Oranje-
gezindhaid en echte Taderlands lie fde. Da Taderlands liefde aohijnt
teganroordig orerbodig te zijn. Zi j wordt aan alle kan tan uitgebannen.
De radio an da para doen daaraan druk made.

Da Hederlandae rage ring Toert aan Terkeerda politiak tan
opziohta Tan een eVnwording Tan fiuropa. Man moat niet denken, dat wij
bijToorbeeld tegen een Tergamakkelijking Tan het onderlinge grenarer-
keer zijn. In het gaheal niet. Maar daar zijn wij tegen, dat de Beder-
landaa regering alia reohtan Tan da natia orar boord gooit. Hoe kan
men Terdar eigenlijk ook met meerdere families aamen gaan wonen, wan-
near da boal in eigan huia niet in orde ia?

De Traag ia gerezen, zo Terrolgde apraker zijn toaapraak
of het niet noodzakelijk is, om da mogalijkbaid te aohappen, dat ook
peraonan die gaan oud-militair zijn kunnan toatraden tot hat Vetera-
nenlegioen. Daar ben ik peraoonlijk abaoluut op tegan. Overigans heb
ik ar gaen bazwaar in, dat wordt aamen gawarkt mat bijToorbaeld da
sticnting "Pro Patria". Hat zou zelfa in hoga mate zijn nut kunnan
hebben wannear Banenwerking met dergelijka Teranigingan tot stand zou
kunnan wordan gebraoht.

Fogingen wordan in hat wark geatald om voor hat legioen in
alle prorinoiea aooiala offioieran aan te stellen. Zij krijgan tot
taak de aociala aangalegenhaden Tan de legionnaire te behartigan.

Komende tot hat laatata gebauran rondom de ex-K.K.I.L. kapi-
tein featerling, noemde apreker da "Bripan"-affaire een onzinnige
stunt. Westerling moet zioh niet voor allerlai karretjaa in den lande
laten apannan. Hij had zioh niet moeten lenen Toor genoemde affaire.
De peraonen die betrokken zijn bij de "Eripan" geaohiedenia zijn fan-
taaten. Westerling ia aen offioier, die het bests werkt mat aen 40 of
30 aoldaten om ham been. Wannaar men ham daarmada op Caram zat Teegt
hij hat gahele eiland schoon. Wanneer nan ham aen paspoort zou ont-
houden omdat hij de Mederlandae zaak in het buitenland zou kunnan
sohadan, dan is dat nieta andars dan aen mooie "Tondst" Tan da rage-
ring. Op zo'n manier kan iedereen het Hadarlandae paspoort wordan
ontnomen.
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Spraker beVindigde zijn toaapraak mat da opwekking aen aotia
voor ledemrerving op touw ta Batten en de roor propaganda benodigde
geldan ta belpen bijeen brengan.

Ken rondrraag lererde geen bijsonderheden op*
Ta oostreeka 2J.OO uur werd da rargadering we Ike aen orde-

lljk rerloop had door da Toorzitter gaalotan.

30-6^955.



So. 45 - K -

bijiage:

Onderwez'p: "Veteranen
(Ou^-Wapenbroeders. )

e-sempiaar van iiat door het Y.L.
orgaan. "Oud-Wapenbroedars ' vaa Jail i955 -lo. 5 van

de 4e jaargcuag.

T.a.v. de inhoud van oi.it nuimner zij o^^enierict, dat da ci
op,jenomea tekst, zoa^s steeds wser hoofdzakeiijk betreklcin^
neeft op ae georaikei ijka onderwerpjn, z;ais de situatie in I mo
nesie, ^"ieuw-vjuinea, ^uriname en de kxvestie dar Aiabonezan.
In het artikei " Oiia i^^Qiin en net DOT itieke karretje" wordt

de liouding van WiSBTjIKLlMa Raymona P.P.
die deze bij de kwestle " ^vipaii" neeft aangenomen

ten zeerste afgekj^eard en veroordeeid. Ham - WjJSlTjixtTjI^G - wordt
het reciit ontzegd in deze en soortsenijke activiteiten het V.L.
i4. daarin te betrekken.^Jinde._ __



So. 45 - M - '55.
Augustus

bijiage:

Qnderwerp: "'Veteranen Legioen flederiaad".
COud-Wapenbroeders.) DAT. J 3 AUG. 1955

exempt aar van het door bet V.L.iXl»
uitgegeven orgaaa "Oud-Wapenbroeders" van Augustus i955 Wo, 6
van de 4de jaargang.

T,a.v. de in dit nummer opgenomen tekst zij opgemerkt, dat
daarin verscninende §rtikeien zijn opgenomen betreffende het
z,g. "koioniaie vraagstuk".
In deze artikeien woxdt o,a. verwezen naar een ait\ating van
Prof. Dr. Albert SCHWBIT&8E over dit "vraagstuk" en wordt huide
gebracnt aan Koning BOUDjiWIJî .van Betgie voor de rede weike
door Z.M, bij zijn bezoek aantJongo op i? Mai 3.1. in L®opoid-
stad werd uitgesproken.
In sen artikei "Van de Voorzitter1* (pagina's 163 en 16̂  ) wordt
in dit verband gewezen op de nouding weike indertijd door de
toenmaiige Nederiandse regering werd aangenomen, waardoor net
voormaiige Xlederiandsch India werd verioren.
Verder wordt in dit nummer aandacht geschonken aan de kwesties
Meuw-Guinea en Ambon, a^smede aan het bezoek, dat door een
de^egatie van het V.L.fl. op 14 Juti 1.3. ter geiegenheid van de
viering van de* ̂ ranse Nationale Jfeestdag aan Parijs werd
gebracht.
Voor zover nodig zij ten siotte in het bijzonaer gewezen op
de passage voorkomende in het versfag van een ledenvergadering
van de V.L.̂ --afdeiing Rotterdam.(Pag. i89«) Hieruit biijkt ni,
dat bij <te bespreking van de kwestie " Westeriing-Evipan-van
Tienen" een voorstei werd ingediend, om ais gevoig van deze
Affaire bij het V.L-W--hoofdhestuur een royementsaanvraag voor
wBSOiBRLlflG Raymond P.P.. x in
te dienen, weik voorstei echter bij stemming werd verworpen.Bin-
de.

0.3.



n.a.v. schr. Eindhoven 289 372 z. Co
. ~\2

"Oud Wapanbroadara"

VII/ 3

In antwoord op Uw achrijvan dd. 4-8-1955 nr»
1659/55 betreffanda "Oud Wapanbroedara" daal ik
D aeda, dat hiar spraka la van hat blad "Oud Wapan-
broadara", hat pariodiak van hat Vataranan Lagioan
Kederland (V.L.N.). Hat V.L.N. la aan orgaalaatia
waarvau lid kunnen wordan al diaganan, dla in Hadar-
land of ovaraaa in anig Sadarlanda militair verband
habban gadiand. Da vereniging atalt aieh tan doel da
inatandhouding an rarataviging van hat nationaal ba-
wuataljn in hat kadar van onsa damocratiacha grond-
baginselan. Tot duavar word gaan eztramiatiacha acti-
vitait gaconatataard an gaeegd kan wordan dat hat
V.L.N. aan volkoaan bonafida organiaatia ia.

HBT HOOFD TAN DE DIEHST
nanana dasas

Aan da Hear Hoofdcommisaaria
van Gamaantapolitia
ta
E I K D H O Y B I .



Verblnding i 67
One kenmerk j 1659/55
Onderwerp t "Oud Vapenbroedere"

In mijn bezit zijn enige boekjea genaand M0ud Wapen-
broeders" uitgave Indie Veteranen.

Voorlopig redactie adres ; Zopernicusetraat 57b
Amsterdam.

Voorlopig aecretariaal : Graaf Florislaan 29 Bussum.
Penningmeester t Sohelpenkade 31 Leiden.
Gaarne zou ik van U p.o. vernemen of deze boekjes

bij U bekend zijn en welke riohting deze bevreging 10
toegedaan.

" e i n d e
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-Wapenbr coders.)
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DAT. 17 SEP 1955 1

God*

>. 7
pt aar van Jiet door het

uitgegeven orgaan " Oud-WapenbrQe^ers11 van September i955
van de 4-de jaargang.

Met betrekking tot de in dit nummer opgenomen tekst zij, vpor
zover noaig, in net bijzonder gewezen op de daarin, op pagina
195 opgenomen medede^ing van het " dageiioks-bestuur" waaruit
biijkt, dat op zaterdog i? September i955 te Utrecht wederom een
aigemene vergadering van net V.T-.̂ « z**1. worden gehouden. Tevens
biijkt Meruit, dat de leden die thans zitting heoben in net
dageiijks bestuur n.\

, aigemeen secretaris en
' . commissaris
vzlcn onvoorwaardei_ijk herkiesbaar stenen, terwiĵ

, voorzttter , zich ai^een herkiesbaar steit,
wanneer geen betere candidaat voor de functie van voorzitter
beschikbaar is.
Verder is opgenomen, een "medede^ing van net hoofdbestuur'1 -
pagina 200 - waarin wordt medegedee^d, dat ook dit jttar op 26
december a.s. te Amsterdam de " nationale veteranen herdenking"
zai worden gehouden.
Het secretariaat van net " oomite ter vjorbereiding" van deze
herdenking is gevestigd te Amsterdam, Minetstr«*at 26,
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Qnde rwe r p: "Ve t e r anejar*!̂ gi o e n Ne de r 1 and*'.
(. Oud-Wapenbr oeder s. )

DAT. t 4 OCT. 1955

•̂ ~ ̂  / 7'""7T-r JTSTT"

exemplaar vaa het door fret V.L.N.
uitgegeven orgaan "uud-Wapenbroeders" van "October 1955" No. 8 van
de 4de jaargang.
to uit de in dit nummer opgenomen tekst kan blijken, werd het dage-
lijks-bestuur uit het Jioofdbestuur van het V.H.N. 09 de ddo. 17-9-
1955 te Utrecht gehouden " algemene ledenverg^dering" samengesteld
als volgts ( de namen worderi genoemd in alphabetische volgorde )
1. _ conuuissiris
2. " algemean voorzitter,
3» i conuaissariS1
4. algemeen secretciris
5« conuaissarisj
6, _ coJBtaissaris , en
7. commissaris

Yam deze vorenbedoelde "algemene Iedenvergtidering"is een kort ver-
slag opgenomen, waaruit o.a. kan blijken, dat door de V.iJ.iM.-af de-
ling Hilversum een"motie" - voorstel - werd ingediena, om WigSTjih-
LING Raymond P.P. t " . als lid
van he t V . L . w . t e royeren. Besloten werd, om ait voorstel voor te
legmen aan de "raad" van aavies",
Veraer is opgenomen een "jaarverslag van de alg^meen secretails",

alsmeu.e een schrijvon van het V.L.iU-hoofdbestaur over de behande-
van de kwestie Nieuw orui^ed op de ver^aderin^ van de Verenigde

Naties, ̂ ericht aun de lecien van de -Derate en Tweade Karner der
iStciten
Voor zov'er nouig zij ten slotte de aandacht gevestigd op het op
patina 23 J opgenomen "comnuniq.u6 van de republiek der /suid Moluk-
ken", Wciaraarpojr de op Nieuw-Guinea verblijvende ;£uiu-Malukkers
telegr^f isch adhaesie wera betuigd, aan het door de Zuid-Molukae
vertegenwoordiger te New York tot de Verenigde
Naties gericht adres tot terug'trekking van de Indonesische strijd-
krachten uit het territoir der Zuid-Molukken, iSinde.
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Betr. s Aaribieding "bijlage . v• «—=**-

Van werd op 18-10-'55
ontvangen, een copie van een "brief
van het "Veteranen Legioen Nederland", waarvan het origi-
neel enige tijd geleden is toegezonden aan de Rlinister
President. (Zie Mjlagei ).
Het "betreft hier :

een "brief "Veteranen Legioen Nederland11 gericht aan
Zijne Excellentie Dr. W. DREES, Minister President;

E., 4-11-1955.
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"VEPERAUEN LBGIOE1I NEDEHLAHD"

AAN: Zijne Excellentie
Dr.W.Drees
Minister President.

Excellentie, . •

Ofschoon het onze verontwaardiging heeft opgewekt dat by de recen-
te besprekingen over het opheffen van de Unie met Indonesie de rechten
van de Indische Nederlanders en Ambonnezen in het geheel niet ter spra-
ke zijn gekomen, wil het Veteranen Legioen ITederland zijn grote voldoe-
ning uitspreken over de vastberaden houding van de Hederlandse Regering
in zake Hieuw Guinea, en v/el om de volgende reden:

Eet communist is ch programma voor Indonesie1, dat ons reeds in 1947
in handen viel en U wol bekend is, blykt intussen voor een groot deel
uitgevoerd te zijn.

Eet luidt als volgt:
le. IndonesiS moet zelfstandig worden, liefst langs legale weg.
2e, Indonesi'e moet een e^nheids-ataat worden.
3e. Het feodalisme moet uitgeroeid worden.
4e. De Islam moet gepacificeerd worden. Middels Koran-teksten moet

de Mohammedanen worden bewezen, dat de Islaia en het cominunisme
zeer wel samen kunnen gaan.

5e. Indonesia moet een Sovjet-Republiek worden.
6e. Enige bases moeten aan Rusland uitgeleverd worden tegen leve-

ring van vliegtuigen, divers oorlogs-materiaal en andere beno-
digde machines, op gelyke wijze als Port-Arthur en Dairen door
de Chinezen aan Rusland zijn uitgeleverd.

By deze bases zijn, behalve enige andere, o.a. Soerabaia, Ambon en
Hollandia. Vooral Eollandia is voor Rusland het pistool op de borst van
Australia en de beste basis voor maritieme operaties gericht tegen de
Amerikaanse vloot in het westelijk deel van de Pacific. Zolang Nw. Guinea
Nederlands bezit is, kan de Indonesische Regering het meest waardevolle
ruil-object niet overdragen aan Rusland.

Daarom dringt Indonesie z6 op de overdracht van Nw.Guinea aan.
Dit is ook de reden, dat punt 5 van het programma (het uitroepen

der Sovjetrepubliek Indonesia) nog steeds op zich laat wachten. Wij kre-
gen berichten, dat als de overdracht van ITw, Guinea aan Indonesie inder-
daad zou geschieden, het dan zeer korten tyd zou duren of de Indonesi-
sche regering zou Indonesie tot Sovjet-republiek uitroepen.

Dat zou een ramp betekenen .'
Het noodlot voor de Indische Nederlanders, Ambonnezen e.a. volkeren

was dan bezegeld.
De Hederlandse bezittingen zouden zonder enige vergoeding geconfis-

keerd worden.
De andere landen van Z.O.Azie1 - Malakka b.v« zouden onverdedigbaar

worden tegen een communistische aanval of penetratie.



Australia heeft (incl, Nw.Zeeland) minder inwoners dan Neder-
land, onregelmatig verdeeld over een heel werelddeel. Het heeft
geen blanke buurlanden, waarmede het een defensief verbond kan aangaan.
Zyn sterke strategische positie werd gevormd door de grote zeeen, waar-
door het van de dicht bevolkte gebieden van Azie gescheiden is en de over-
macht van de geallieerde vloten.

Y/brden nu de communisten in de gelegenheid gesteld nun grote over-
macht aan landstrydkrachten ongehinderd naar Nw.Guinea over te bren-
gen, dat wordt Australie1 praktisch onverdedigbaar.

De berichten der laatste maanden duiden op een grote communistische
activiteit in dat land zelf,

Dit is de bekende werkwijze, die hen al in vele gevallen een ge-
makkelijke overwinning gebracht heeft.

Eiermede zou voor Rusland het gehele Aziatische front wegvallen I
En zodra dit gebeurt, heeft Moskou de handen vrij in West-Europa. Zelf a
indien niet terstond een aanval met legers op Australie1 in de bedoeling
zou liggen, zullen er zoveel Amerikaanse zee- en luchtstrijdkrachten in
de Pacific gebonden worden, dat de Atlantische Oceaan zeer ernstig be-
dreigd wordt.

P.usland heeft er in z.\jn geschiedenis steeds voor gezorgd niet op
2 fronten tegelijk te moeten vechten.

Nu weer bljjkt de Ruasieche politick op langen termijn op dit doel
gericht te zyn.

Als het communisme in AziS de overwinning heeft bchaald en zyn hele
macht tegen Europa zou kunnen keren, wordt onze toestand hier in West-
Europa zeer veel ongunstiger. Een Je wereld-oorlog wordt dan zeer veel
waarschynlyker,

Het is moeilijk de gevolgen van daden in zijn geheel te overzien,
Wij zijn echter van oordeel, dat de vastberaden houding van de Neder-
landse regering in zake Hieuw-Guinea de waarschynlykheid van een
Je wereld-oorlog zeer heeft verniinderd.

V/y verzoeken U deze houding in het belang der wereld-vrede ook
in de United-Nations te handhaven, eventueel Nederland en West-Nieuw
Guinea op to doon nemen in het a.s, Aziatisch verdedigings verdrag.

Excellentie, wy verblyven met de meeste hoogachting,

Het Ve^teranen Legioen Hederland
Het Hoofdbestuur

w.g. B.H.J.Doppen

Alg.-Voorzitter.
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Onderwerp

Bijlage :

- '55< C: "Veteranen Legioen Nederland"
("CUE WAPENBROEEBRS")

november 1955

exemplaar van MOUD WAPENBROE-
EERS", het orgaan van het "Veteranen Legioen Nederland", nl. No.
9 van de 4e. jaargang van november 1955.

T.a.v. de in dit nummer opgenomen tekat zi j allereerat verwezen
naar het artikel "Comite" Nationale Veteranen Herdenking11, op pa-
gina 259, waaruit kan blijken, dat op 2e. Kerstdag 1955 te Amster-
dam wederom een nationale veteranen herdenking zal plaats vinden,
waarvoor het programma ala volgt is samengesteld :
1. herdenkingsdienst in de Oude Lutherse Kerk aan het 3pui;
2. optocht met legioensvaandel naar de Nieuwe Kerk op de Dam;
"5. kranslegging bij de "Indonesische urn";
4. herdenkingsrede van de algemeen voorzitter v/h hoofdbeatuur;
5. kransleggingen door deputaties;
6. defile".

Voorts wordt de aandacht gevestigd op de rubriek "Gewestelijk
Nieuws" (pagina 277 e.v.), waarin vermeld staat, dat bij een op
30 September 1955 gehouden algemene ledenvergadering van de afde-
ling Amsterdam, een nieuw afdelings—beetuur werd gekozen, dat er
als volgt uitziet :
Voorzitter :
Vice-voorz.s

Secretaria :
2e. secret.:

Penningm. :
Oommissaris interne contacten :

Commissaria propaganda :
o

Punotionilarisaen sociale dienst :

en

Voorts verdient de "open brief* van de algemeen voorzitter
gericht aan . "military editor New York Times",
gepublioeerd op pagina 285 e.v., de nodige aandacht. Einde.
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Onderwerp j "Veteranen Legioen
Nederland"

Bijlage :

orgaan
"Oud'wapenbroedera" van net V.L.N., 4e. jaargang No. 10 van
December 1955-

T.a.v. de inhoud zij nog gewezen op de mededelingen onder
"Geweat Noord-Holland", waaruit blijkt, dat net •»geweatelijk
beatuur11 ala volgt ia aamengeateld j
Voorzitter :
Seor./Perm.: en
Commiaaariaaen : en
Einde.
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