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Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie een beknopt overzicht
te doen toekomen van het ontstaan en de ontwikkeling der Landelijke
Organisatie "Voor Onze Militairen Overzee" (V.O.M.O.), zulks in
verband met de van de aanvang af reeds bestaande, allengs groter
•©ordende belangstelling van communistische zi,]de voor deze ver-
eniging.

Hoofd van de Dienst

Aan Zijne Excellentie:
de Minister-President, »
de Minister van Binnenlandse Zaken,
te
1s-Gravenhage.
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Mr. L. ïïinthoven..
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Plaatselijke
comité*s.

Oprichting
landelijke

Ontevreden, In hoofdzaak, over het feit dat do Redering
zich niet hield aan de door- hè ar vastgestelde tijdsduur
van verplichte militaire dienst in de Overzeese gebieds-
delen, vornden familieleden van de betrokken nillteiron
in hot voorjoar van 1949 hier en d a n r comité's, welke
zich ten doel stelden, door het uitoefenen vnn pressie
op de Regering, nakordng van de hiürontrent gedane toe-
zeggingen en beloften sf te dwingen.

Op initiatief van plaatselijke co-ïité's te Arnhem en te
Spakenburg, werd op 7.5.1'Mfi te ;'rn!ien een vergadering

.belegd, wel'-e door belanghebbenden uit vrij-, vel «llo
delen van hot land '.;erd b i jgev.'oond. Ook er-i;? e loden v'-n
de Twede T'aroer dor Stoten-lenereal, t . iv. de heren
Stapelkamp, Do ITooy on Goedhart, waren aldaar eamvezig.

Tijdens deze bi.jeenkorr.st werd beslaten deletie van de
voraohillende plaatselijke conitó's te coördineren en
hiertoe een landelijke organisatie in het laven te
roepen. ? et de dagolijkao leiding van het voorlopige
conité v/erden belast de hierna nog t o noenon B. v.
Sldik, 3. Groep en ,T.!3. Gort, allen v:ononde te Arnhem.

Door c;enoer,id landelijk comité v;ord torren 25.5.1049 te
Utrecht een besloten vergadering von af^evaRrdir-den
bijeenseroepen, waarin vorm v;erd gegeven sen de in
Arnhem genoraen besluiten, ^la naopj v^aaronder de orga-
niaatis nadien zou werken \verd gekozen:
Landelijke Organisatie "Voor Onze Mlitairon Overzee",
bij afkorting V.O.r.O.

Ie Hoofdbestuur. Het hoofdbestuur werd sanennestold a.v.:
B.
P.i:. Verbruggen
B. Greepk
G.1»'.. Grevink
J, v. V/i jngaerden
J,B.. Gort
B.v,lïldik

Bunschoten
Den Tlaag
.Arnhem
Hengelo ( 0 )
Sliedrecht
Arnhem
.Arnhem

A . R .

r.v.r.
A . R .
P. v,, d./s

G.".

r. v. d.,1
•C.TT.

Ie voorsitter.
2e voorzitter
Ie secretaris
Se secretaris
Ie penningmeester
2e penningmeester
.Al^. adjunot.

Doelsrtelling. Het primaire doel dor vereniging is (v.-oo) , door het
voeren wan actie te komen tot snelle demobilisatie van'
de, troepen welke de door de Redering nmciriaal gestolde
diensttijd in de tropen hebben volbracht en voor wat
betreft deze categorie tevens te doen afzien vrn het
vöorneaan tot nilitrdre herscholing in Nederland.
Als nevendoel stelt (stelde) zij' zich, de behBrti^lng
van de belanden dor f-arepatrieerde nilitciran bij hion
terugkeor in de buröernaatacheppij en het brengen van
verbetering in enif-e do nilitoiren botroi'fende zaken
van ondergeschikte importantio.



'Standpunt,

Afdelingen.

Voorlichting
In <4e

Algeneen.

Bij de eerste poging tot oprichting, kwam reecis tot
uiting dat de initiatlefrieriors, allen van politiek
onverdachte huize t ïich op oen PO l i t i ek a f zi .1 d i ̂  en

standpunt stelden. 3ij de definitieve'
opricht ing w<jï?S""cll't standpunt una n i era door hoofdbestuur

' on afgevaardigden als leidend beginsel voor de orga-
nisatie vastgesteld.

Voor sprekers op door de organisatie te beleden open-
bare bijeenkomsten, werden in dit verband "Richtlijnen
voor sprekers" gegeven. De tekst hiervan luidt a. v.:

"1. De algemene inleiding tot de toespraak moet bevatten
dat de Landelijke Organisatie V.OJ.'.O. volkonen
achter de Redering staat. I-ölitiek of godsdienst
noren in dit onderwerp niet ingelast v/orden.

K. a) liet geven van een uiteenzetting van het doel van
do eerste actie (spoedige repatriëring).
b) Het Reven van een uiteenzetting vc.n het doel vsn
de tv?eede actie, (niet aanvaarding van de herscholing
voor gerepatrieerd en , wijziging van het progranna
voor de Nederlandse Strijdkrachten, verlaging porti
voor postpakketten, fraude bi* het verionen van vrij-
stellingen uit de militaire dienst, enz.) .

r '
e

3. Richtlijnen voor het oprichten van plaatselijke
comité 's,"

Voorzover bekend, zijn in de volgende plaatsen reeds' ,
ingen 'opgericht of in oprichting:

; Almelo; Amersfoort, Amsterdam; ^t. A . ma Parochie;
oorn; Arnhen; Assen; Beverv/i jk; Het Bildt ; Borne;
hoten; Coovorden, Delft; Sibergen; Ife; aen; Enschede;

Gouda ; ' g-Gravenhage; Haarlem; Honrelo ( C ) ;
rden; Leiden; Lichtenvoorde; Loosduinen; Coster-
He Rtterdam R i s v d Z H Sliedrechtbeek; Henkum; Rotterdam; R

Urk; Utrecht; Vlissingen; '
merveer; Zetten; Zuidïaren

Tot op heden v/erd de activiteit vrijwel beperkt tot
het verstrekken van persberichten, het beleggen van
openbare vergaderingen en het zend on van reruesten
aan de Regering.

^eerdere malen werd van de zijde der V. 0.1 .0. geklaagd
over de geringe nedev/erklng v/elke zij ondervindt van de
pers, zulks net uitzondering van "De IVaarheid". Volgons
uitlatingen in best uur skringen aou de berichtgeving in
dit blad worden betreurd.

In. het algemeen kan v/orden gezegd, dat het doel en
streven van do V.O.ï.'.C. bij de bevolking,' speciaal
voorzover deze familieleden, als militair in Indonesië

- verblijvende -
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verblijvende hebben, vrij veel weerklank vindt.

Uiteraard la de doelstelling en de activiteit van de
V.O.M.O» niet aan de aandaoht vön de C.P.Ï7* ontgaan.
De partijleiding heeft direot ingezien, dat de strijd
voor repatriëring na tv/ee jaar tropsndienst zoals de
V.0.?*,0. die voerde, steun kon verlenen aan en benut
kon worden ter bereiking van net communistische doel:
alle- troepen terug uit Indonesië.

Een sprekend voorbeeld van de geraffineerde
twarop de C.P.K, haar invloedssfeer tracht uitte
breiden, ia in de ontwikkeling binnen de V. 0.1.:. O .
duidelijk te onderkennen. -

Bedoeld \aordt de tactiek, OEI door infiltratie van
bestaande neutrale organisaties en het daarin doen
bekleden van bestuursfuncties door ooramuniaten, op
bedekte wijze zodanige invloed op de sang van zaken
te kunnen uitoefenen, dat de belangen van dergelijke
verenigingen op de duur parallel lopend dan wel onder-
geschikt worden gemaakt aan die van de C.P.N..

Hoewel vanzelfsprekend niet kon vsorden voorkonen dat
ook leden van de G. p. N. sis lid tot de V. O.!!. o. toe-
treden, sciOaen het hoofdbestuur aanvankelijk voldoende
begrip te hebben voor de ware aard der vsn de aijdo
der C. P. N. -leden getoonde belangstelling, om aan haar
besluit de politiek uit do vereniging te vieren net
kracht de hand te houden.

Fogelljk te wijten aan de nog weinig hechte organisatie
van het landelijk geheel, heeft nen op den duur blijk-
baar toch niet kunnen voorkoken, dat hier en daar
uiterst-links georiënteerde elenenten doordrongen in
soraaige afdelingsbesturen en tenslotte aelfs in het
hoofdbestuur,

Op 19.9.1949 werd namelijk een niemv hoofdbestuur ge-
kazen, hetwelk a. v. is samengesteld:

B„ Hartogs, voornoemd, - voorzitter.
r «l?» Verbruggen, voornoemd, - secretaris.
J .v. Wijngaarden, voornoemd, - penningmeester.
Oathörina Fiorusse, geb. IS. 11. 1890 te Kruiningen;
e. v. J. Vleugel, wonende te

Jqhanna Lander. geb. 5,2.1894 te Delft; v/onende te
Amsterdam; e.v. J»S. Geerling» Doze vrouw is sinds 1946

• aangesloten bij de C.P.U., t er v/i j l haar echtgenoot als
een felle communist bekend staat,

Jap Von4«llng. geb, 21.7.1896 te Delfzijl; tonende te
Hengelo (Oj, Is lid van de Communistenbond "Spartacua"
en lid.'Van de E.V.C..

J.F.J, Heijbers, vjonende te Delft.
B. Greep, voornoemd.
J.B. öort, voornoemd.

- Voortgaande -
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Het schijnt, dat de or'ganiaatio thans de oprichters
boven het hoofd gaat groeien en dot men niet volledig
meer in staat la het oorspronkelijke standpunt tot
wering van de politiek, overal en volledig te doen
nakomen, ïïet is thans gebleven dat, mogelijk tenge-
volge van een tekort aan politiek inzicht of van te
grote argeloosheid, in gemeenten was r nog geen V.O.ï'.C.-
afdell'ng gevestigd is, communistische belanghebbenden
de kans krijgen een ven hoofdbestuurszijde genenen
initiatief tot oprichting-te verwerkelijken, dan wel
zelf het Initiatief tot afdelingsvorning te nemen,

Een markant voorbeeld hiervan is wel-de gang van
zaken te Haarlem..

Op Instigatie van, de landelijke secretaris Verbruggen,
•werd medio luni 1949 aldaar een initiatief-comité gö-
'vornsd, met het doel ook te Haarlem een afdeling van de
Y.O.r.p. te stichten.

Hot oomitl bestond uit:

ffrida Qertrud Willig, geb. 12.S.1903 te !Jöundorf (Dld.);
ochtgenote van &~,«T« DaIraan. £ij is leidster vaneen com-
munistische vrouvmnolub.

Elisafteth Ploeg, geb. 27.2.1901 te Haarlem; echtgenote
van G. Duk. Haar echtgenoot ia lid van de C.P.U..

Gerdina Wilhelmina ,5tork« ^eb. 19.9.1903 te /materdan;
echtgenote van G.Treo;

allen wonende te Haarlem,

Reeds spoedig na de eerste activiteit van het comité,
werd van O.P.H,-zijde verdere belangstelling getoond in
öV« persoon van de zeer vooraanstaande co^nuniste Hanna
Je c oba -A ̂ erink, geb« £3.5*1913 te Enschede, echtgenote
vnn E,"van dameren, wonende te "Haarlem, die het houden
van vergaderingen aterk animeerde en op de eerste ver-
gadering, dd. 14.17.1949 gehouden, met enige partijge-
noten

Op haar aandringen werd kort nadien nogroaala een verga-
dering belegd, op welke van C.P.II.-zijde zou. v;orden ge-
tracht een voor de communistische öoeieindan bruikbaar
bsstuur te doen ki«%en.

spreker trad \vederon op genbende Yerbrxiggen, die
o.!R. zelde gekomen te>2iijn om de afdeling Heerlen een
bestuur te doen vormen, Dejze afdeling VJQS, volgens spre
ker, een Reeateskind van h'era. Hij verklaarde trots te
zijn, dat op zijn initiatief dmir een afdeling tot
stand vma gekomen.

- Het -
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Het resultaat van deze vergadering v/as, dat een als
volgt samengesteld definitief bestuur v;erd êl'o

Presidente:
. voornoemd, connuniste.

V i o e- pre s ident e ;
?. a r ia^b'g J^lj? , ̂ geb . 6.9.1393 te Fijne art; echtgenote van
?.P. Vrenosoor. Haar echtgenoot is coioriunist.

Secretaris;
Fïaas SlfaDn:S. ^eb. 14.5.1902 te Sneek.

, '»
Penn i n py-.e e g t c r g a a e :

GT3. se b. 27.11.1899 te Zandvoort, echt-
genote van G. Schouten. Zij v;or<3t beschreven als een.
profcressieve fip.vrar. Hesr echtgenoot is lid van de
K.Y.C..

adjunot :
. 15.6.1901 te Haarlem. Lid van de

A -3 viserende. 3. e d en :
"TrecïërDc VAK DTCK 'ARr. ^,eb. 11.1.1830 te Leiden

on
Ka r ia ?ohnnne DlTRk'^R, geb. 1^3.10.1926 te Ansterdan,
ook Durrer ï^ordt beschreven als "progressief".

Het "betrotelfon hoofdbestuurslid noge don trots zi,1n
op het door l^ecrn te Hearlem bcreil-to resultaat, zulks
kan b67/waarli,"'k verder gaan dan tot het fo.tt van de
oprichting zelf. De C.P.1T. heaft stellig iaeer roden tot
juiohen, daar niet te ontkennen volt, dat Verbruggen,
bevmst of onbewust, in de door de G. P. r. opgestelde val
is gelopen.

Ongetwijfeld zal raen van die zijde niet aarzelen de
partijgenoten elders in voorkortende gevallen eenzelfde
gedragslijn aan te bevelen c. o. voor te schrijven.

Actie wordt Bij nonde van het hoofdbestuurslid B. Greep, -'rord op
voortgezet. . een dd. 18.11.1949 te Haarlem gehouden openbare vor-

'*— T~~" gadering aangekondigd dat, hoewel do vereniging door
de ceneurteni asen in Indonesië in het defensief ia •
gedrongen, do actie zal vjordon voortgezet.

Ret oorapronkèlijve secundaire doel wordt thans hoofd-
zaak, 2odat in da toe'corist de volle aandacht der ver-
enitfing sal vrofdan gevd:id'aan de E. g. nazorg voor de
gerepa'trieerde nilitoiren.



- 6 -

Slotopmerking. Uiteraard zal oen eventueel in de V.OJ ' .O, , dan v;ol
ondor de terugkerende Militairen lieersondc ontsteiaT-ain
ten zoersto worden beinvloed door de manier waarop de
militairen zullen -.orden "op?rovan;'?en" en de v;ijze
v-üarop de door de Refrering toe;;'e?;e^de steun bij de
terugkeer van de ^cdeirKobiliseürdön in de burgernnat-

i j zal worden ten uitvoer

Bal-rond is, dat- ook van co'nnunistiaclie 2i;'do plannen
bestaan tot het, op een nop, niet vastgestelde vrijso,
opnemen van contact met gerepatrieerde


