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Hierbij twee afschriften ran convocaties van het Veteranen Legioen
ederland , aangeboden i.v.m. het opriohten van een afdeling in Amevsfoort.

KB, 8 September
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V E T E R A N E N L E G I 0 E N H E D E R L A N D .

Seoretariaat t Havik 12.
Amersf oort .

Ho. i ./1/ 3-
Onderwerp* vorming voorlopig bestuur.

Legionnairs

Hit diverse "Oud - ffapenbroeders" hebt Q kunnen varneraen, dat op
meerdere plaatsen nog gaen afdalingen zijn gevormd. O.m. is dat
hat gaval ta amersfoort en ankale plaatsen in da ongeving
daarvan.

Door hat H.B. daartoa aangezocht, hebben aan viertal ladan
uit Amersfoort zich baraid verklaard, da opriohting van deza
afdaling op zich ta will an naman. Uit deze laden is een voorlopig
bestuur gevorad, wat als volgt is samengestelds

Voorsitter s D.Jilderda
Becretaris s T.Ter Waal,
Panningni. : G.van Tol

Lid s C. van Nus.
Da werkzaamheden van clit voorlopig bestuur zijn inodddels zo-
ver gevorderd, dat hat bestuur zich haef t voorgesteld, op Woensdag
27 Augustus e.k. de opriohtingsvergadering te houden. Ben
andere oproep volgt later nog, raaar houdt in ieder geval deze
Vfoensdagayond vrij. Op deze vergadering zal o»m. hat definitie-
ve best ttar warden gekoxen*

Tot zolang verzoeken wij IT Uw oorrespkndentie aan boven-
vermeld secretariaat te willen riohten.

In dit verband wijzen wij U er op, dat.de aanvragen voor
net Legioensinsigue naar dit adres kunnen worden verzonden,
onder bijvoeging van bet versohuldigde bedrag.

Te Uwer orientatie nog net volgandet om redenen van organi-
satorisone aard bestaat de afd. Amarsfoort, zoals is aangegeven
door net Alg. Seoretariaat, uit de volgende plaatsent
Amersf oort,Amerongen, Bunaohoten, Doom, Slst (U) Hoogland, Huis
ter "eide, Leeraun, Leusden, Maarsbergen, Nederlangbroak, Overberg,
iienswoude, IQxenen, Soest, Uoestduinen, Soestdijk, Soesterberg,
Spakenburg, Stoutenburg, Veenendaal, Wijk bij Duuratede.

Tanslotte nograaals de oprichtingsvergadering. Korat alien
op, wek de U bekende legionnaire op deze belangrijke vergadering
te bezoeken; dus tot 27 Augustus a.s.

Met legionnairsgroeten,

net voorlopig bestuur.



DISTRICT AFDBLMG AMERSFOOiS?

U I T N O D I G I N G .

tot hat bijwonen ran de opriohtingavergadering Tan da afd.
Aaersfoort op Voensdag 2J Augustus 1952, te 19«X> uur in da
aaal ran het gebouw K.A.B., Lieve Vrouwestraat 44-bis, Aiersfoort

A G B M P At

1. Opening.
2. TTiteen^atting v/d "Doalstellingen" door lid van hat H.B.

Faaze.
(in de pauze geleganhaid tot het indieian van schrift. vvagan)

5. Bahandeling van de vragen.
4* Bastuurarerkiezing.
.̂ Ictie "Dank aan da pat".

In varband mat de vale buiten-Amersfoort wonenden, is de agenda
so kort mogelijk gehoudan.
T.a»v. deze laden : de vergaderzaal is te beraiken met bus V
of K vanaf het station, standplaats van deze bussen bij hotel
Monopole, t.o. het stationsgabouw. Men neemt deze bus tot
halte Varkensmarkt, daarna loopt men de Langestraat in, de Lieve
Vrouwestraat is de twaede straat links.

Verzuim deze belangrijke vergadering niet, TJvr allar
opkomst is dringend gawenst.

Hat voorlopig Bastuur.

N.B. DEZE UITNODIGING DIEMT TEVENS ALS BBWIJS TAN T03GANG.
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Ond^rwerp: Euishoudelijke vergadering van het Veteranen
Legioen Nederland, gehouden op 6-9-52 in hotel
"Noord Brabant" te Utrecht.

Op Zaterdag, 6-9-52 ten 14-.30 uur werd in hotel "Noord-
Brabant" aan het Vredenburg te Utrecht door district L
(Utrecht) van het Veteranen Legioen Nederland een huis-
houdelijke vergadering gehouden met de contactmannen van
dit district. Aanwezig was het volledig bestuur van het
district
In totaal waren pirn 30 personen aanwezig, bestaande uit
het bestuur (5 personen) en contactmannen uit De Silt,
Zeist, Odijk, Driebergen, Vleuten, Zuilen, Kockengen,
Westbroek. Lopik, Utrecht-Centrum, Utrecht-Noord en Utrecht-
West. De contactman uit Woerden was niet opgekomen. Het
doel van de vergadering was, meer contact op te nemen met
de contactmannen uit het district en onderling de moeilijk-
heden en ervaringen te bespreken. De contactman van Zuilen
deelde mede dat hij deze week 26 nieuwe leden had gewonnen.
Het bestuur deelde bij monde van mede, dat
het hoofdbestuur inmiddels een wijziging had ondergaan
daar was uitgetreden. De reden hiervan was
geweest dat het periodiek van het Legioen werd gedrukt bij
een uitgever in Apeldoorn, die volgens het HB te duor was
en daarom was van uitgever veranderd. Thans werd hun tijd-
schrift gedrukt door een uitgever te Deventer die goedkoper
leverde. Zulks was het HB welgevalliger in verband met de
gebrekkige finaneien van het Legioen. wilde
deze verandering van uitgever echter niet en was uitgetre-
den. Het Legioen had thans 15QQP leden doch van hen was
tot heden /25000 contributiegeld nog niet binnen. Het dis-
trict Utrecht telde thans 550 leden. Besloten werd, dat op
20 Sept. a.s. weer een contactvergadering zal worden ge-
houden ten einde de laatste voorbereidingen te bespreken
voor de propaganda-avond, op 26-9-52 te houden in "Tivoli"
te Utrecht. Uitnodigingen zullen worden gezonden aan de
politie, de pers, burgemeesters, leden van de hogere leger-
leiding en aan de oorlogsinvaliden te Doom. Het bestuur
achtte het niet uitgesloten dat op die propaganda-avond
moeilijkheden zouden ontstaan door bezoekers die vijandig
staan tegenover het streven van het Legioen. Derhalve werd
voorgesteld dat uit de contactmannenenkelen zouden worden
aangewezen die eventueel als ioiokploeg, als uitsmijters,
inde zaal dienst deden. Hiervoor zullen enkele stevige
kerels worden uitgezocht en aangewezen. Door een der con-
tactmannen werd de vraag gesxeld of militairen in v/erke-
lijke dienst lid mogen zijn van deze bond. Het bestuur was
van mening dat van de zijde van de overheid hiertegen geen
bezwaar werd gemaakt. Met spoed zal de erkenning van het
Veteranen Legioen Nederland bij de Kroon worden aangevraagd
nadat de statuten en reglementen zijn vastgesteld. Op deze
vergaderihg waren geen militairen in uniform gekleed aan-
wezig, terwijl oofc geen zaalversieringen waren aangebracht.
Besloten werd aan het hB voor te stellen een verenigings-
vlsg te ontwerpen en het district Utrecht stelde voor dat
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deze vlag de Nederlandse driekleur zou zijn waarin op het
witte veld (de witte baan) het embleem van het Legioen was
aangebracht. Verschillende contactmannen drongen aan op
het verstrekken van legitimatiebewijzen aan hen, hetgeen
de ledenwerving vergemafckelijkt daar zi;j nu op geen enkele
wijze kunnen aantonen dat zij contactmannen zijn van het
Legioen. Het bestuur deelde mede dat de afd. Rotterdam de
laatste drie maanden geen contributie aan het HB heeft
afgedragen en dat deze afd. de contributie had gebruikt
voor het geven van dans- en feestavonden voor de leden,
hetwelfc natuurlijk niet de bedoeling was. Besloten werd
dat er 5000 convocaties zouden worden gedrukt voor de
propaganda-avond op 26 Sept. a.s. en dat deze uitnodigingen
via de contactmannen zouden worden bezorgd bdij de leden
ten einde portikosten te voorkomen, zulks omdat de kas-
gelden van het district Utrecht erg krap waren.
De secretaris, _̂ , deelde mede dat hij elke Maandcg-

en Bonderdagavond in zljn woning (woonschip) zitting houdt
voor het ontvangen van contactmannen uit het district, die
met hem willen overleggen over gerezen moeilijkheden, en
voor het geven van aanwijzingen en inlichtingen. Op deze
vergadering werd tevens vernomen dat het HB met de dis-
trictsbesturen op of omstreeks 23 Aug. 1952 een vergadering
had gehouden in hotel "Terminus" te Utrecht, waar ongeveer
op een opkomst van 80 personen was gerekend, dooh waar 200
personends vergadering hadden bijgewoond.



VffiEINDIHGt No.3.
ID No.341/52 (L).

Onderwerp t Kort verslag van een openbare vergadering van hat VErEtlA$EH!jrlB}IOEfr NEDEBLAND
gehouden op Woenadag 4 2uni 1952, in gebouw l!uaia Saonfcm te S

Aanvangt 20.00 uur. Eindat 23.30 uur.
Zaalruimtet 150 zitplaatsen Aanwezig 100 peraonan.
Sprekerai

^ - Te 20*15 uur opent , vanaf bet met de TTederlandae driekleur veraier-
de podium, de vergadering en zeg"t, dat het hem spijt, dat op deze earsta maaaale b}j-
eenkomst van het Legioen, de voorzitter, de heer , niet aanwezig kon zijn i.v.
m. het vervullen van herhalingsoaf eningen. In zijn plaats opent hij de vergadering
en heet de aanweaigen (in hoofdzaak oud-Indie-gangera, waaronder enkela met hun
vrouw of verloofde) hartelyk welkom. In het "bflzonder apreekt hy een woord van wel-

/le kom tot^/jpera. (Aa nwezig waren vertegenwoordigers vans Eet Rotterdama NieuwaTalad,
Het Parool en de Nieuwe Schiedamsa Oourant). Spreker hhopt, dat de kranten een
uitgelreid verslag van deze hijeenkomat zullen opnemen., want alleen op die manier
kan de nodige "bakendheid aan het Legioen gegeven vorden*

Hierna krijgt het woord. Hij "begint met het voorleeen van enkele trie-
ven van "cud-India1 gangers, die het met de gang van zaken ig Indonesia1 niet aena
zijn, in het bjjzonder met het standpunt, dat de Nederlandse regering te dien aanzien
inneemt. Vervolgens liet spreker een aoherp protest horen over da houding van de
Nederlandse regering ten aanzian van een groep ITederlandere, dia in Indonesiaoha
gevangeniaaan vertoaven, zonder ook nog maar <en keer tezijn gehoord over de even-
tuela miadaden, die zij gepleegd zouden hehben. Laat onze regering deze manaen in
de steak, wij zullen dit geenszin/s do en I Wij zullen op legal e wjjza, maar met da no-
dige klem onze regeriog duideljjk maken, dat het hier Kederlandera betreft, die zy
onder de meaat ellendige omatandigheden, op zijn Hollands sezegd,1aat oreperen".
Onze regering moet aandringen bij da Indonesiaohe autoriteiten, dat daze menaen
gehoord word en an zo zy aohuldig zijn, dat hun evantuael aen atraf vrordt opgelegd,
maar niet li^delijk toezien en afwaohten tot deze menaen, die kraohtens hun ITe-
derlanderaohap raoht hebben op beacherming van hun pereoon, georepaard zyn. Spre-
ker verzooht de aanwazigen persmensen, dit tooh vooral in de krant te zetten.
V/ant aan de verkeerde voorliohting door de regering was het tawyten, dat het Eeder-
landse volk in een aoort van verdoving was geraakt. Aan het Legioen was nu de taak
de dooranaa Uederlander, uit die verdoving te doen ontwakan en hem zalfbawuatzijn
en nationaliteitigevoel bij te brengen. Ons emblaem is "God, Hederland en Oranja"



Varbindingi Ho.3»
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Wij vragen niet welke godsdianst of welke politieke riohting iamand is toagadaan.
Wy vragen alleen "pal te staan"voor da Nederlandae belangen. !'et elkaar ziya. wy in
ataat grote da den te verichten. wy zullen het Nederlandse volk wakker aohudden waar-
door wy niet 1 anger aen Cazalataat van Amarika zullen zjjn. Be Marahall-hulp, dia
wy met beide handan hebben aangegrepen is ar de oorzaak van, dat wy alles van Arae-
rika slikken. Wy juiohten , dat betrekkeiyk kort na de bevrijding, de diatributie
van levensmiddelen en kleding kon worden opgeheven, dank zy die Marahall-hulp. In
tegenatelling mat Bngeland, dat ook Marahallhulp aanvaardde, maar alleen voor be-
wapening an zodoenda nog met verschillende artikelen ait, die aan distributie onder-
hevig zjjn, maar de eigenwaarde, fcrat zefbewuatzijn ward bahouden. Da Amerikanen werken
voor een apoediga tot standkoming van aan federatief Biropa an als er door hen in
deze geest gesproken wordt knikt onze regering "ja". ^y legioanairs vindan samen-

•^' werkinrb tussen de Europeselanden onderling een prachtig streven, maar het mag het

zelfbewustzijn van de landen onderling niet aantasten. Kaderland is voor da Hedarlan-
ders. Wy stellen het zaer op prijs om door middel van ean heohta aamenwerking hat
grootste gevaar "Da CoMnuniaten" te keren, maar niet op de manier zoala het nu gaat.
In de laatate oorlog an ook in Indie1 hetben wy getoond hoe een klein land "groot
kan zyn", hoe aan katholiek en aen antirevolutionnair samen met aan SDaP-er, gedrager
door «n ideaal, liefda voor zijn land en volk, iets groots konden varrlohtan. Ala
wij dit voor ogen houden, dan zal Nederland tezijnertyd wear een waardige plaata in
de rjj van de Baropaaawvolken innemen. ^y Indii-veteranan denken haus niet, dat wy
bet ere m ens en zijn, daa andere, maar wy hebben ma^4lkaar in InditI geatraden voor
•Bn doel an dat was Nederland uit het moeras te helpen. Dit willen we nu weer doan."'

^iarna kreag het woord, die in hoofdzaak sprak ovefde verhouding
van het Legioen tot da politiaka part yen". Hy zai,"hoewel wi.1 geen enkele politieke

/^.
richting nastreven, x» tooh wal dikwyis met politiek in aanraking zouden komen."
Hy noemde de "Communistisohe Party" het grootate gevaar, waartegen het legioen zioh
had te keren. Met de andere party en, mita zy de ITederlandae belangen voor at aan, was
samenwerking heel goed mogelijk. ladar lid van het legioen, kon volgens hem rustig

/hat lid zyn van aen politieke party. In die party kon hjj dan de belangen van/Legioen

uitdragan.

In de pause was er gelegenheid om schrifteiyk vragen te stellen, raits zy

ondertekand waran.

Dria vragen werden ingeleverd, waarvan tin handelda over de vraag of hat
Vettr-men- Legioen Nederland niet veel overeenkwam met het Legioen van Arnold MEYER

uit de oorlogatyd.
beatwoordde daze vraag en zei, dat de doelstailingan van beida

legioenen hemelabreed veraohildan. Ons legioen atelt zioh in dienat van God, Neder-
land an Oranje. Bet legioen van Mayer was een oompromis tussen het Nederlandsavolk

en de Duitsers.
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Beide sprekera haddan oen stormaohtig applaus.

Nadat er nog twee films vertoond waren, 66n over het leven in eenoerwoud op Suri-
nam a en 66n over "So leven ooze Jongens in In di8" werd de vergadering door

"besloten, die de aanwezigen verzocht om met hem het le couplet van het Wilhelous
te zingen.

Te 23.30 uur was de vergadering ge^indigd.
Onregelmatigieden deden zioh niet vdor.

7 Juni 1952.
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Onderwerp: Yeteranen Legioen Hederland,
Afdelingismededelirisen.

Hierbij v/ordt toegezoaden §&n exemplaar van het aoor de
Amsterdam, vaa het"Veteranen Legioen Kederland" uitgegeven "Afde
lingsmededeliatren" No. 3. -axemxLaren van. -lit blad warden, eni^
dagen geledea per post aan de ieden van de Afdeling Amsterdam
toegezonden.



Atedeiiand
District N 1, Afd.: Amsterdam en Omstreken

AFDELINGSMEDEDELINGEN No. 3 Seer : Michel Angelostr. 57 bv
Red.: Amazonenstraat 57" •

WE ZIJN ER NOG!

Met spijt ons dat we genoodzaakt waren de
Augustus- en Septembernummers van onze af-
delingsmededelingen te combineren, Financiele
redenen waren daaryan de. porzaak. En als we
dan toch een nummer moesten overslaan dan leek
ons het nummer dat in de yacantiemaand Augus-
tus moest uitkomen het meest geschikte.

We zijn er dus nog en we kunnen U verzekeren
dat we niet stilgezeten hebben. De organisatie van'
de afdeling werd verder op poten gezet en er werd
een prachtig evenement voorbefeid (een .ralley
per fiets door Amsterdam!) waarover elders in dit
nummer uitvoerige mededelingen te vinden zijn.

Lees dit nummer dus aandachtig en wees ervan
overtuigd dat ons Legioen.springlevend is!

OUD-WAPENBROEDERS.

Velen van U zullen zich erover verwonderd
hebben dat ons lijfblad niet op de gewone tijd
verschenen is. We kunnen ons indenken dat dit
bij sommigen entge ongerustheid teweeg gebracht
zal hebben. Daarvoor is echter gelukkig niet de
minste reden. Het niet-verschijnen van Oud-
Wapenbroeders heeft louter zakelijke redenen en
wij verwachten, dat die redenen omstandig in het
eerstvolgende nummer zullen worden uiteengezet.
Daarop vooruitlopend kunnen wij daar nu a] vast
iets van vertellen. In een vergadering van het
Hoofdbestuur met vertegenwpordigers van alle
afdelingen, die op 26 Augustus j.l. in Utrecht werd
gehouden, is deze kwestie uitvoerig ter sprake
gekomen. De zeer ongunstige bedrijfsuitkomsten
van de exploitatie van Oud-Wapenbroeders heb-
ben het Hoofdbestuur genoodzaakt om te zien
naar een andere drukkerij. Dit is een kwestie waar
natuurlijk meer aan vast zit, zoals b.v. een behoor-
lijke advertentie-acquisitie, enz. Vandaar dat het
niet mogelijk was deze omschakeling in een hand-

omdraai voor elkaar te boksen. Dit kost even tijd
en het 'Hoofdbestuur verwacht dat de leden van
het Legioen het zullen kunnen billijken dat ze hun
blad met enkele weken vertraging zullen ont-
vangen.

Een ander punt dat op de vergadering in
Utrecht ter sprake is gekomen is dz zeer grote
achterstand in de betaling der abonnementsgelden,
welke a'chterstand tot ernstige moeilijkheden aan-
leiding heeft gegeven. zoals begrijpelijk is. Men
is thans begonnen met de incasso per post van de
achterstallige kwartalen. Wij vinden het ronduit
gezegd beschamend, dat zoiets in ons Legioen
kan voorkomen. Wij dringen er daarom nogmaals
met de meeste nadruk op aan om het abonne-
mentsgeld OP TIJD TE VOLDOEN. Zorg er
voor dat de knapen. die al hun tijd geven Voor de
opbouw van ons Legioen, geen grijze haren krijgen
van zorg en erger.nis.

STERRIT DOOR GROOT.-MOKUM t.b.v.
ACTIE AMBON!! — -« ------ .,.-.*-

Op Zaterdagmiddag 27 September a.s. hopen
wij door minstens 500 deelnemers een_sterrit door
de Atnsterdamse binnenstad te laten verrijden.

Ter bestrijding van de onvermijdelijk hieraan
verbonden kosten zijn wij genoodzaakt een laag
inschrijfgeld van de deelnemers te vragen. De ge-
hele netto-opbrengst is bestemd voor onze actie-
Ambon!

Zorg er voor dat het storm loopt met aanmel-
dingen. Voor de somma van / 0,75 kunt U aan
deze sportieve en groots opgezette ralley meedoen.
Bovendien dient U er het grootse doel mee, om
onze Ambonnese wapenbroeders een lichtje in hun
sleurbastaan te brengen.

Mannen, het is aan jullie om te zorgen dat ons
Legioen geen blunder slaat tegenover alle instan-
ties, -die ons bij de voorbereiding zoveel mede-
werking hebben gegeven, zoals o.a. de Stichting



Heemkennis en de verkeerspolitie. ledereen die in
het bezit is van een fiets. brorafiets of motor, lid
of geen lid, geeft zich, liefst voor 15 September
a.s.. op bij zijn-wijkvertegenwoordiger (zie elders
in dit blad) of door overschrijving van drie kwart-
jes op postgirorekening no. 324897 t/n P. van der
Durg te Amsterdam, met de mededeling ,,Deel-
name Sterrit".

Alle inschrijvers krijgen nader bericht, vergeet
dus vooral niet het juiste adres te vermelden!

Laat vrienden en kennissen, meisjes, vrouwen,
verloofden en familieleden ook inschrijven. Hoe
meer deelnemers, hoe liever.

Het legioen gaat Amsterdam zien en Amster-
dam gaat het legioen zien!!

We zullen trachten enige aantrekkelijke prijzen
voor de deelnemers, die met het kleinste aantal
strafpunten uit de bus komen, ter beschikking te
stellen.

ORGJVNISATIE VAN DE AFDELING.

Leg het potlood of de pen, waarmee U de
datum van de ralley in Uw zakboekje hebt ge-
noteerd nog niet ter zijde. Hier vokjen de adres-
sen van Uw wijkvertegenwoordigers(sters):
Centrum: Zr. H. v. d. Sluys Veer, Plantage Mid-
denlaan 40b. Telefoon na 17.30 uur: 53494. Over-

dag: 50500. toestel 327.
t K. v. d. Bosch. Herenmarkt 15 II.

]. J. Minderhout, Geldersekade 77 III.
P. de Jager, Weteringschans 249.
Noord: A. de Vries, Watergangseweg 14, Tuin-
dorp-Nieuwendam.
J. F. Bulder. Amelandstraat 28.
P, Adriaanse. Vegastraat 73. Tuindorp-Oostzaan.
Oost: J. J. Kroon, Jan Bernardusstraat 24 III.
C. v. d. Stek, 2e v. Swhidenstraat 51 III.
G. van Wtjk. Insulindeweg 1 1 2 1 .
Zuid: P. v. d. Burg. Stadionkade 17 II.
R. Terol, Milletstraat 26 II.
W. Veenendaal, v. Ostadestraat 18 II.
G. Zerbst. Rooseveltlaan 200.
West: H. L. Kempen, Rhijnvis Feithstraat 34 I.
H. J. G. Oosterop, Nic. Beetsstraat 152 II.
J. Schutte, Lumeystraat 25 hs.
H. G. W. van Zoelen, de Kempenaarstraat 32 hs.
Aalsmeer: C. W. van Vuuren, Aalsmeerderdijk

368.
Weesp: G. Sertons, Talmastraat 1.

Dit is al een heel respectabel lijstje, maar het is
nog lang niet complect. Waar blijven de mede-

.werkers in Amstelveen, Badhoevedorp, Diemen,
Ouderkerk, Abcoude. enz.? Wij zijn er zeker van
dat overal wel een vent woont die als vertegen-
woordiger van het Legioen wil optreden. Laat hij
zich melden! Waar is het wachfen op? Het
Legioen moet vooruit!

WIJKVERGADERINGEN EN
BESTUURSVERKIEZING.

Binnenkort krijgt U van Uw wijkvertegenwoor-
diger het verzoek om een wijkvergadering bij te
wonen. Wij raden U aan deze vergaderingen te
bezoeken. Het ligt n.l. in het voornemen om nu zo
spoedig mogelijk een definitief afdelingsbestuur te
verkiezen. Dit is ook de uitdrukkelijke wens van
het 'Hoofdbestuur. Wij stellen ons voor, dat de
wijken of onderafdelingen hun eigen wijk- of
onderafdelingsbestuur verkiezen. Door deze aldus
gekozen onderafdelingsbesturen zal dan het defi-
nitieve afdelingsbestuur worden gekozen.' Het is
dus van het grootste belang dat de wijkvergade-
ringen druk bezocht worden, zodat op werkelijk
democratische wijze tot verkiezing kan worden
overgegaan. Wij wijzen er op, dat deze bestuurs-
verkiezing plaats zal vinden o n d a n k s het feit,
dat het Legioen nog steeds een stichting is en dus
geen verenkjing. Het hoofdbestuur is echter van
mening dat met de verkiezing van afdelingsbestu-
ren thans niet langer mag worden gewacht.

LEGIOENS-INSIGNES.

De insignes zijn er en ze zijn goed! Wij zijn er
zeker van dat iedere legionnair dit insighe op z'n
revers zal willen dragen. Men kan zich ter ver-
krijging van een insigne wenden tot zijn wijkver-
tegenwoordiger. Men dient dan meteen / 1.— te
betalen. Aangezien de financiele positie van het
Legioen het noodzakelijk maakt dat de insignes
die door de afdelingen worden besteld vooraf
worden betaald is het ons niet mogelijk de wijk-
vertegenwoordigers een aantal insignes ter hand
te stellen, zodat zij deze direct bij betaling kunnen
afleveren. Enige tijd nadat U het insigne heeft
besteld en betaald, wordt het door Uw wijkver-
tegenwoordiger bezorgd.

SOCIALE SECTIE.

Werkgevers onder onze kden, wij verzoeken
U dringend Uw eventude personeelsvacatures



aan onze sociale sectie door te geven!!
Het adres is nog steeds: Zr. H. Sluys Veer,

Plantage Middenlaan •fOb.
Er zijn helaas nog meerdere legionnairs zonder

passeitde werkkring. Wij mbeten en zullen hen
heipen. Daartoe zij wij verplicht. Dit Legioen zou
een waardeloos Legioen zijn wanneer wij niet alle
krachten zouden inspannen om onze werkeloze
makkers aan een baan te heipen.

TIPPBLAARS, OPGELET!

Jullie krijgen weer de gelegenherd om je hart op
te halen en wel op Zaterdagtniddag, 20 September
a.s. in Weesp.

Bij de daar te organiseren afstandsmars moet de.
afdeling Amsterdam weer behoorlijk vobr de dag
komen. Geef je op bij onze wandelsportexpert,
J. J. Kroon, Jan Bernardusstraat 24 II (bij Wees^
petzijde 135).

Het inschrijfgeld bedraag* / 1.50 per persoon.
De inschrijving sluit op 13 September a.s. Een
briefkaartje aan bovenstaand adres is voldoende.
De tocht gaat langs het Gein en door de prachtige
Vechtstreek. De start zal plaatsvinden in de
,,Poort van Weesp". De Amsterdamse ploeg ver-
trekt om kwart voor twee per fiets van de Ber-
lagebrug.

Tenue: lange khaki broek, khaki shirt, geen
hoofddeksel, open kraag.

Vrouwen en verloofden zijn natuurlijk eveneens
welkont.

Blijf niet achter en laat zien dat je wel eens
meer patrouilles hebt gelopen.

Zij nog vermeld, dat aan diegenen die de tocht
volbrengen een herinneringstegel zal worden uit-
gereikt.
ADRESSBN.

De knapen die in Centrum opereren stuiten her-
haaldelijk op z.g. kantooradressen. Bij hun be-
zoeken (vanzelfsprekerid hoofdzakelijk in de
avonduren) vtnden ze op het aangegeven adres
op z'n best een niets vermoedende concierge of
een imposant doch leeg kantoorgebouw. Daarom
een vriendelijk verzoek: Geef zo mogelijk Uw
huisadres op en niet Uw kantooradres!

ACTIE AMBON.
_.... ,<. ,*-«•"•

De'actie Ambon is in dit nummer al ter sprake
gekomen. We hebben in de afgelopen maanden
ook een aantal giften binnengekregen die in een

UW KAPPER!

,,TOEKANG RAMBOET"
Sloterkade 86 Amsterdam-W.

Bij inlevering (tonen) van
deze annonce ontvangt U
een aardigc^ verrassing t

In de obst rookten wij Heimwee doch

nu kopen Oud-Wapenbroeders him

Sigaren, Cigaretten an Tabak bij

A. A. J. van Stokkom
Ceintuurbaan 276 h. Ferd. Bolstraat

Britisth Film Library
G Verhonr 16 m/m Geluidsfilms.
• Filmvoorstellingen door het gehele land.
• Wij veraorgen o.a. filmvoorstellinjren van

-̂-.,l,-4:«*J*-*0>'i >• o---- ».jj_.. . t ' °

Vefenanen-Legioen Nederlindj IMstr. A'dam,
• Grote collectie MQitair en Actie Films,

Aanvragen en inlichtingen:
W. v. d. BERG, Herengracht 268, Amsterdam-C.

Telefoon 31235.

VACANT

50 c.nt per r«gcl
Brieven onder No. aan de Redactie

Veteraan zoekt voor direct zit-alaapkamer omge-
ving Frederiksplein
Brieven met prijsopgave onder nr. D—4 v,d. blad



vokjend nummer zullen worden verantwoord.
Hier volgt nog even ons giro-nummer: Ge-

jneente Giro V. 4111 t/n Veteranenlegioen Neder-
Jand. afd. Amsterdam.

In ons Juli-nummer schreven we al, dat we ons
[plan eerst met de Ambonezen zelf zouden gaan
bepraten. Door allerlei omstandigheden is het ons
pas mogelijk om op 1 September een^bespreking
met de kampraad te MuKferltie.!^ te .iebben. Het
spijt ons dat we de resultaten van deze bespreking
niet meer in dit nummer kunnen opnemen. Op

1 September is n.l. de copy voor dit krantje al
hoog en breed bij dt drukker.

In elk geval: er wordt hard aan gewerkt. In
ons eerstvolgende nummer, dat naar we hopen op
tijd zal verschijnen, zullen we meer kunnen ver-
tellen.

Noteert U inmiddels ons gironummer nog even,
voor U het vergeet?

ADVERTENTIBS.

U ontvangt dit krantje geheel gratis. Het kost
U geen rboie cent en het wordt U nog thuis-
bezbrgd per post ook.

Het kost ons wel jets, want drukker en poste-
rijen werken tot op vandaag niet voor niets.

Deze kosten kunnen alleen uit de opbrengst
van advertenties worden bestreden. Wij doen

dan ook een beroep op de zakenmensen onder
onze leden om. zo mogelijk regeimatig, een ad-
vertentie te plaatsen. Even een seinfje aan ons
secretariaat en we komen even praten.

Onze leden verzoeken wij vanzelfsprekend zo
veel mogelijk hun bestellingen bij onze adverteer-
ders te plaatsen. ' •

Een sterk en eendrachtig Legioen kan een
machtige invloed ten goede zijn in dit land. Help
mee om Uw Legioen sterker te maken!, Werf
leden voor Uw Legioen! Breek met onverschillig-
heid en sleur. Treedt aan voor de grootste actie
van je leven. Het doel is Nederland!!

Vrienden, Laat Uw vrouw of moeder
deze advertentie lezen:
Tot IS September bieden wij U:
250 gram Amandel, Speculaas voor 59 ct
250 gr. fijn gekruide Speculaas voor 49 ct
250 gram Reclame Speculaas voor 39 ct
1 pak Zelfwerkend wasmiddel en C A ftf^-n^
1 staaf Huishoudzeep voor JU t-CIll
Zojuist ontvangen de Bekende Belgische

IMPERIAL PUDDING
Mevrouw, een grote vanillepudding niet voor een
halve liter maar voor bijna 1 liter ko*t maar

15 cent (chocolade 19 ct)
Stuur ons even een kaartje (porto wordt vergoed)
en wij komen. Beleefd aanbevelend

TOKO ,,DE VETERAAN", Sluisstraat 39
10 pCt voordeel ook voor U.

C A F f i R E S T A U R A N T " ,,DE ZON"
H. J. Y. Groen le Const. Huygensstraat 35-37

Geopend van 's avonds 8-2 uur. Des Zondags van nam. 1 tot 1 unr

Ontmoetingspunt van vele Veteranen

Intiem Gezellig Snackbar Normale prijzen



No. 721 -P.?- '51.
September 1952

(23 Sfcr.BŜ
Onderwerp: Yeteranea Le dloen i<ederland«

"Oud-SSfeipenbroeders". ""

stichting:"Veteranen Legioen itederlancL" uitgegeven
periodiek "Oud-V?aperibroeders" Wo. 207"le jaargang van. 5 September
1952.De exemplaren van dit nummer, werden enige da^en. geleden per
post aan de leden - abonness -toegezondea,

Taa.v. dit nummer, dat na h.et bedanken. van.
. , het eerste is, dat onder redac-

tie van. e^n speciual ingestelde " reaactie-commissie" is versche-
nezi, kan worden opgemerkt, dat het niet alleen eea andere indeling
lieeft, toon tevens eenvoudiger - dus goedkoper - van opzet is.
Versciienen de vorige nummers als regel met 32 pagina-ts, dit nvunmer
is teruggebracht tot 24 pagina's, terv/ijl ook h.et "orma=t iets
kleiaer is.

Op de eerste binnenpa gina is, zoals in verenigingsbladen als re-
gel gebruikelijk, de huilige samen.c;telling opgenoraen van het "hoofc
- lanxielijk- bestuur" van het Y.L..;.
Hieruit bligkt, dat daarin thans sitting hebbsn als:

Voorzitter:

oecr.Pengm. :
Gonm. :
Comm* :
Gonua. :
Oomia. :
Voorts is opgenomen een aocaxsilRadfi uitgebreide aanvullencle lijst

van bestuurders en verte^en^oordigers van het V.L.H. op andere
ola~»tsen in Ilederland,
"Uit een medeOelin^ blijkt, dat in de "redactie-ccaimis^ie" van
"Cud-iVapeinbroedars" thans zittinec hebben 3 Is:
voorzitter :
secrefeiria:
:Techn.;idviseur:J
terwijl het blaa tiians wordt gedrukt bij de drukkery: .V.STiMf

/in.c.v.,te Deventerr
Llet betrekking tot de inhoud van ;it nurmner, zij voorts opgemerkt,

dat de daarin opgenomen artikelen in. dusdani^e gemati^de bewcordia-
zijn gesteL. , dat deze geon nadere bespreking behoeven,

-• 3.



No. //»

Zaalcapaciteit:
Aanwezig:

Spreker:
Sternming:

JOO personen
100 personen

rustlg.

Opriehtingsv°r-aderinpr van de Afd. Gouda
ven het Veterane-n Legioen Nederland op
28 Au/mstus 1952 *n het p^bmiw
Westhaven 27 te t*o\: ia.

MH»°W
De voorzitter van de afdeling °ouda opende de vergadering te

20.15 uur en sprak er zijn spijt over uit, dat de verga^ering zo .
slecht taezocht was. Volaens hem was dit te wijten Ban de mening,
die zich bij velen had pest gevat namelijk, dat het Veteranen 1*6-
gioen Nederland een politieke achtergrond heeft . Deze gedachte,
zo vervolgde spreker, is totaal naast de waarheid; atraks zal U
het hoofdbestuuralid de heer ,het wel duidelijk maken, dat
wij niet aan politiek doen. De voorzitter verzocht de aanwezigen
een ogenblik stilte in acht te nemen voor de gevallenen, waarna h*t
Wilhelmus werd gespeeld.

Hierna betrad het Hoofdbestuurslid het podium.
''oreker beeon .zijn redevoering d"oor er allereerst op'te wijzen, dat
het Veteranen Legioen Nederland los staat van alles wat op politiek
lijkt. ^orlg jaar, zo vervolgde hij, kwamen i* j met, naar ik meen,
40 oeraonen in ^en H?ag saraen om de toeatand hier in Nederland te
bespreken. "*ij hadden alien een onbevredii»end gevoel omtrent de
gang van zaken in ons Vaderland. *ij lopen tegenwoordig zo maar
rond, hetgeen een typisch Nederlands verschijnsel blijkt te zijn.
Ken raaakt zich blijkbanr niet meer warm voor de Nederlandse zaak,
hetgeen ook nu weer blijkt bij de kabinetsc~isis. *"en stelt het
partijbelang boven het Landsbelsng. &r zijn in Indonesia offers
gebracht, maar wat hebben deze offers gebracht ? Zij hebben alleen
maar een onbevredigenfl gevoel achter gelaten. Maar, zo vervolgde
soreker, wat wil het Veteranen l*gioen ? Op fle eerste plaats een
verst-rken van het nationale bewustzijn, dat na de oorlog aan het
verflauwen is. Verder het herstel van het aanzien in binnen- en
buitenland. Op de derde plaats het propageren en versterken van de
nationale tradities, het onderhouden van banden tussen veteranen an
steun aan nabestaandenen het aanhouden en aanknopen van banden aan
gelijkgerichte groepen. '*ij zijn op het ogenblik bezig om van de
stichting, die thans 11.000 leden telt, een verenigin? te maken,
aldus spreker, doch wij moeten trachten ons ledental nog meer op
te voeren. ^k ben er van overtuigfl, dat velen van U ook een onbe-
vredigend gevoel hebben omtrent de gang van zaken in ons Vaderland.
•^it vindt zijn oorzaak In de versnippering der politieke partijen,
misschien daerdoor is Nederland een derde-ram?s mogendheid gewor-
den.

Na een opwekkend woord om zich als lid van het Legioen op te
geven, besloot zijn betrekkelijk weinig zeggende rede.

Tijdens de pauze werd er gecollecteerd voor de gemaakte kos-
ten. Na de pauze werden enige films over West-Indie en IndonesiS
vertoond. De films waren afkomstig van de Hegeringsvoorlichtings-
dienst.

De zaal was versierd met Oranje vlag -en, geflankeerd door de
Nederlandse driekleur.

Gouda, 10 September 1952.



Verbinding: 19 Datum:
C/4 no 84-7 • 52

Onderwerp: Kuish. vergadering van het Veteranen Legioen
Nederland, gehouden op 20-9-52 in Hotel "Noord
Brabant te Utrecht.

Op Zaterdag, 20-9-52 ten 14.4-5 uur werd door district I
(Utrecht) van het Veteranen Legioen Nederland in hckel Koord-
Brabant te Utrecht een huishoudelijke vergadering gehouden
met de contactmannen van dit district. De voorzitter was
niet aanwezig, het overige bestuur wel. In totaal waren 25
personen aanwezig; enige contactmannen uit afgelegen plaat-
sen (bv Kockengen). Besloten werd van deze vergaderingen
notulen te maken. Het bleek dat de contactmannen niet alle
convocaties voor de propaganda-avond op 26 Sept,a.s* in
"Tivoli" te Utrecht hadden bezorgd, zodat de seer., ,
nog 5370 stuks per post moest verzenden wat een geldelijk
nadeel was. 12edegedeeld werd dat de burgemeester van Odijk
en Werkhoven schriftelijk reeds had toegezegd deze propaganda
avond te zullen bijwonen. De directeur van Tivoli bleek zeer
welwillend tegenover het Legioen te staan en hem zou ver-
zocht worden, bij het Grem. bestuur van Utrecht te bemiddelen
dat de zaalhuur van Tivoli gereduceerd zou worden. De plaat-
selijke pers was uitgenodigd en naar aanleiding hiervan
hadden enige Utrechtse dagbladen, o.a. het Utrechts Nieuws-
blad reeds ongevra&gd een mededeling over het Legioen ge-
publiceerd. Voor deze propaganda-avond werden 15 contact- '
mannen aangewezen als ordecoiamissarissen, die kenbaar zijn
aan een rood-wit-blauwe rozet op nun revers.. Zij staan o.l.v.
de contact man i, die hun schriftelijk instruct ies voor
die avond zal toezenden. Zij moeten post vatten bij de toe-
ângen tot de zaal en de bezoekers helpen bij het vinden va
hun plaatsen en voorts zorgen dat onruststokers uit de zaal
worden verwijderd en dat aan het einde der vergadering tijdens
het zingen van het volkslied niemand de zaal verlaat. Tijdens
de pauze wordt een collecte gehouden. Enkele prominente,niet
nader genoemde, figuren hadden toegezegdjaat zij de helft der
fcosten van die avond voor hun rekening zouden neiaen. Volgens
feet bestuur worden deze kosten, excl. de consuinpties voor de
autoriteitenen de pers, geschat op / 560. Het muziekgezel-
scbap "Happy Players" (7 personenj, hoofdzakelijk afkomstig
uit Hilversum en omgeving, zal die avond optreden (kosten
/ 50). De zaal wordt versierd met de Hed. driefcleuren, een
£jrote oranje vlag en een bord (122 x 260 cm), waarop door
de heer

het embleem van het Legioen zal
worden aangebracht. Ook zal getracht worden een grote foto
van de Koningin te kriigen voor zaalversiering. Spreker
voor deze avond is Generaal-majoor b.4. ', en mogelijk
ook die weer in het hoofdbestuur is opgenomen.
Tn^de pauz"er™\vordt gelegenheTd gegeven voor het schriTtelijk
indienen van vragen, welke geselecteerd zullen worden, waarna
de spreker een half uur krijgt toege ezen voor de beantwoor-
ding. Hierna treden de "Happy Players" weer op en wordt de
avond besloten met het "\7ilhelmus". De ordecomraiasarissen
krijgen de opdracht dit lied van het begin af m«t voile borst
mee te zingen en de bezoekers hierdoor mee te krijgen tot
het meezingen van dit volkslied. Het bestuur heeft het voor-
neraen ongeveer 500 exemplaten van "Wap.-nbroeders" in de zaal

-2-
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te verkopen & 25 ct of eventueel gratis uit te delen,
alsmede een aantal "doelstellingen van het Legioen".
Besloten -wordt, maandelijks een huishoudelijfce vergade-

ring met contactmannen te houden. Voorts om deze winter
te Utrecht uitsluitend voor de leden de film "Soldaten
overzee" te vertonen, welke film door Generaal
voor militairen verboden zou zijn. zou in
het "bezit zijn van deze film.
Radat het bestuur aan de contactmannen had meegedeeld

dat zij de fcosten van de reis naar de propaganda-avond
in Tivoli in rekening mochten brengen, werd deze vergade-
ring ten omstreeks 16.30 uur gesloten.



VETERANEN LEGIOSN HEDERLAHD
'fl-Gravenhage, 15 September 1952.

Laan van Meerdervoort 67*
Telefoon: 33.14.37.

Onderwerp : Leden-Vergadering.

Hat Voorlopig Bestuur van de Af deling 's-Gravenhage
e.o. deelt U met vreugde mede, dat thans opdracht Is ontvangea
van het Hbofd-Bestoor om over te gaan tot bestuursverkiezingen,
zulks als eerste a tap voor de overgang van de huldige stichtings-
vorm naar de door one nageatreefde verenigingsvorm.

Teneinde aan deae opdracht te kunnen voldoen aal op
29 September a.s.

in de KLEINS ZAAL van de DIERENTUIN (de Rotonde) een
, Y • • f LEDEHVERGADERING

/ worden gehooden Aanvang: 20.00 aur.
AGEHDA:
— . — -1. Openingswoord door de Yoorzitter

2. Benoeming van een Commisaie voor Controle
van de Axdellngskas . (Benoeming ait de aan-
wezige Leden).

3. Benoeming van een Stembureaa.
4. Verkiezing van het A-fdelings-Bestuur.
5- Rondvraag.
6. Sloiting.
Bet voorlopige Afdelings-Bestuar stelt als oandidacten:

de Heer D.A.M.Laohsinger
Mej. L.M.A.Silera loitsloitend voor de f one tie

van Commissar is voor Soolale Zaken).
Mej. H.S .Romswinokel
de Heer O.A.F.Hbrstmann
de Heer A. van Praag
de Heer A.Roos
de Heer J.R.Pluiraart
Mevroaw S. van Grorkum - van Moorael.

Door de leden kunnen tegencandidaten gesteld worden.
Voorstellen hiertoe, ondertekend door terminate 10 leden (naam
duidelijk leesbaar) en voorzlen van een bereidverklaring van de
Candidaat, dienen oiterlijk 25 September a.s. op het Seoretariaat
aanwezig te zijn.

Uitsluitend leden hebben toe gang tot de vergadering.
DBZB CONYOCATIE DIENT JUS TOBGANGSBEff I JS . Aan de ingang van de
zaal wordt bij over legging van deze convocatie een stembiljet
uitgereikt.

Legionairs, toont Uw daadwerkelijke belangs telling
voor ons Legioen SH KOMT!

VETERANS? LSGIOSN NEDBRLAND
Af deling ' s-Gravenhage e.o.

De Vice-Voorzitter:

w.g. (L.H.A.Eilers ) .



YETERANEN LEGIOEN JEDERLAND
Afdeling 'a-Gravenhage e.o.
Laan van Meerdervoort 67.
Telefoon: 33.14.37.

's-Gravenhage, 15 September 1952.

V E R S LA G
van heft Voorlopige Bestuur van de

Afdeling 'e-Gravenhage e.o.
VETERA^EN UBGIOEN FEDERLAND

OPRICHTING VAN DE AFDBLINS;
1. Op 2 Januari 1952 word op verzoek van het Hoofd-Bestuur een
voorlopig AfdeiihgswBestuur samengesteld. Dit omvatte de volgende perso-

'rien:
i D.A.M. Luchsinger
: Mej. L.M.A, Eilers
: P.J.G.A. Ego
! O.A.F.' Horstmann
: Mevr. S. van Gorkum-van Uoorsel

A.M. van Praag
C. Warners
S,J,M. Ringnalda.

Voorzitter
le Secretaris
2e Secretaris
le Penningmeester
2e Penningmeester
Conraissarisson

f
S

2. Op 8 Januari werd door het voorlopig Afdelings-Bestuur be-
sloten zo spoedig mogelijk ean Algemene Ledenvergaderihg uit te schrij-
veh, waarvan de datum werd bepaald op 29 Januari 1952C Tovens word be-
sloten de •workzaamheden der Connnissarissen te verdelen in! a) Interne
Contact en;' b) Bxterne Cent act en; c) Propaganda*

3. Op de Algemene Lodenvorgadoring van 29 Januari werd de lodon
medogodoold, dat de Af del ing 's-Gravenhage was opgericht« Het Voorlopige
Bestuur vroeg en kreeg het vertrouwen van de vergadering gedurende drie
naanden haar werkzaamheden voort te zetten. Het lag. in de bedoeling om
einde April een defihitief bestuur te verkiezen. Door diverse ntoeilijk-
heden werd wchter v&srooga hot Hcofd-Bestuur verzocht voor onbopaalde tijd
aan te blijvon.

ORGANISATIE VAN DE AFDELINSt
4*. Het Voorlopigo Bestuur ging zo spoedig mogolijk over tot de
organisaiia van de Afdoling. Hierbij word uitgegaan van de volgonde ovor-
wegingon: • • '

a) Eon zo good mogelijk contact tussen de led on ondorling
en tussen de leden on hot Afdolings-Boatuur moost tot
stand wordon gebrachtc

b) Do Afdoling moost op domocratischo wijzo bostuurd wprdon.

5. Voorgaande oVerwegingen leidden tot decentralisatie, wes-
halve word overgegaan tot de vorming van acht wijken, elke wijk onder
een Wijkleider die zich kon laten bijstaan door 66n of meer assistenten.

6. Door het regeloatig organiserea vun wijkavonden kregen de
leden gelegenheid de onderliiige band te verstevigeh, torwijl het-recht-
streokse contact tussen de leden en het Bestuur op dezo avonden bevor-
derd-. kon worden. .

7. Door het instollen van Wijkloiders-bijoenkomston word do
band tussen hot Boatuur en do Wijkloidors nauwor. Bovondion word hior-
modo do gologcnhoid goo pond zich ovor divcrso vraagstukkon uit to
sprokon. - 2 -
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8, Het Bestuur is van mening, dat de boven geschets$e,Qrgani-
satie grotendeele aan haar do el beantwoord heeft. . ,.

TORKZAAMHEDEN VAN HET AiTfELINGS-BESTUUR:
9e De werkzaamheden Tan net Af del ings-Bestuur kunnen worden
cnderscheiden in: • "... ' . . ' • ' • ' .

a) interne .werkzaamheden;
b) optreden naar buiten;
c) contacten met Hoofd-Bestuur en neven-Afdelingen*

10i Interne werk zaamheden* Behoudens de werkzaamheden, omschreven in
de voorgaande punt on on yerband houdende met de organisatie van de
Afdeling, hooft het Afdelings-Bestuur zich bozig gehouden met hot so-
cial o vraagstuk en met propaganda*

lie De r«jsultaten van.allo hovengenoemde werkzaamheden kunnen
als volgt omschr-even worden; . ;

; a) Wajkavonqcn.. Do ocrate wijkavonden werden door het Bestuur
georganiBserdc Vocr de daarop yolgende wijkavonden werden
d& TTi jkl eiders, ingeschak eld. Aanvankelijk werden de a vend en
matig tot- sleoht bezocht; de opkomst op de laatste wijka-
vonden rjas beslist good te noamon* Als rodonen van dezo ver-

• • - . betering ?iot h0fc BosJ;uur .do groto activitoit van do Wijk-
loidors on hot foit dat kans gozion word do modoworking te

: Yorkrijgcn van onkclc :fil sad ions ton on onkolo amatour-bands.
b) WiJklcip_orsbijgoBkojistons Dozo hobbon goloid tot oon botor

ondorling bcgrip ~asson Bostuur on Wijkioidorso Ovor hot
algoraocn gcnoinori kan gosogd wordon, dat dozo avondcn zoor

.; contTGnictibi" r.ijr. gswoect: Het Bestuur.,.heeft hierin aanlei-
dir.g gevoaden ide-tUjkleide^? *e raadplegen in principiele
aangel.ogupheden en meerrb. op doze weg to noeton voortgaan.

c) Kgb Soc-.iale .Vraagstuk^ .Hot Boatuur is reeds..spoodig overgo-
. ^ . gaa:i tot hot iastoxlen van oon; Sociaii} Advios-Commissie,

. . ,; -.. waarin gcostolij^on. jui-iston, _modipi on oon sociaal work-
ptcr sitting hobbon. Nk korte tijd bleek reeds, dat de werk-
saamhcdon op sociaal gebied een zodanige omvang aannamen,
dat hot Bestuiu-slid dat zich hiermede belaat had, aich door

.;ardaren oosLn laten bijtidaiL Onze sociale dienst ^erkt thans
2ocia:iig,._ ds.t. deae door het Hoofd-Bestuur bij ,h.erhaling als
voorbacl.d is gesteld voor de andere Afdelingen van .het

;L.egioem.:
d) -Fropagandae Door db bepericte financi'ele middelen kon aan de

propaganda niet die aandacht beateed worden3 welke hot Be-
: stuur ziph god.acht had^. Ds propaganda richtte zich dan ook

vbornamelijk op activoron van de ledon t.a.v* lodonworving.
• ,. .-i.. Resultaat; In Januari plan. 300 ledon, thans meor dan 1000

. lad-caa. Daarnaast werd. ovorgogaan tot uitgifto van eon
: - . Modcdolingenblad voor de Afdelingf waarvan de redactie ge-

piaatst word onder de Commissaris voor Propaganda.

12« Optreden jiaar; buiteno Het Bestuur was van mening dat. de eerste perio-
de voornamolijk diende to worden benut voor de interne opbouw, weshalve
heb optreden naar burton beperkt ia geworden tot dr/ie gevallen, n.l.:

a) hot organiseron van eon (goslaagdo) Niouw-Guinoa avond;
b) d.;olnuico aan do plochtighcdcn van do Nationalo Hordonkings-'

c) Aanbioding van oon K^tionalo Vlag aan hot Ned or lands Dota-
chomcut Vcrcnigdo N-tios op Koroa. .•.---;?.-
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13. NLottogenstaando het beperkte gezamenlijke optreden is tbch
de naam van het Veteranan Legioen Nfederland op vrij mime wijze naar
buiten verspreid gawordan en 7;aL door individuele actiea van led en mid-
dela .eouranfconart ik el aa. (c. •?..,. eve:.- net gebruik van de Nederlandae VLag)
en. door de werkzaamheden van onze social e sectie. Hot.. Bestuur" he eft de
indruk,. dat in .net ^bijzohd.e;::' door laatsigehdeinde werkzaaniieden seer
veel "good vili" is gekw&ekt i«c. v. hei Legioehr " .

14i Cojitjacteri mgtj^kojo-fa-B.egtuuf en rievep-Afdelirigen:^ Uiteraard heeft
het Afdelings-Bostuur vrij veel contact gehad met het Hoofd-Bestuur.
Behalve hat hormaal vereista contac-h heart het Afdelings-Beatuur echter
:aeermalen op ofii^ieaLe en one* iicie'C e wijze contact gezochtf teneinde
het Ho'o ~fc!- Bestuur. van adVies ts dieuori en te ateunen in diens taak, Als
voorbeel'd noge gahoead. Tjqrdcn het voorstellon van eon organisatio-Bohema
voor'het Hoofd-Bestuur ~ z&Lvst vfelk voi;rst:el indBrdaad door het Hoof d-
Bessuui1 is oye^genomc^c (Hclaafl is toii op hodon van de toopassing niet
voei torochc gekomon, ) TOT/OES hoc ft hot Afdclings-Bbstuur meormaLen eon

m w r do. atom ia^on heron, waiinoor gomoond word, dat zulks op grond
van oigon orvafingcii; gcwor'ft waa. : :

.15^ . Als bolangrijktte result aat van dy bemoeiingen van het Af-
dslingc-Bectuur in di/o 6pr.icht nr/ge gonoeod wo r den het voprstel zo spoe-
dig mcgslijk over te gaar.- tct d« installing van een (Jomidseie ter Voor-
b or elding van de V3i'snigiagevt»'^mc" tit .voor'at^el. is door het Hoofd-Bestuur
ovargenoinen. met hat rasultaat dat cp Ran op 23 Augustus j«l"« ;g6houden
ve-ga'dering ^an HGO:fu~Bc9tuur oa Afdolin^c.-Besturcn gonpcmde. CofiBnissie
inderdasd is goinstnll.esrd sn dat- in alls Afdelingeh in do raaand Sep-
tember br.s'tuiTSV'jrkiezirigeu •wofdbn gohoudonV . . . '.

.15c Contact not. s-ndfcrp 'pfddliz.205' is t;iit';_op_ hodon elofehta in bo-
6 golcgcls. G-.y,ioc3id. kUnaoh hior.Van worclch conta'ct mot dp Afdo-

' ' " '
"pcrkt'o mat s. . , . .
iirison Rottc-rdiui on Apeld'oo.^r-j ' irsakd "gociale aangolbglorihodbh' oli contact
met do 'Af doling itottoi'dam inzal\ alRomcj.c JolcIdvTvrCLSgatukkoh aan de.
vdoravorid Tan <*•<* bovengenor.nuie vorgaderirg VBK 23 Augustuse

BBSYIJURS1IJTATI2S.. """' ' / . '. ' ' • " ; ' ' : ; . ' : : . .
1/7- ' ' 15o'"vol5euiJ3 roitatiep hebben pl.aats gevonden': ;

a) 'Msj. H.S, Iu'twi?i?:p::'e.i." jpRonomen '\n het Beatuu'r ala Secre-
tai- ess c '= "

. b) .Meji. i-.H.A. Eilera onthe-ren van haar functie ala Secreta-
"J rease on aa:igu3t';;ld ala rioo-Voorzitster t evens Conmiasaris

c) Da Hfefer •F,J s3;Ar Ego or/thsvsii »an zijn functie van 2e 5e-
ci-.etaris eM tangoriteld als 1e Commissaris voor Interne

.d) .Dp. K.OSS -H6H<, Heldring opganoman in het Boatuur ala 2e Com-
/ , iaiasaris :'vo'or •• Ir t ^Jia Contact an.

&).. D:̂  ITjfcr-.£.:J^^, Ritign-^dc. op ^igf>n 72rLock onthoven van een
Boatuur s i'uncti o«

f ) DC Hoer rLK : Heldiing oJriheven van een Beatuurafunctie na
at earning door de ^ijkloidars.

g) De Hear J,P ;G-,A t JLgo ouihevan van eon Bestuursfunctie op
sigen vsrsoeki

h) Do Keren A - Roos ar\. Pluij-gart opgenomon in het Be-
atuur als Co ranis sai?ia sen vcor Interns Contact en*

- 4 -



OVERIGE BIJZONDERHEEIEN.
18. . . . . . . Ifedio Augustus bereikte ona van het Hoofd-Bestuur de medede-
ling,, dat Tlassenaar met onmiddellijke ingang een af zonderlijke Afdeling
werdt Een woord van hulde voor onze vrienden in Wissenaar is hier zeker
op zijn plaats. In April telde Wassenaar plm. 30 leden. Boor de grote
activiteit van Wijkleider en assistant en is dit aantal in vier maanden
tijd ruim verdrievoudigdl

SLOTBSSCHOUWING.
19. Resumerende kan gezegd worden; dat onze Afdeling thans vrijwel
uit haar organisatorisene kinderziekten gegroeid is, De a.s. Bestuursver-
kiezing kan gezien worden als eon afsluiting van de beginperiode.
20e De ensile groei van het sociale verk en do - uit hot opinie-
fonderzoek gebieken - animo voor sport- en ontspannings club JOB, zullen ech-
ter nopen to.t een reorganisatio van hot Bestuur en wel als volgt:

Voorzitter, Vico-Voorzittor, Socretaris, Penningmooster. ComnrLssa-
risBon voor Interne Contact on, Ext or no Contact on, Propaganda en
Socialo Zakon*

21» Vocrshands kunnon do functios van Socrotaris en Penningmoost or
goconbinoord wordon*
22 • Onder de Conmissaris voor Interne Contact en kunnen e'en of meer
assistenten voor Interne Contact en en Sport en Ontspanning gesteld worden.
23? Onder de Comnissaris voor Sociale Zaken ressorteren de sociale

24. Met de hierboven geschctste organisatie meent het Bestuur de
activiteiten voor de komende tijd met vertrouwen te kunnen leiden.
25. In afwachting van hetgeen de over gang van de stichtingsvorm
naar de verenigingsvorm ens overigens s&l brengen, meont het Bostuur dat
de activiteiten van da Afdeling zich voorlopig moeten richten op het inten-
si ver en van het enthcusiasme der leden door roiddel van het verstevigen der
onderlinge band, ben evens het aantrekken van nieuwe leden door een - met
de beschikbare middelen - zo good mogelijke algemene en individuele propa-
ganda, Uiteraard dient, onafharJcelijk hiervan, de Legioensgeest voortdurend
aangewakkerd te worden en zal er naar moot on worden gestreefd dat de naam
van het Vet eranen Logic en Ned er land sow el door een ieder persoonlijk als
door gczamonlijk optreden, m-at ero wcrdt uitgodragen.

. Namens het Voorlopige Afdelings-Bostuur
van hot

. VETERANEN LEGIOEN lEiERLAND
•s-Gravenhage e«o.

!.zitt orj.



,0. "21 -RH -'51. /
26 Jeptember 1952 v- &.

bijlage:

Onder^Jerp: Veteranen Legioen Mederland.
"Oud-^epenbroeders' 2 a SfcK 1952-dJ

i "lit

: "Veteranen Legioen Nederland" uitgegeven
periodiek " Oud-Y»apenbroeders" No. 21 le jaargang van 19 deptember
1952. De exemplaren van dit nummer werden enige dagen geleden per
post aan de leden - abonneis - toegezonden.

Met betrekking tot de inhoud van dit nunmer, zij opgemerkt, dat de
daarin opgenomen artikelen en mededelingen ook thans weer in dus-
danige gematigde bewoordingen zijn gesteld, dat deze in feite geen
verdere bespreking behoeven.

Uit het hoofd boven de eerste binnen pa gin a blijkt, dat thans ook
, als lid van het

voorlopig hoofdbestuur heeft bedankt.

Uit een andere mededeling blijkt, dat inmiddels de "redact! e-com-
missie vrerd uitgebreid met:
a.
b.

Verder wxrdt in een redaotionele mededeling bekendkesteld, dat het
hoofdbestuur voornemens is om enige 3ontxK V.L J^I.-leaen - journalis-
ten - agn**zoeken, ora dead een meer deskundige redactie-staf -redac-
tie-connnissie - te doen vonnen, zodat de uitgifte van een vakkun-
dig goed verzorgd blad verzekerd zal zijn,

Uit een mededeling van het voorlopidbestuur blijkt, dat het voor- {
nemen bestaat, om een rl oproep te ricnten aan alle wapenzusters" i
teneinde te komen tot het oprichten - stichten - van een Vrouwen-
af deling in het kader van het V.L.li. Hierbij v,-ordt het werk dat
vierd verricht door Kevrouv* , en enige andere
bijpame genoemde dames, als voorbeeld gesteld,

Opgenomen is een uitvoerig verslag van de"2de Landelijke vergadea?*
ring1;, v»elke op 23 Augustus 1952 te Utrecht werd gehouden.
Hieruit blijkt, dat men op deze "Landelijke vergadering"» algemeen

van mening was, dat het zaak is, om de "stichtingsvoim" zo^spoedig
mogelijk op te heffen en daarvoor in de plaats te stellen, de ge-
bruikelijke " democratische" verenigingsvorm, .
Verder blijkt hieruit, dat de "stiohting" nog steeds met financi-

ele moeili jkheden te kampen h.sef1?SHet ledental thans 10052 zou zijnj
waarvan 93 in het buitenland.ftet Legioen een absolute democratische
instelling wil zijn, atezkadtri geen politieke parti j is, of wenst
te zijn, dooh zioh \vel met de politick zal hebben in te laten.Liede
blijkt uit het verslag, dat er nog steeds een grote onderlinge n§-
ijver en verdeelfeeid zou bestaan in het

Mede infrerband hiermede zij gewezen op het in dit nuimner opgenomen
afscheids-woord ve*i h«t onlonge af got rod en Mrd van het onlangs af-
getreden lid van het hoofdbestuur en hoofdredacteur

In een antwoord-artikel hlerop van , wordt o.a. over
- 2 -
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dit aftreden opgeraerkt, da.t hoewel ongetwijfeld grote
gave* en verdiensten heeft, - en hij in feite de opricliter - geeste-
lijke vader is van net 7.L.1*.- net i.v.m. de karakter-eigenschappen
van , niet raogelijk is om met hem tot een juiste sainen-
werking te komen.
In het afscheidswoord van wordt o.m. opgenierkt, dat hij

tot aan zijn eftreden geen salaris of vergoeding zou heb'oen ontvan-
gen voor al zijn werk voor het Y.L.1;. en vooral hierom genoodza, let
was te bedanken.

In een nieuv?e rubriek, is onder de titel " llieuws uit de .nfdelingen
een begin gemoykt met het verkort opnemen van nieuv;s - lees activi-
teit - van en over de afdelingen,
Onder de titel '' Opdracht" is e^n beschouwing opgenojaen van het

hoofdbestfcurslid . , v;aL-rin dexe een overzicht gec:.'t vnn
de oprichting en doelsteliing van het V.L.L.

Op de la- tste -omslag- pagina is em foto opgenoraen van drie sluit-
zegels, net de rae<3e^ eling,dnt i»ij voidoende afname tot het
en de uitgifte van de^e " V.L.1-.-sluitzeo;elsrl zal v;orden
^inde.

0.5.
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Onderwerp: Propagsnda-avond van het Veteranen Legioen
ITederland, gehouden te Utrecht op 26-9-52

Op 26-9-52 werd door het Veteranen Legioen Federland een
openbare vergadering belegd in gebouw "Tivoli" te Utrecht.
Gebruikt werd de grote zaal, cap. 1600 personen, waarin
ongeveer 600 personen aanwezig waren, w.o. militairen in
uniform, zowel officieren als minderen. Boven het podium
was het embleem van het Legioen opgehangen. Muzikale mede—
w-rkins werd verleend door "The Happy Players", 8 Ambonnezen.
Ten omstreeks 20.15 aur opende de voorzitter, V
de vergadering, heette alien welkom, in het bijzonder de
burgemeesters van de om Utrecht lig&ende gemeenten, de heren
van de pers en andere autoriteiten. Nadat hij nog even de
grenzen van het District L (Utrecht) had aangegeven en ieder
een gezellige avond had toegewenst, gaf hij meteen het woord
aan de spreker van deze avond, &eneraal De
generaal was in civiel en zeide, verheugd te zTJBTals advi-
seur van het Legioen heden avond te zijn uitgenodigd om te
spreken over de doelstellingen van het Legioen. Kij mem^oreer-
de eerst de toestand in Indie na de capitulatie van Duitsland,
het zenden van vrijwilligers naar Indie, hun teleurstellingen
tijdens hun wachttijd op Malakka, de eerste politionele actie,
de wachttijd tussen de 1e en 2e politionele actie met de ver-
moeiende patrouillegang langs de demarcatielijn en ten slotte
de tweede politionele actie. Deze gang van zfi|a£̂ §, die slacht-
offers kositte en door de militairen die met een bevri^dings-
doel naar Indie wa^en gegaan, vrijwillig of uitgezonden, niet
begrepen werd, hetgeen veroor^aakt werd door orders van onze
regering, die gebonden werd door internationale verwikkelin-
gen, dit alles heeft van ons, soldaten, mannen gemaakt, die
getoond hebben karakter te bezitten, moed en doorzettings-
vermogen, in staat om teleurstellingen te boven te komen,
het hoogste gezag trouw te blijven, ook wanneer zij het be-
leid van dat gezag niet begrepen of de zaken andera zagen.
Hier is een band gegroeid die blijvend is. Dat de Nederlandse
soldaat als raens en als soldaat ook in het buitenland wordt
gewaardeerd blijkt steeds weer in de oorlog in Korea, waar
onze mannen reeds raeermalen eervolle vermeldingen te beurt
vielen. De Indische jaren hebben van ons zelfbewuste mannen
geiaaakt, die belangstelling voor elkaar en voor het wereld-
gebeuren hebben en vooral een nationaal zelfbewustzijn. Ket
Legioen wil een vereniging zijn, in \velketvergaderingen be-
sproken zal worden, wat belangrijk is voor het welzijn van
ons land, speciaal op het gebied van het staatsbestuur. In
ons Legioen is plaats voor iedereen die in militair verband
heeft gediend of nog onder de wapenen is of uit anderen
hoofde sympathiek tegenover het Legioen staat en accoord
gaat met onze doelstellingen. De kern van het Legioen dient
echter te worden gevormd door hen die Indie-veteranen zijn.
Ket speelt hierin geen rol, welke godsdienst of politiek men
is toegedaan. Hoofdzaak.is het aankv/eken van nationaal be-
wustzijn, aanhanfcelijlr*Kan ons Konin̂ iuis en trouw aan onze
regering. Als ieder lid van ons Legioen door woord en daad
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deze doelstelling uitdraagt, dan zal zulks zijn tot wel-
zijn van ons volk. 'fen orastreeks 21.10 aur beeindigde de
spreker zijn rede en werd een pauze van ongeveer % uur
aangekondigd, in welke pauze de autoriteiten en de pers
door net bestuur ontvangen werden in een nevenzaal en hun
een consumptiemwerd aangeboden.
Tijdens_de pauze werden door leden van de Stichting

"Door de i.euwen Trouw" panfletten rondgedeeld, alsmede
het orgaan "De Stem van Ambon". Op dit blad ton men zich
in de zaal abonneren door invulling van een briefkaart,
gericht aan de administratie van dit blad, Barkasstraat
19 te Utrecht.

Tevens was er
gelegenheid, zich als lid van het Legioen op te geven.
Na de pauze beantwoordde Generaal de schriftelijk

ingekomen vragen.
Vraag 1: Is het wtjar dat by de Ned. vrijwilligers in Korea
thans ook gewezen SS-ers ingedeeld zijn?
Antw.: Dit is mij niet bekend en lijkt mij ook onwaar-
schijnlijk.
Vraag 2: Is het Legioen voornemens tot een politieke groep
uit te groeien, die event, bij de verkiezingen met een
eigen lijst denkt uit te komen?
Antw.: Dit ligt niet in het voornemen, doch het is in de
verre toekomst niet uitgesloten, maar dan in een heel verre
toekorast. leder lid kan in zijn eigen politieke partij
onze doelstellingen uitdragen.
Yraag 3: Heeft het Legioen contact opgenomen met soort-
gelijke verenigingen in het buitenland en zich overtuigd
van hun werkwijze ?
Antw.: Omdat wij nog in oprichting eijn en dus nog geen
vastgestelde statuten hebben, kunnen v»fij als zelfstandige
vereniging nog geen contact opgemen, doch zulks ligt wel
in onze bedoeling als wij zo ver zijn. -7el hebben v/ij ons
overtuigd en studie gemaakt van hun werkv/ijze.
Vraag 4: \7aarom worden wel vrijwilligers gezonden naar
Korea en niet voor de bevrijding van de Molukken?
Antw.: Dit is een geval van internationaal beleid van onze
regering, die hierover -weinig openbaar maakt, zodat ik
hierover geen uitleg kan geven. Het is dus een beleids-
kwestie van de regering welke niet aan de openbaarheid
v/ordt prijs gegeven.
Daar niet meer vragen \varen ingefcomen, bracht de voor-

zitter dank aan de spreker en kondigde het optreden aan
van "The Happy Players", die enkele zang- en muziekstukken
ten gehore brachten. Ten pirn 22.30 uur sloot de voorzitter
de vergadering die een rustig verloop had en verzocht
staande het ̂ ilhelmus te zingen, waaraan spontaan gevolg
v/erd gegeven. Een deurcollecte diende om de kosten van
de avond te bestridden; hoeveel deze opbracht is niet be-
kend, doch geconstateerd werd, dat mild werd gegeven. Een
deel der onkosten werd betaal/l'door iemand uit het district
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die het Legioen een goed hart toedraagt.

Bij de uitgang werden nog exemplaen van "Oud-
./apenbroeders" en "Doelstellingen" gratis uit^ereikt,

Bijlage: aankondiging G2Z

In de pause gaven zich 37 personen op
als lid van het Legioen.



f s c h r : . f

Seer.; R. Catoire,
Hubert Pootstraat t/o 14- Utrecht, 1? September 1952

' UTRECHT

L.S.

Het Bestuur van de Afdeling Utrecht van het Veteranen Legioen
Nederland heeft de eer U uit te nodigen tot het biJTjonen van
een propaganda-avond, welke gehouden zal worden op Vrijdag,
26 September 1952 des avonds 3 uur in de grote zaal van "Tivoli",
Kruisstraat 1 te Utrecht.

HST VjSSERAIlEN lEGICEH RSDE3IAKD is een vereniging van alien
die Hederland in enig militair verband hebben gediend, aowel
hier als overzee, van oud-verzetsstrijders en voorts van die-
genen die met het doel van het legioen instemraen.

HET 73TERAIEN ISGIQES Is
Versterking van het nationaal bewastzijn;

Herstel van het aanzien van Kederland in binnen- en
buitenland

Ket propageren en versterken van oaze beste natioole
traditiesr

Het onderhouden van de onderlinge band der veteranen.

Het verheagt het bestaur van de af deling Utrecht dat o.a. een
van de adviseurs,

Ĝ ISRAAL J.J.K. BAAY,
zich bereid heeft verfclaard t ..-. sprelcen over:

Sevens zal aan deze avond het Hawaiian-ensemble "HE HAPPY
zijn medewerfcing verlenen.

Het zal een avond worden die door geen enkele van U kan en mag
worden gemist en v/ij rekenen dan oos: op Uw komst. Uw vrienden
en bekenden die eveneens belaag stellen in ons liG-IOSE zijn
oolc ven harte welkom.

Yoor de beaoekers van bmiten £e gemeente Utrecht wordt nog
rnedegedeeld dat Tivoli van het Centraal Station af te bereiken
is met de buslijnen 2 en 9 en dat de bijeenkomst op een tijd-
stip zal eindigen dat het voor U alien mogelijfc zal zijn Uw
woonpleats weer te bereiken.

Tot Vrijdagavond, 26 September 1952 om 3 aur in Tivoli.

HET HiSTUUR VAN DS APISLIHG UTH

J.y. de Graaf voorzitter

R. Catoire secretaris
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Betr.: Ladanvergadering afd fs-Gravenhage
van het "Veteranen Legioen Nederland"
op 19 September 1952.

Uit bron is het navolgende vernomen:
Op 19 September '52 werd door de afd.'s-Gravenhage van het

"Veteranen Legioen Nederland" in de kleine zaal van de Dieren-
tuin een ledenvergadering gehouden. Aanwezig waren circa 150 per-
sonen. Bij het binnenkomen in de zaal werd de aan de leden gezon-
den convocatie ingenomen en een stembiljet uitgereikt, waarop
behalve 6 namen van het voorlopige afdelingsbestuur nog 6 andere
namen voorkwamen, n.l. van Drs ;. >,

, , en
Achter de bestuurstafel was de Hed.vlag aangebracht en aan

de bestuurstafel namen plaats de heer , Hej. ,
Mevr. en de heren , en
: . Van het Hoofdbestuur was aanwezig de heer

De voorzitter de heer opende te 8.15 uur de bij-
eenkomst en heette alien welkom. Hij sprak zijn teleurstelling
erover uit, dat van de circa 1000 leden welke de afd. 's-Graven-
hage telt er slechts een 150-tal was opgekomen.

Hij deelde mede, dat de secretaresse Mej. voor
deze functie heeft bedankt, daar zij een betrekking in het bui-
tenland heeft gekregen en dat ook de heer voor een be-
stuursfunctie bedankt heeft, zodat in nun plaats anderen dienen
te worden gekozen. Daarna gaf de penningmeester een opsomming
van de financie'n waaruit bleek, dat de afd. 's-Gravenhage van het
hoofdbestuur nog een tegoed had van /.358.- en er een nadelig
saldo bestond van /.115.-. De heer deelde mede, dat
zojuist door hem op de bestuurstafel een pamflet is aangetroffen
ondertekend door een 10-tal personen, die verklaren lid te zijn
van het Veteranen Legioen en die niet instemmen met de leiding
van het tegenwoordige bestuur, waarvan geen kracht uitgaat en
waarin zij geen vertrouwen stellen. Zij wensten in het bestuur
o.m. opgenomen te zien de kapitein Drs , terwijl het
pamflet in onprettige woorden over het voorlopige bestuur is ge-
steld. De heer vond dit te betreuren, het is een goed
recht van de leden om tegencandidaten te stellen, doch dan had
zulks tijdig tot de 25e September moeten geschieden en niet op
de dag der verkiezing zelf en zeker niet in bewoordingen als thans
is geschied, waarbij het tegenwoordig bestuur wordt verdacht ge-
maakt en gekraakt. Hoewel het kennelijk de bedoeling van de onder-
tekenaars van het pamflet is de heer tot voorzitter te
verkiezen, blijft hij ( ) zich toch voor deze functie
candidaat stellen, ondanks zijn overplaatsing naar Zeist. Ook de
heer werkt niet te Den Haag, doch te Delft, daarbij heeft
deze reeds 2 belangrijke functies, welke hem door het hoofdbestuur
werden opgedragen, n.l. als lid van de commissie om de aantijgin-
gen tegen de leden van het hoofdbestuur te onderzoeken en als lid
van de commissie welke belast is met de voorbereidingen om de
stichting in een vereniging om te zetten. Hij weet dus niet of
kapitein wel tijd en gelegenheid zal vinden de functie van
voorzitter der afdeling op zich te nemen, doch daar de heer
in de zaal aanwezig is zal deze zelf de vergadering daarover kun-
nen inlichten.

- 2 -
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Tijdena bovenvermelde ulteenzetting is de heer
bij herhaling geinterrompeerd door een der laden van het Legioen,
Mej. y Zij elate nu het woord en stelde de vraag waarom thans
moet worden overgegaan tot de verkiezing van een afdelingsbestuur,
terwljl het Legioen nog geen vereniging doch alechts een stieh-
ting ia. Op de laatatgehouden Landdag te Utrecht is gebleken, dat
de leden van het tegenwoordige hoofdbestuur zich aan vele onge-
rechtigheden hebben achuldig geaaakt, zodat er zelfs een commis-
ale moeat worden benoemd om de gedragingen dezer leden te onder-
zoeken. Daar ook de afdeling 'a-Gravenhage in deze niet vrij uit-
gaat, zou het beter zijn met de verkiezing van een afdelingsbe-
atuur te wachten tot de stichting een vereniging ia geworden met
een nieuw en betrouwbaar hoofdbestuur, andera blijft men minatens
voor een jaar in hetzelfde schuitje varen met de thana voorgeatel-
de candidaten voor de afd.'a-Gravenhage. Wil men toch tot verkie-
zingen overgaan, dan ia het beter dat de vergadering zich eerat
uitapreekt over de al dan niet betrouwbaarheid van de tegenwoor-
dige hoofdbestuursleden. Hierop volgde een atorm van protest uit
de vergadering, doch hoewel in de minderheid, ook van inatemming.

Be heer zei, dat het hoof dbeatuur hem heeft op-
gedragen heden een verkiezing te houden van het afdelingabestuur,
Aan die opdracht heeft hij en de vergadering gevolg te geven. Hij
achtte het ftnjulst eventuele miadragingen van sommige hoofdbe-
stuursleden hier te beapreken, men moet de vuile was niet buiten
hangen, bovendien is dit punt niet aan de orde. De aangeatelde
commiasie zal onderzoeken of de aantijgingen al dan niet juist
zijn. lets andera ia het, wanneer men bezwaren wil opperen tegen
de voorgeatelde candidaten van het afdelingabeatuur, deagewenat
is hij genegen te vernemen waarvan hij en zijn mede-bestuursleden
worden beachuldigd, ofechoon hij zich van geen achuld bewust ia.
Doch waarover maakt men zich toch druk, er zal een vrije stemming
plaata vinden zodat men kan stemnen op wie men wil*

Daarna vroeg de heer het woord. Hij zei, dat hij in-
derdaad in 2 commiaaiea van het hoofdbeatuur zitting had, welke
zeer veel tijd van hem vergen. Hij zal zich due voor geen 100̂
aan een 3de functie kunnen geven. Mocht hij niettemin toch worden
gekozen dan zal hij deze functie aanvaarden. Hij ia het met de
heer eena, dat het hergena toe dient in het openbaar
onderwerpen te beapreken, welke beter intern kunnen worden behan-
deld. Vervolgena geeft hij een uiteenzetting waarom het gewenat
ia de stichting om te vormen tot een vereniging. Een stichting
heeft in feite geen enkele bevoegdheid, noch van het beatuur,
noch van de leden. Overal ter wereld ia er een Yeteranen Legioen
waarvan een grote kracht uitgaat op allerlel gebied, ook op poli-
tick terrein. In Engeland b.v. is Konihgin KLiaabeth Bescherm-
vrouwe van het Engelse Legioen. Ook in Holland zou het mogelijk
zijn dat onze Koningin Beschermvrouwe wordt, doch dan moeten wij
ona eerat tot een vereniging hebben gevormd en hebben blijk ge-
geven de waarachtige belangen van Nederland te zijn toegedaan.
(De redevoering van de heer wordt krachtig toegejuicht).

Nadat nog verachillende apreker het woord hebben gevoerd
waarbij herhaaldelijk nogal stormachtige betogingen plaats vonden
over het beleid van het tegenwoordige afdelingabestuur dat door
aommigen ale "uiterst slap" en door anderen ale "gematlgd en be-
trouwbaar " wordt gequaliflceerd, wordt op verzoek van de voorzitt
ter uit de aanwezige leden een commiasie voor controls van de
afdellngskas benoemd en daarna een stembureau. Daarna vindt tij-
dena de pauze de stemming plaata.
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Ha de pauze voert de beer nogmaals bet woord en
deelt mede, dat bet hoofdbestuur in zijn tegenwoordige samen-
stelling een wijziging van bet program overweegt. Allerfterst zal
bet orgaan "Oud Wapenbroedersn gebeel los komen te staan van bet
lidmaatschap van bet legioen. ledereen kan zicb in de toekomst
op bet blad abonneren zonder lid van bet Legioen te zijn. Voor
bet lidmaatschap zal een contributie gebeven worden. Bebalve bet
boofdbestuur en de afdelingsbesturen zullen er provinciale bestu-
ren komen, die zitting hebben in bet hoofdbestuur, dat in de toe-
komst uit 17 leden zal bestaan. Heer aandacht zal worden besteed
aan de persoonlijke belangen van de leden. De naam Veteranen
Legioen zal misscbien gewijzigd worden, omdat bet woord "Veteraarf
onwillekeurig doe.t denken aan ouden van dagen, aan iets dat voor-
bij is, terwijl de vereniging juist beoogt in bet voile leven te
staan, dus meer voor de jongeren is. Hij beeft gedacht aan "No-
de r land Legioen" of "Legioen Nederland", doch de juiste naam is
nog niet gevonden. Uit de zaal wordt de opmerking gemaakt, dat
de naam "Legioen Nederland" doet berinneren aan de bezettingstij d
en de N.S,B.

Vervolgens werd yers'lag gedaan van de gehouden stemming.
Uitgebracht ware.n 143 geldige stemmen, een bianco en 5 ongeldige
stemmen.

105 stemmen werden uitgebracht OD . (oud-
bestuurslid) en 92 stemmen op (nieuw bestuurslid).
Verder werden gekozen Mej. , en

(alien oud bestuursleden), _ en
(nieuwe bestuursleden), zodat bet nieuwe"afdelingsbestuur uit 7
leden bestaat. Uit bet oude bestuur treden af en
Mevr. . Zij worden door de beer~

voor bun werkzaambeden bedankt, terwijl de nieuwe leden door
hem achter de bestuurstafel worden gelnstalleerd. Ret nieuwe be-
stuur zal onderling de verscbillende functiea verdelen.

Tenslotte deelde de voorzitter mede, dat de zaal /.60.-
aan buur kost. Hij zal bij de uitgang zijn pet neerleggen voor
een inzameling. De insignes van bet Legioen zullen 5 October aan
de leden bescbikbaar worden gesteld. Hij dankte alle aanwezigen
voor bun opkomst, waarna staande bet eerste couplet van bet Wil-
belmus werd gezongen. De vergadering werd gesloten te ruim 11
uur.

8-10-1952.
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Yeteranen Legioen Hederland,
(Y.L.H.).

In antwoord op On brief no 178/1952 Tan 13 October
en ter beveatagiag ran net telefoongesprek, deel

ik 0 aede, dat de door de aeoretaris ran de plaatselijke
afdeling gegeven aanduiding ran de doelstellingen van
net Yeteranen Legioen Mederland ale juiet is te be-
sobouwen.

Daarnaaat kan er nog op worden geweaen, dat bet
Y.L.H. rooral ook opkoat TOOT de bandhaving der §elf-
standigheid tan opsiohte ran net buitenland.

In bet orgaan "Oud-Wapenbroedere" worden meer-
aalen artikelen opgenoaen* welke de naantk leggen op
de doelstellingen van bet Y.L.H*.

Oaatreeks aedio 1952 riohtte bet Y.L.I, ziob «et
een petitie tot de Hinieter-Preeident, waarin werd aaa-
gedrongen op eea kraobtlge bonding ran de Begering ten
opziobte van de in Indonesia* gevangen genouden Heder-
landers.

Het Y.L.K. beeft aioh er bij gelegenbeid ran de
jongste kaaerverkiesingen van ontbouden baar leden in
positieve sin te advioeren insake bet uitbrengen van
bun stam op een bepaalde politieke partij.

HBT EOOPD YAH DE DIERST.

Haaans dese,

Aan de Beer Coamissarls
van Oemeentepolitie
te
W A 8 3 E H A A R .
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No. rtO /1952. 13 October 10.52.

Onderwrrp: "Veteranen Legioen Nedsrland . ! r^ OCT 1952

Naar aanleiding van een door het veteranen Legioen Neder-

land, nfdeling '^assenaar, ingediend verzoek tot het verkrijgen van

toest?/am5.ng om op 18 October a.s. hier ter plaatse p?n loterij te

mogen houden, heb ik Ae epr U te verzoeken mlj op korte teraijn

te. berichten wat in werkslijkheid Cte politieke «?trekking van dit

Legioen is.

De secretaris van de pleatselijke afdeling gaf de volgen-

de doelstelling aan:
* Versterking van het nationaal bewustzijn.

herstel van het a-nzien van UederLund in binnen- en buitenland;

het propageren en versterken van onze beste netionale tradities;

het onderhouden van de ondsrlinge band der veteranen en het verle-

nen vsja bijstand aan de veteranen en hun nabestaanden;

het acnknopen en onderhouden v&n banden njet adders gelijkgerichte

groepen. "

Opgemerkt wordt, dat de zelfstandige afdeling te ^assenaar

op 18 Sep,t?aber j.l. werd opgericht. Het a&ntal leden bedraagt al-

hier 96. X Binde rt .
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Onde rwerp s Te teranen_Le gioen^Hadarland
11 Oud-Wapenbroeders" .

hat door da te Aaster-
dam gevestlgde stiohting "Veteranen lagioan Hederland" uitgegeven
periodic kwOud-Wapenbroeder8"* No. 23 Te Jaargang van 17 October
1952.
Be exeaplaren ran dit munaer warden ean dazer dagen par post aan

de leden - abonnees- toegezonden.

Ook de in dit mumer opgenomen artikelen en aededelingen zijn
wear in geaatigde bawpordingen gesteld, zodat yardera bespreking
hiervan aohterwege kan blijven.

Uit een madadaling van hat hoofdbastuuxl)lijktf dat4 de naTolganda
paraonen in hat voorlopige hoofdbeatuur *zijn opgenomens
a.
b.
c» _„ terwijl nog een vierde per soon ward
aangezoofff, die eohter nog geen dafinitief besluit he eft ganomen
an waarvan de naam niet werd genoemd.

Uit een andere medadeling blijkt, dat ingevolge net besluit geno-
aen op de onlangs gehouden 2de Landelijke Yargaderlog ta Utrecht,

nde enqudte-OoKBissie* werd ingesteld.Deze oommissie heeft tot taak
a. het doen inatellen ran een verenigingsvorm roor net V.I.H. an
b. het instellen van een onderzoak naar het beleid van de achter-

eenvolgende besturen van het V.L.N.
T.a.v* het vermelde onder sub. A.9 wordt nedegedeeld. dat het ont-

• werp statuten en huishoudelijkfgereed is en axe ter beoordaling
regie- aan <je afdelingen zal worden gezonden*
ment

Ten alotte zij opgemerkt, dat in dit nummer zowal in woord als Wai
beeld, weer de nodige aandaoht werd besteed aan wat wordt genoemdi
w De Aabonezenkwastie1** Einde* _..
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bijlage: ; ;

Qnderwerp: Yeteranen Legioen jfederland.
" Oud - W3penenbroe*ders". ; S HOY. 1952.̂

5S* - r:'."
|v*
..... " *

net door de te Amster-
dam gevestigde stichting:"Veteranen Legioen Nederland" uitgegeven
periodiek "CXid-iSapenbroeders" No. 24 le Jaargang van 31 October
1952.
De ezemplaren van dit nummer - waarbij is ingesloten een ge speci-
fic eerde opgave van de giften, welke vanaf 1 October 1951 door net
bestuur van net V.L.Li, werden ontvangen - Werden een dezer dagen ̂ es
per post aan de leden - a bonne es - toegezonden.

Ook de in dit nummer opgenomen artikelen en mededelingen zijn weer
in gematigde bewoordingen gesteld. n

Uit een mededeling van net hoofdbestuur blijkt, dat alle vacatures
weer zijn aangevuld en de na te noemen personen daarin zitting heb-
ben:

In een andere mededeling wordt bekend gesteld, dat de statuten en
het huishoudelijk reglement inmiddels gereed zijn gekomen en na*
bespreking in het hoofdbestuur aan de afdelingen ter beoordeling
zullen worden toegezonden. Als richt datum waarop e.e.a. de afde-
lingen zal worden toegezonden, wordt 15 November a.s. genoemd.

Ten slotte zij nog opgemerkt, dat ook in dit nummer wear de nodige
aandacht wordt besteed aan de h«t.l. verhlijvenjAmbonezen en alles
wat daarmee samen gaat, Ĵ inde, " ^ _



Wo.
en: twee.

IS November 1952,

Onderwerp: Yeteranen Legioen Njifederland
CAfdeling Amsterdam.)

Hierbij worden toegezonden, een afschrift van een gesrfaeaoiliT'gchriy
ven van de Afdeling Amsterdam en Omstreken van het Yeteranen Legioen
Nederland, gedateerd Amsterdam, 10 November 1952 en geadresseerd
aan alle leden van de Afdeling ̂ msteiklam van het V.L.N.
Bij dit schrijven, dat een deaer dagen door de Amsterd..mse leden
van het V.L.jtf. per post werd ontvangen, was ingesloten een gedrukt
pamflet, wa rvan een fotocopie is bijgevoegd.
Zowel in het schrijven,als het pamflet, worden de leden aangespoord
zich uit te spreken v&6r on deelname &ant de herdenking van al de
in de jaren 194J? - 1950 in Intlonesie gevallenen.
Voorgestelcl wordt, deze herdenking op 2? December 1952 te Amsterdam
te houden,
£o uit de hierbig gevoegde bescheiden kan blijken, werd als herden-
kingsdag 2? December gekozen, omd;.t op 27 December 19̂ 9f door de
souvereiniteits-overdracht aan Indonesia te .Amsterdam, een einde
kwam a.-in de strijd in loidonesie.
Voorts kan blijken, dat het de bedoeling is om 27 December te be-
steioaien als " nationile herdenkingsd-g" en dat de deelnemers a^n
deze herdenkinĝ an anclere plantsen in Wederlind, per autobus&ea

Amsterdam zullen worden gebracht.iJinde.
_t ,—

0.4.



~'t Op < • • > . * . / • • .«• r ' . - v . . ; ' : . - ! • • Li t'-y Kvnm olficiee! ccn emde
iiafc «.!»• v;ij ' , i . die. i;i.-.lui\.-ik.!ii 5 larcn.in Indonesia was

h, •!;*• - i , . - . . M Avrxic '- • i - v > r Nfck'.rljndse soldaten pies-.

' v a n .in-;.' ( M I ; . - v . v U - r . rim in du. jaren ii>:va!!ai.
• nii.i'(.-i:-.iv-:i v i i - i i - i ' ' - p (,!\ Ivevt'ldcn op Java, Sumatra.

.•s en -"'r v. L- ,-v;clcr5- eiiaiuion, die v.iti de

Uw kninera.ui, >k>? VM.J! bt< 'Tassik.-Malaja, en de Uwc,
' d i e scicii nan z i j n v«i i vondingen; opgelopcn bij (.llu'.ri-

bon en <le Uwe. > i i « l '> | : ff:«.!ari;i mot :i;n earner op
eeri mijii rc«?d en ^\-:d vio. ' inod. l>un alk'.i iiainen wer-
den op de echvt>u-.iiy." 'iciitrii kri.i.:*'n yeschilderd, die
bovcn hun (iravcn sv^vdcn ycplaaot.

• *'. En wij keerdcn ttvtiy.. ' .
Sornmkjen onzer cicwor-H <u-meesten.onyede*rd. Voor

' (jps ging hi'tkvcn verder. Maar.nooir mogen \ve h#n
vergeten, .die wi) achtor inoestcn*latc.n.

. , Nooit mogen wij veniecch, hoc ohtzaglijk zwaar hun
offer was, dat zi) braohren, het.offer 'van hun. jonye
feven. . /
Htm graven ktmnen \vij nief meer be^ockk=n. DC gc-

- daihtenis aan hen It-eft in onse harten en moet biijven

Allc heslommcring^-n en jurjcn vati het bestaan, dat
ons werd vf-rgund en he.A iiicr. drcigen de hcnnnering
aan onzc gevallenen te verdring'en. Maar het offer,
dat zi) btachten, was te ciroot.; bin te. raogejn wordftn"
vergeten.. . •
Het is daaroin, djt bij het Hoofdbestuur een yoowtel
is binnenyekorflen van de afdeling Amsterdam <xm d«.
27ste December te bestemmen tot national^; berflen-
kmgsdag voor onze in de jaren 1945rl̂ 50 .hi Indonesfe'.
'geval'len fcaincraden-- :'^'':.;: • : > ; . - •

-.indien ;de

., ..__ .Motiumeiit op .
: ' ^ ; Kransiegging z^-^wr

f •saraenkoinst'''' '" *•
i Nadere:; bij; r.
.| nice worden geg
' * • deelname aaft d«u „„,»».,„...„,,,,

, hen, die deel vrfattaken van tet:
Indien de plannen doo'r^ang yiijuiBit uc ^uK-uica uuvtyiiiy yutuvu, *xi "c.̂ ĵ̂ ĵ ji-t..̂ ,----̂ ..̂ ,
opehstaatt voor-allen, dfe1n;̂ l̂s»;̂ |fi)®Q;j|:̂ j8l fifg?:^^



1 «
hebben gediend en voor de"nab«"*taanderi van de qjer
vallenen. ' : . •
Het Legioen wil slcchts het ihitiatief nemen tot het
bc'sttrpmen van de 27ste December tot herdenkings-
•dag-en de daarroe noodzakelijke voorbereldinycn op .
zich te nemen.
Het ligt in her voornemen om. deze plannen r\& ver-
kreqen goedkcuring der betrokken autoriteiten door
middel van de pers zo ruim mogalijke bekendhcid te
geven. •
De afdelingsbestuten van het l^egioen zallen r>in/ien
het ressbtt van hun afdeltng het nodige moeten ver-*
rich ten oin deze plcchtigheid te doen slagen.
Zo zal Uct. b.v. noodzakelijk zijn oin de deelnemers nit
alle plaatsen nvec autobu?sen naar Amsterdam te vcr-
voeren. De bierrpe noodzakelijke raaatregclen Jlenen
doorde befreffende afdeltngsbesturen te worden voot-
bereid,
Decommlssics, die door het Hoofdbestiiur zullen worden
belast-met de voorbcreiding en de uUvoering' van de
plcclnivibeden. dicnen alicfeefst een indruk te hebben
van her aanra! deelnemers,. Zij, die aan de hcrdenking
w.ensen dee) tc nemen, wordcn verzoclit ^o spoedig
mopelijk her aan dlt inletjvel gehechte formulier Irj. te
zendcn. - • • .
ITet Hoofdhestuur acht sich ontslagen van de pUcht
om de afdelmysbcsturen aan cc spoien tot 20 groo.t'
moge'lifke medewerkinfj. .
Die medewo.'.-Vinq is, gcrien het gestolde doe!, vanzelf-
sprekefid, te achten.
Dlt geldt in niet mindere mate voor U. Legtonaifl

(Hierlanfls afknippen)

met
December 1952 op de Dam



A t f S C H R I F T
Veteu-anen Legioen Nederland

/ Afd, Amsterdam & Omatr.

Seer.: Michelangelostraat 57bv»

No. H-l-91
Onderwerp: Herdenking 27 December 1952

'Amsterdam, 10 November 1952

Aan alle leden van he.Jo Ve-
teranen legioen Nederland
afd. Amsterdam en Onistreken,

G-eachte leden,

Zoals U gelezen zult hebben in Afdelings-
mededelingen No. 5 van November 1952 heeft het voorlo=
pig bestuur van de Afdeling Amsterdam bij het Hoofdbe-
stuur een voorstel ingediend, oin 27 "December te bestera-
men tot dag van herdenking van alien, die in de jaren
1945-1950 in Indonesia zijn gevallen of omgekoraen.

Ofschoon de door/lgang van deze herdenkings-
dag in eerste instantie zal afhan^en van de toestemming
van het Gemeentebestuur van Amsterdam, daar Amsterdam
het centrale punt van deze herdenking zal worden, meent
het Hoofdbestuur gezien de korte tijd die nog rest,
thana reeds te moeten overgaan tot de voorbereiding van
deae herdenkingsdag en heeft zij opdracbt gegeven aan
het bestuur van de afdeling Amsterdam tot het vormen
van een comraissie van voorbereiding.

Daar het afdelingsbestuur door het geringe
aantal personen dat in dit bestuur zitting heeft, niet
in staat is om in haar geheel deel uit te maken van de-
ze commissie, richt zij zich tot U met het dringend ver-
zoek medewerking te verlenen tot het welslagen van het
plan, door zittingname in deze coromissie van voorberei-
ding.

leden ,die^ervaring hebben op organisato-
risch gebied, die beriid zijn in deze oommissie zitting
te nemen teneinde aan deze vrij omvangrijke organisatie
mede te werken, worden verzochtonderstaand strookje in
te vullen en voor Zaterdag 15 November 1952 in te zen-
den aan het afdelingssecretariaat:Michelangelostraat 57b<

Dit is een erekwestie!
Het slagen van deze dag zal geheel afhangen van de voor-
bereidingen en van de deelname!!

B.D. KRUY3WIJK
Secretaris,

Ondergetekende: (naam)
(adres) verklaart zich bereid zit-

ting te nemen in de commissie van voorbereiding voor de
herdenkingsdag 27 December.

Amsterdam November 1952.
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bijlag,: .

Onderwerp: Yeteranen Legioen Nederland.
"Oud - Wapenbroeders",

195E.

exemplaar ran het door de te Amster-
dam gevestlgde stiohting: " Veteranen Legioen Nedarland" uitgegevm
periodiek "Oud- Wapenbroeder's" No. 25 Te Jaargahg van 14 November
1952.

De exemplarea van dit nummer, dat bedoeld is ala herdenkinganum-
mer ter gelegenheid van het e'en-jarlg bestaan ran het V.L.N., wer-
den een dezer dagen per post aan de leden - abonnees - toegezondexu

In dlt herdenkingsnuflraer zijn versohillende artikelen gewijd aan
het een-jarig bestaan van het J.L.N.

Zo zijn %ij tiijze van " enquete" meerdere korte besohouwingen op-
gen omen over het ontstaan van het V.L.N., van de hand van versohil-
lende leden van het huidige landelijk bestuur.
In een meer uitvoarige besohouvring - kennelijtc ran het hoofdbe-

stuur - wordt het e.e.a. gezegd, waaroa Indertijd het Legioen word
opgerioht, de finanoie'le xte en morele stetm welke daarbij v«r
versohillende vooraanstaande personen werd ontvangen. terwijl oot
de nodige aandaoht wordt be steed aan de grote moeilijkheden niet
alleen op finanoieel gebied, dooh ook i«v«m. de onderlinge naijver
en polltieke instelling.

Opmerkelijk Is, - en dit integenstelling met de inhoud van de laatp
ste nummer a van ttOud-Wapenbroedersltj> dat meerdere in deze besohou-
wingen opgenomen passages, in meer heftige bewooxdingen zijn ge«%«
steld.
Ook moet dit worden gezegd van andere in dit nunmer opgenomen ar-
tikelen en besohouwingen.
Dit kont vooral tot uiting, daar waar in deknunmer geschreven
wordt over het vlaggen incident tijdens de demonstratie op 17 Oc-

tober j.l« te Djakarta en de Ambonezenkwestie, dat o,a. "het ver-
raad van Ambon" wordt genoemd,

Verder wordt in dit nunmer weer de nodige aandacht gesohonken aan
de fewest! e " Nieuw-Gtdnea" , de Erebegraafplaatsen in Indonesia en
Suriname.

Opgenomen is voorts een lijst van de districts- an afdelingsbe-
sturen met de adressen en de in de West Europe so landen gevestigde
soortgelijke verenigingen van oud strijders waarmede contact wordt
onde rhouden JBinde*

0. 3,
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Het bestuur van District L (Utrecht) van net V.L.N. belegde
op 20-11-52 in cafe* "lion d'Or", Wijde Begijnestraat 6, Utrecht,
een vergadering met de oontactmannen; 21 personen waren aanwezig.
De voorzitter en vice-vooreltter waren niet aanwezig, de overige
bestuursleden wel. Ook was aanwezig de oad-soldatenmoeder,

die zioh als "legioen-moeder" van District L ter beschifcking
stelde en de leden van het district in de gelegenheid stelt
om elke Dinsdagavond na 19 uur bij haar aan huis gezellig bijeen
te komen, ten einde oude belevenissen op te halen.

:, de redacteur van "Open Vizier", verklaarde, dat
de advertentiecampagne voor dit 14-daagse blad beter moest gaan
draaien, daar hij thans een ongedekte onkostenrekening had van
/ 100. De nieawbenoemde legz>ensmoeder zegde direct toe voor dit
bedrag garant te zijn en eventueel dit bedrag te willen schenken.
De dodenherdenking op 27 Dec. a.s. te Amsterdam gaat door. Het
district Amsterdam van het Legioen zorgt voor de regeling. Van
Utrecht vertrekken de deelnemers (leden, familie en bekenden)
per aLLtobus; de kosten zijn ongeveer / 2 per persoon. Besloten
wordt tot oprichting van een societeit van leden van het Legioen,
district L , te houden in "Lion d'Or" elke Woensdagavond. Elfce
Donderdagavond is daar voortaan ook spreekuur voor de contact-
mannen en niet meer in cafe" "De Bears", Vredenburg te Utrecht.
Het Legioen telt momenteel 10464- leden.
Op 22-11-52 ten 16.3o uur wordt in hotel "Terminus" aan het

Stationspiein te Utrecht een landelijke bestuursvergadering
gehouden; plm 80 personen worden verwacht. Naar deze besloten
vergadering gaan voor het district

en nog een bestuurslid, die nog aangewezen moet worden.
De hoofdpunten welke aan moet snijden, zijn: het con-
flict met in het hoofdbestuur en de salariering
van



Jur ligget Dw doden
als zaden in't zand,

Gedenk knn offer
• Nederland!"



Op de 27ste December 1949 kwam officieel een einde
aan de strijd, die gedurende 5 jaren in Indonesia was
gevoerd.
In die 5 jaren werden door Nederlandse soldaten pres-
taties verricht, die ver uitgaan boven het voorscellings-
verraogen van de gemiddelde Nederlander. Duizenden
van onze kameraden zijn in die jaren gevallen.
Duizenden rusten op de Erevelden op Java, Sumatra,
Celebes en op vele andere ellanden, die van de
Archipel deel uitmaken.
Uw kameraad, die viel bij Tassik-Malaja, en de Uwe,
die stierf aan zijn verwondingen, opgelopen bij Cheri-
bon en de Uwe, die bij Padang met zijn carrier op
een mijn reed en werd gedood, hun aller namen wer-
den op de eenvoudige houten kruizen geschilderd, die
boven hun graven werden geplaatst.

En wij keerden cerug. '
Sommigen onzer gewond, de meesten ongedeerd. Voor
ons ging het. leven vender. Maar nooit mogen we hen
vergeten, die wij achter moesten la ten.
Nooit mogen wij vergeten, hoe ontzaglijk zwaar hun
offer was, dat zij brachten, het offer van hun jonge
leven.
Hun graven kunnen wij niet meer bezoeken. De ge-
dachtenis aan hen leeft in pnze harten en moet blijven
leven 1
Alle beslommeringen en zorgen van het bestaan, dat
ons werd vergund en hen niet, dreigen de herinnering
aan onze gevallenen te verdringen. Maar het offer,
dat zij brachten, was te groot om te mogen worden
vergeten.
Het is daarom, dat bij het Hoofdbestuur een voorstel
is binnengekomen van de afdeling Amsterdam om de
27ste .December te bestemmen tot nationale herden-
kingsdag voor onze in de jaren 1945-1950 in Indonesia
gevallen kameraden.

Indien de toestemming van bet Amsterdamse Gemeente-
bestuur wordt" verkregen, .zal het hoogtepunt van de
herdenklng warden gevormd door een kranslegging bij
de Indonesische Urn, die deel uitmaakt van het Natio-
nale Monument op de Dam te Amsterdam, welke
kranslegging zal worden voorafgegaan door herdenkings-
samenkomsten in enige kerken ter plaatse.
Nadere bijzonderheden kunnen thans uiteraard nog
niet worden gegeven. Het spreekt vanzelf, dat de
deelname aan deze herdenking zich niet beperkt tot
hen, die deel uitmaken van het Legiocn.
Indien de plannen doorgang vinden, zal de deelneming
openstaan voor alien, die in de jaren 45/50 in Indonesie

hebben gediend en voor c
vallenen.
Het Legioen wil slechts h<
bestemmen van de 27ste £
dag en de daartoe noodza
zich te nemen.
Het ligt in het voornemen
kregen goedkeuring der b>
middel van de pers zo ruii
geven.
De afdelingsbesturen van 1
het ressort van hun afdelln
richten om deze plechtighc
Zo zal het b.v. noodzakelij
alle plaatsen met autobusse
voeren. De hiertoe noodz.
doorde betreffende afdelin<
bereid.
De commissies, die door het
belast met de voorbereidin
plechtigheden, dienen alien
van het aantal deelnemers.
wensen deel te nemen, w<
mogelijk het aan dit inleg\.

Het Hoofdbestuur acht zic
om de afdelingsbesturen i
mogelijke medewerking.
Die medewerking is, geziei
sprekend te achten.
Dit geldt in niet mindere i



OPEN V I Z I E R
15 Nov. 1952

Vetenraen Legioen Nederland
Afdeling Utrecht en Omstreken

No. 1

LEGIONAIRS
MUschiea. zegt U wat misprijzend: weer
een blad met dap geklets..., inaar mis-
schien valt bet ook wel mee. En we
hopen bet laatste. Overigens is het 'de
bedoeling, dat U zelf aan dit blad gaat
meewerken, andera wordt het zo een-
zijdig. -
En dan em paar vragen, die zo voor de
hand Ilggen:
1. I» dit extra blad nou wel zo nodig,
naaat ooze code Wapenbroeders?
Antwoord: keihard, ja. En ik zal je even
uldeggen, waarom.

Wie ig wie?
Oat afdelings-bestuur:
Voorzitter; J. W. de Graaf.
Vice-Voorzitter: J. Bogewoning.
Secretaris: R. Catoire.
Hubert Pootstraat to. 14, Utrecht.
2e secretaris J. A. v. Tuflu
Penungmeester: J. Veldhoven.
Advies-Comm. K. v. Oosten.

Redactie: A. M. Faasse.
Burg. v. Heenutrakwartier 84, De Bill.

Wapenbroeden IB 't blad, waar ons Legioen
mee opgezet is. Het was een prachtig
Had, dat iedereen graag las, omdat het
de heriimeringen aan vroeger weer oaar
voren haalde, toen het nog «5'n tqd was,
en omdat het een oud slnimerend enthou-
siasme weer wakker maakte. Het Le-
gioen dreef en drjjft nog steeds op Oud-
Wapenbroeders; Maar de tijd is verder
gegaan en op het ogenblik is voor velen
(hoevelen oiet?) dat enthoosiasme weer
ingepit ledere 14 dagen komt ons blad
wel, en hat is voor velen weer een ge-

woonte geworden, en het l«ven heeft njn
gewone gangetje heruomen. En zo zien
we een brave afdeling Utrecht met zqn
600 leden, die nu niet zo dood als een
pier is, maar die toch ook weer met z6
springlevend is, dat de itad en de pro-
vincie er van opkijkt Hn zo moet het
wordeo. Als een ,4>uitenstaander" een Le-
gioen-insigne ziet, moet hJjj direct bij
zidizelf reageren; o ja, dat Legioen ken
ik. daar hefe ik van gehoord en daar heb
ik resultaten van gezlen. Als ik aUeen
de Propaganda -vergadering in Tivoli
noem, weten we allemaal wel, dat bet
nog lang zo ver niet is...
2. Zou dan dat opleven door dit mede-
delingenblad wel ingeMazen knnnenwor-
den? Ik geloof dat het een flinke stoot
kan geven, mits... En no komt de Idap
op de vourpijL
Onze leden zqn (op een paar uitzonde-
riiigeu na) tpouw en braaf abound op
Oud-Wapenbroeders. En dan is het nit.
Jammer, maar waar. Als fact niet zo
was, had Tivoli ons met knnnen bergen.
Leden, dat wil zeggen: mee-levenden,
niet in de geest van pure belangstellen-
den, nee, medewerken. En daar
gaan we naar toe. leder lid is een Le-
gionair, met alle betekenissen van dat
woord: Drager, uitdrager van de Le-
gioens-gedacbte, met als enig doel: Ne-
derland, neergelcgd in onze beroemde
doelstellingen.
Oud-Wapenbroeders geeft dat dod aan,
en het doet dat in grote Iqnen, die we
knnnen beschouwen als algemene orders
in onze opmars, orders voor het Legioen
als geheel De afdelingen, met de Con-
tactgroepen, die de afdelingen vormen,
zqn de sectie's, die nu via dit medede-
lingenblad de meer toegespitste orders
ontvangen. Dat kan Oud-Wapenbroeders
niet doen, omdat het niet op de hoogte



Bier wflde de redactiegraag de con-;
tactadresse* van drf afdeling Utrecht pu-
blicaren, maar we bebben w nog steeds
niet voOedig, ondaula plecntige beloftes.
Contactmensen, vooral in da »buitenge-
westen'*, bet Legioen heeft je nodigl
Sdurjjf vandaag nog een briefkaartje aan
bet eecretariaat, dat je op je post pre-
sent bent Dan kan de zaak runnenl
' : - ' . ... • F.

ten, zeggen: Homo sum (Of. ben maar een
meos). DC but niet alles foufloos doen,
er kleven zeker allerlei gebreken pan
naja work.*. Maar dit wifien we jullie
yerzekeren; ak een tiende der leden nch
gal •roor ooze goede zaak zoals hq het
doet, dat we iets macbtigs tot stand zou-
den brengen. ~~'t Moet zo worden, dat
hod bet Vaderland met achting en eer-
bled over ons Legioen spredct

/— InAntetika gebeurt dit reeds, met*t Ame-
V rikaanse Legioen. Daar leeft men wer-

kelgk in -aDe opzichten mee, om 't Le-
gioen op poten te zetten. Dttr bemoeit
men iieli n'.et met allerlei fatiliteieten en
laat men rich niet op defahiatisebe wgze
bemvloeden. Daar wordt werkenjk de
Hand aan de ploeg. gealagen en houdt men
voet bq Btok en bet doel m 't oog: lets
goedt pretteren TOOT 't Vaderland. De eer
van Vaderland en vlag hoog houden. Geen
baanQesjagerQ. maar op de bres staau,

. waar't Vaderhnd door ondeskimdige lei-
dfaig bedreigd wordt on de Vaderlandae
Vlag wordt besmeurd. Toon, dat je mee-
leven geen boDe •phrase is, haakt In en
pak aan. Ons inhaken brengt buitenstaan-
den, ja uUs de grootste liehamen (con-
cerns) er toe, 'mee te doen. Dan komt
er een hudDtig streven om met dsden te

^ tonen, dat het webQv van ons Vaderland
~~ ' ons Wttere ernst is. Hot overbekende
- JnbakeH^ had tot doel getamenlqk de

nodbje gelden b^ eftaar te brengen, om
iets groets te kanoen yenfcbten. Ook w^j
wfflen tonen, dat bet ons ernst fa en bu]-
ve» nicer niet laager acnter met de door
ons toegezegde ixjdrage op ojd te vol-
doen,'W« dringen.er ten aterkste op aan,
dat de fcg. j^flcbfias/* ten spoedigste een
Verenlghig cal wordea, die op meer de-

. mocmtbeoe w|ze te werk lean gaan, dan

JB* M*t esa etieiitiag bet geval is.
ttK, dat sicfczeli aanvslt, dat sullen wq
'doen: geen Secr.-pensdftgmeester in bet
BJL, maar.een Secretaris en een Pen-
atngmeester, die beiden nit warme ge-
negenbeid ons Legioen wiUen dienen.
Qeen betaalde leiders, inaar alleen lei-
tten, die rich met hart gevea, omdat het
Landsbeiang dit eisb De Veroriging best
ait en door de leden de' besten, die er ajjn.
Er zjjn er nog te veel, die menen maar
meeiopers te kuoneri zq'n. Zj haken diet
stevig in. Haak toch oehs propaganda.
Dan komt bet 'elan er vaanelf ia, dan
groeit bet enmooslsme. Haak in, met
aQeea om t geld, maar vooral ook om
ceo macht te Inmnen vonnen, die zeggen-
sebap kan kr ĵgen. Hoe konden er niet ge-
makkeujk ~nn reeds lOQJtdO leden ^n,
wameer er door Men wait beter aan-
gepakt was. Bl^jft toeb niet in down-.
Stemming b ĵ de pakken neerritten als
d^faitisten. W§ zyn jdet van 't soort, dat
wil profiteren van de anderen. Wq wOlen
xelf iets betekenen voor het Vaderland.
Leg op -en haak ta, maak een kring zo
groot en van covecl betekenis, dat het
hele Vaderlaad ervan op le-sft, geprik-
keld wordt, moed Vat, de stemming van
"w*t wordt toch niks" laat varen en mee

< aanpakt en .pal %aat staan voor een beter
Vaderland. • Het kan, bet moet...

,,,'t zal waaraichtig wd gaan.,."
• > K. T. Oosten.

wCheribpnnetjew

In het weekblad JDe T^ger" van de
Tyger Brigade Ad. 16 Nov. '46, lezen we
pnder. de robriek ,,Gezelschapsspelenn het

'volgende;
Vtf openeo hiermede een nienwe rubrtek
waarin' wq, enkele gloednyeuwe ge-
zebdiapsspelen znBen opnemen; weUce
geaddkt zqn om, de in zo rofan: mate
bescbikbare vrq'e t̂ jd op dangename w|ze
to doden. Wegens de groie popolarheit,
die .tegenwoordig bet zwemme gente ,̂* be-
gnmen we met een watenpelletje ge-
naamd: ..Cheribonnetje".
B«nodigd: 1 Havea, 2 Bobtjes.
D* spders verdeeld m twee groepen;
eea groep van drie, die {we bet conutfi
noemen en een groep van zes; verdeeld
en een landploeg. Ab bet spd begmt



kan zgn met plaatselqke omstandighedeu,
en omdat het een blad is voor alle Le-
gionajrs in het algemeen.
3. Eerste order van de Redactie: Leef
met je ogen open. Leef vanuit je Vetera-
nen-Legioen. Kqk uit naar alles, wat je
met dat Legioen in verband kunt brengen
en rapporteer het voor jezelf. Ik bedoel
dit: Zie je, dat er iets in je Contactgrocp
nun gaat, probeer het direct te verbe-
teren; zie je iets goed gaan, iaat de
andere groepen er van leren. Heb je
ideegn, die ons Legioen, op welk terrcin
dan ook aangaan, klim'in je pen en stuur
een soerat. Op deze manier werken we
alien samen, om onze afdeling sterk,
groot en gezond te maken. Vooral dat
laatate is erg belangrqk. Ik kom hier nog
wel op terug in de volgende afleveringen,
•die we steeds iedere twee weken hopen te
laten volgen.
Gritiek is steeds welkom, we' worden or
aUeen inaaf beter van....
Ik reken op alter samenwerking, latca
we de zaak grondig aanpakken, en toon
je initiatief. Afleen dan kan het Le-
gioen zqn doelbereiken.

A. M. Faasse.

Bestuursmededeling
Alle contact - personen worden uitgeno-
d«gd op een vergadering'in de ,,Lion d'
Or", Wijde Berijnstraat 6, Utrecht, op
Donderdag 20 Nov. 1952, om 19.— u.,
ter bespreking van belangrqk Werkpro-
gramma.
Op alter opkomst wordt gerekend!

Beste Vrinden
We hopen, dat de tijd spoedig zal aanbre-
ken, dat ons Legioen z6 te goeder naam
en faam bekcnd staat, dat ieder waar-
achtig Nederlander zich gedrongen voelt,
zelf mee te vechten, en, de een meer, de
ander minder, in de zak zal tasteu om
onze Vaderlandse actie met alle kracht
te steunen. In ons ,,Open Vizier" kun-
nen we wat meer vertellen, dan in ons
lijfblad Oud-Wapenbroeders. Dit laatste
komt onder de ogsn van velen, die ons
liefst een vroegtijdige dood zagen ster-

ven. Maar hiervoor zijn we niet begon-
nen. We moeten vooruit.
Wel ben ik geen thesaurier-generaal,
doch waar de aood dringt moet de ceu-
tenkwestie even aan de orde worden
gesteld, wit alles in orde komen.
Zelf werd ik, evenab jullie allemaal, met
enthouaiasme lid van ons Legioen. Ik
wist echter, wat daaraan vast zat Niet
aUeen mezelf geven voor alles, waarmce
we ons doel benaderen kunnen, doch
ook het driemaandelqkse offer, een gave
die we uit tiefde voor de goede zaak van
harte gaarne brengen. Nu weten veien
van U niet, wat een moeite en zorgeu het
baart, om die ping-ping te bemachtigen.
't Is weldringend noodzakelijk, dat daar-
van iets bekend wordt gemaakt.
De meesten zorgen stipt op tqd voor dit
offer. Dat is prachtig. Het lidmaatschap
brengt dit nu eenmaal mee. Weten jullie
echter wel, dat er van onze afd. L.I. (Utr.
en omstr.) niet minder dan ruim 200 on-
betaalde kwitanties bij onze Pennuigmees-
ter liggen? Dat is tf> kras... Het is ab-
soluut niet in overeenstemming met het
enthousiasme, waarmee we begonnen zijn.
't Zqn niet minder dan 6£n derde van het
aantal leden van onze afdeling. Leden,
die dus niet inhaken, maar inhouden.
Toch ontvangen alien ons blad, en dit
moet alzo betaald worden. Kankert nu
niet over ons 0.-W .en nog meer, dat ge
anders zoudt wcnsen. Dat komt best in
orde. Het blad is de ene keen wat min-
der, dan weer wat beter, maar zospoedlg
als we ortze Ton Schuling weer terug
hebben, zal het geheel naar jullie Tiart
spreken. De ziel, en daarmee de geest-
drift is «r even uit geweest Als dat weer
in orde >s, zal niemand daarover meer
iets te klaerea hebben. Om 't alien altijd
«n in alles naar de zin te maken, vatt
tang n'et mee. Maar we geven de pleeh-
tige verzekering, dat we ntet zutlen rus-
ten, voor we 't hoogst bereikbare in
deze verkregen znllen hebben.
En Ton Schilling, die leeft voor het
Legioen, dat hij geschaoen heeft, komt
spoedig weer. Zou hi|, die *5 iets prach-
tigs tot stand gebracht heeft. over z6veet
ener?ie beschflrt, er niet voor doen, wat
hn kan, om zijn schepping op de meest
schitterende wijze te laten floreren? Hq
kan, met alien, die iets tot stand 'orach-



komt het comit6 ait zee aaavaren en
vaart de bootploeg haar tegemoct.
Als de boten l̂ ngagq liggen, vraagt de
bootploeg of het comitg wfl overstappen.
Dit vaart een eindje terug en overlegt
en komt dan weerom: neen, we gaan
met ooa eigen bootje.
Dan moot het comit£ proberen aan de
kant te komen en de bootploeg verhin-
dert dit, door telkeas in de weg te varen.
Als het oomit6 er dan in alaagt dicht ge-
noeg aan de kant te komen, springeu
twee man in het water en zwemmen iiaar
de kant om aan de leider van de land-
ploeg te vragsn, of ze met him bootje
mogen landen. Nu moet de landploeg
verhinderen, dat ajj bjj holt leiders ko-
men, door hen op de vingers te trappen,
ab ze him hand aan de kademuur slaan
en hen weer in zee duwen.
Ala 66n van het comitt aan land komt,
moet de landploeg stopped. De leider
geeft dan verlof-om in de haven tc ko-
men, Dan zwemmen de twee weer terng
en klimmen weer in de boot, om dan
triomfantelijk te worden ontvangen, voor
zover ze in him natte pakje nog toou-
baar zijfa. Het comit6 kan het geraakke-
Iqkst starten van een groterc boot, die
een eindje van de wal ligt Het perso-
neel van deze boot mag zich echiter in
geen geval met het spel bemocicn, om
incidenteu te voorkomen.
Het publiek mag all een maar ladieii.

Nieuw Guinea of Irian?
De Regering heeft aan de tweede Kamer
medegedeeld, dat voor wat bctreft Nieuw
Guinea zq op het standpunt staat, dat de
souvereiniteit de facto ala de jure bq
Nederland bcrust
Eindelijk dan eens een duidelijke" uit-
spraak over deze kwcstie, en een uit-
spraak, waarmee we van harte instem-
men. We herinneren ons echter, inza-
ke het gehele Indische beleid, meerdere
Btellige uitspraken, terwijl later bleek,
dat het ,,neen" zeggen en »ja" doen
was geweest.

Laten we hopen, dat het nu b$ neen man
een man, een woord een woord bujft.
Nu de Regering dan haar standpunt heeft
bepaald, heeft zq, (en daarmede het ge-
hele Nederlandse Volk), een verantwoor-
ding op zich genome)n, namelqk, om
nu ook daadwerkeujk een constractie-
beleid inzake Nieuw Guinea te gaanvoe-
ren. Wq zeggen GAAN voeren, want het
is onze overtuiging, dat op het ogenblik
hiervan in het geheel geen sprake is, en
de lezer, die regelmatig kennis neemt
van de publicaties wclke over Nieuw-
Guinea verschqnen, zal het, naar wq aan-
nemen, hiermee eens zqn.
Het moet toch volgens ons mogefijk zqn
om (en dan zo snel mogelijk) een plan
te ontwerpen en uit te voeren, dat er
op gericht is, Nieuw-Guinea in cultuur
te brengen. Welk land heeft z6veel ex-
perts in tropische aangelegenheden als
Nederland?.
Bovendien hebben wq de overtuiging, dat
vele duizenden Nederlanders (en wq den-
ken in het bqzonder ook aan de Indi
sche Nederlanders) bereid zouden zqn,
om naar Nieuw-Guinea te gaan, om daar
een bestaan op te bouwen.
Nu gaan velen van ons emigreren en
een aandeel leveren in de opbouw van
een land, dat niet tot het Nederlandse
Rijk behoort Het ware beter, dat de
erbeidskracht yan deze mensen, die on-
getwqieid het juiste ploniersbloed in de
aderen hebben, ten goede kwam van Ne-
derland.
De nieuwe Minister van Overzeese Ge-
biedsdeleu wacht een zware, maar een
mooie taak.
Het is onze' vurige hoop, dat luj er hi
zal slagen de stoot te geven, tot eeu be-
leid inzake Nieuw-Guinea, dat zal leiden
tot een grote welvaart van deze land-
gtreek met zqn vele mogeujkheden.
Geschiedt dit niet, dan kon het wel eens
gebeuren, dat straks t6ch gesproken za'
worden van Irian Lp.v. Nieuw-Guinea.

Nederland, let op Uw sack 14
' J. Hogcwoning.

J. H. VELDHOYEN Spoorbum29,Bathoyen,tel.3402-2704
BEHANGERU - STOFFEERDERU - MATRASSENMAKERU
Levering van meobelen, ledikanten, mBtrawen, em. enx. ens.
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INLICHTINGENDIENST
Smal linger land /--'

No.'

lirachten, 3 • 12 • 52

Verbinding no. 137

4 DEC.
Toez.ex.HYeteranen Legioen

Nederland" . ACI/
Hierbij ingesloten doe ik U toe-

komen een exemplaar van een krantje
"Veteranen legioen Nederland" hetweIk
op kleine sohaal te Drachten onder de
bevolking werd verepreid.

O.a. bevat dit krantje een artike]
van Lt-Adm«b.d.C.B.L.Helfrioh met cri-
tiek op het beleid van de regering
inzake Indonesie*

A A N

De Heer Hoofd der B.V.D.
te

'e-Q R A V E N H A G E .-



Veteranen Legioen
Afdaling D2
Fiiaslcmd

Nederland
No. 3 - - Oplage 8000 stuks

Secietaiiaqt
UngaltM 47

SURHUISTERVEEN

EENDRACHT EN DICIPUNE
door Lt -Admircal b.d. C.E.L. Helfrich

De geschiedenis van ons land is vol
van glorieuze feiten, waarop wjj als Ne-
derlanders trots knnnen zijn. Ook vol
van hoogstgevaarljjke periodeu, waarin
wjj als volk ten onder dreigden te gaan.
Maar ook in die perioden konden •wjj ons
beroemen op wjjs staatkundig beleid,
moed, zelfvertrouwen en onverzetteljjk-
heid, waardoor het Schip van Staat ten-
slotte tussen de klippen door in veilige
haven werd geloodst. Ook hierop konden
— en knnnen — wjj nog trots zijn.

Maar.... wat ons Koninkrtjk sinds
1945 overkomen is, Ujkt zo weinig op het-
geen de historic ons toont, dat men zich
werkeljjk angstig gaat afvragen. of wij
onze beste tijd hebben gehad en of wij
ons als volk in deze hoogst gevaarlijke
tijden gotten kunnen handhaven.

Het is natnurljjk waar, dat wjj ook
voor de laatste corlog fonten hebben ge-
mnakt De grootste font was, dat wjj ons
onvoldoende realiseerden, dat een over
de hele aardbol verspreid wereldrijk, met
een zielental van meer dan tachtig mil-
lioen, niet — en nooit — kan bljjven be-
staan zonder een evenredig sterke krjjgs-
maoht. Deze font maakten wjj jaren
achtereen. Wij waren immers Cen-
tra al"; onderen zouden ons wel bescher-
meu. Wjj lieten ons door Volkenbond
en ontwapeningsleuzen in slaap sussen,
zoet dromend van onze welvaart en onze
heerljjke' rust.

En toch kon, tondanks deze rlemo-
raliserende invloeden, duideljjk gecon-
stateerd worden, dat ons volk zich, toon
de hel losbarstte, in geest en daad even
moedig en ouverzetteUjk toonde als
voorheen; dat onze mannen, vrouwen
en kinderen, in al hun ellcnde, blijk ga-
veu van zulk een hoog moreel en uit-

houdingsvermogen, dat de hoop gewot-
tigd was, dat na de bevrjjding Konink-
rjjk en Volk een nienwe, schone toe-
komst tegemoet zouden gaan.

Helaas, hoe anders is alles gelopen.
Wat is er, na onze ,,over\vinning" in

geallieerd verband, voor ONS overge-
blevenl Een gemutileerd, verschenrd,
vertrapt Koninkryk, teruggebracht tot
ean armlastig, nitgemergeid landje o;>
het gevaarlijke vasteland van West-
Jjuropa, overbevolkt, zonder eigen
grondstoffen en afhankeljjk van ande-
ren.
Wat zyn daarvan de oorzakent Werd
ons Volk in de bezetting gebrokenf Kon
het niemand meer iets schelent

Verre van dat Duizendeu voelden,
dat er nog van alles te doen was. Dni-
zenden willen gaarne alles doen, getuige
bjjv. de geestdrift, waarmee zjj zich aan-
meldden — en gingen — om voort te
strijden voor het Rjjk over-zee. Goedwil-
leuden en fut genoeg! Maar ieder Volk
heeft leiders nodig, die het de harde
waarheid durven zeggen en de enige
juiste weg wjjzen. Men moet WETEN
om het goede te doen en men moet LEI-
DING hebben om tezamen, in eendraclit,
de dreigende gevaren te keren. En daar-
aau heeft het schromeljjk ontbroken.

Voor Baud, zllver, uurwerken, Bero art,
en uiimaehints Uw adres:
W.¥.d.8«ot - Teltf. K 5116 260 - Bergun
Voor St. Nicolaas geschikte cadeaux voor
moeder, vader, broer of zu».
Reparatle-inrichting voor alle boven ge-
noemde artikelen. - Naaimachines tegen
gemakkelijke betalingsvoorwaarden.

Het eerst-nodige was toch ongetwjj-
feld, ons Volk te doordringen van de



armoede, waarin het land vervallen was;
van de harde noodzaak om door noeste
vlqt en sobere levenswqzc eensgezind de
schade te herstellen. Het was zeker geen
tqd het Volk een paradijs op aarde te
beloven, het was geen tqd voor stok-
Itaardjes en zoete leuzen. Het was. uit-
sluitend een tqd van keiharde realiteit.

En zo komen wq tot het gevoerde
Indi&beleid.

Het moge waar zqn, dat er een sterke
bnitenlandse drnk op ons werd uitge-
oefend, maar wq hadden ons eendrach-
tig en krachtig tegen die bemoeienissen
moeten verzetten. Er was echter geen
eendracht, er was tweespalt. Er was
geen fierheid, maar nederigheid. Er was
geen onverzettelijkheid, maar toege-
vendheid. Er was geen moed, maar
vrees.

Qij, voormalige Wapenbroeders, op
wie deze nitspraak zeker niet van toe-
passing is, — gq moot dat wetent Gij

, hebt het aan den Iqve ondervonden, Gij
werd uitgezonden om recht en veiligheid
te brengen en gq waart daartoe ten
voile bereid. Maar wat is daarvan te-
recht gekomenT

Er zit iets vreemds, iets onverklaar-
baars in de loop, die de gebeurteniseen
geuomen bebben, iets, dat mq altham
de keel toeknqpt Enerzqds de bereid-
willigheid, goed en bloed te offeren
voor de Nederlandse zaak en voor het
welzqn van de volken van Indonesie.
Anderzyds grote groepen in het Neder-
landse Volk zelve, notabene behorende
tot partqen, die regeringsverantwoor-
delqkheid droegen, en die dus 66k had-
den ingestemd om die tiendui&enden nit
te zenden, maar die elke actie, welke
onze soldaten, matrozen en mariniers
nioesten ondernemen tegen daden van
roof, moord en terreur afkeurden, waar-
door duizenden levens nutteloos werden

" geofferd en milliarden verspild. Leiden-
de Indonesiere, die niets met de Djoc-
jose republiek te maken wilden heb-

. ben, werden door die groepen, die hun
lesto bedoelingen tegenwerkten, met af-
keureude ogen aangezien; was het dan
een wonder, dat millioenen getrouwen
zich eerst verbaasden en daarna zich
verbitterd van Nederland nioesten af-
wendenT En tenslotte: het waren dezelf-
de groepen, die, toen de afbraak com-
ploet was, zich op de borst sloegen en

luidkeels verkondigden, dat het bereikte
resultaat een monument vormde voo •
him beleid.

Wat een vreemd, onverklaarbaar be-
leid, writ een monument, dit ehaotiuche,
ui-me judonesie en dit verminkte Neder-
land ....

NaknartenT Bealist NIET! en ook niet
meor jammeren!

Maar wel WETEN en VOOBUIT-
ZIEN. Verbeteren, waar dit kan. En
vooral: DE OIJDE GEEST HEESTEL-
LEN!

Wij zijn een democratisch VOLK, dat
zjjn eigen Leiders kan Mezen. Laten wq
dm ook de BESTEN onder het Volk
uitkiezen en aanwjjzen voor de leiding.

De beaten, die dechts het belong von
Koninkrijk en Volk in hun geheet voor
ogen hebben.

Leiders, die zich niet Joten verstrik-
ken in onproctische leuzen en die wiet
oan de leiband wensen te lopen van hen,
civ. bewezen hebben, het niet aan te
kunnen.

Dit is de weg en geen andere.
Het Veteranen Legioen mag een be-

roep doen op alle ware Vaderlandere,
vooral onder de jongeren van Neder-
land, zich ernstig te bezinnen op de
noodtoestand, waarin Koninkrijk en
Volk zich bevinden. Dat zq zieh toch in
eendracht en saamhorigheid aaneen
mogen sluiten in een bewnste krachts-
inspanning, teneinde hun Vaderland 1e
redden en te behonden voor een dreigen-
de catastrofe.

Dat z% btijk geven van een hoog mo-
rcel en een horde discipline, met de
rat-'te toil om te bewijzen, dat onder Gods
hoede en onder de beproefde leiding van
Oranje, de oud-Nedetiandse geest nog
springlevend is en de wereld kan tonen,
dat Nederland nog tot zeer veel in stoat
is.

Overgenomen nit: »Ond Wapen-
broeders", orgaan van het Vetera-
nen Legioen Nederland.

' Het ligt in de bedoeling dat in Deo.
Admiraal B. D. Helfrich te Surhuister-
veen komt spreken. Nadere aankondi-
ging vobjrt in de plaatsehjke bladen.



VOOR AL UW GESCHENKEN

DMlmmer
-zaswaakse"

Telef 12

Uttgebreide sorterlng

MANUFACTURENHANDEL
OPENDE - Teleff. 24

Goed, Vertrouwd, Voordellgl

lug
f oordelig
akkundig

lovercm wij Uw

Bril

L. R. Wijma
Gediplomeerd Opticien

Bargum

Voor

Rijwlelen
Radio
Etectr. ait

» Hoekstra
Surhuisterveen

. ruoad.
Goud,
Zllver,
en Uurwerken

Surhulsterreen
Gron. straat 6

Uw adres roor
BBTEREsooiten

U U R W E R K E N
EM bl̂ vend

St. Nicolaas cadeau.

De fijnproever koopt
zijn Rookartikelen

natuurlijk
bij

al

T. J.
KLAZIN6A

Sigarenmagazijn
t Hwkja

Surhuisterveen

Heerlijke
Speculaas

met Amandelen

•
Bakkerij

,,DE KORENAAR"
tijl.tra
Telefoon 262

Schiere
317

Op het gebied van

Fruitmanden
steeds het mool-
ste en het beste.

Ook St. Nicolaas weet
waazhij een Fnn'tmand
gaat kopen.
Natuurlijk blj de speciaal-
zaak.

HANSMA's
Aard. Gtoenten en Fruit
Tel. 309 - Surh.-veen

L Kuipers
Lageweg 16

Uw adres raor fljne Kaas,
Leverpaatei, Gelderse
worst, Boere Metwozst,
Knaz, Smax, Jam,
Pindakaas, Choco-
lade pasta, Room-
boter, Margarine en
Vetten, All* soorten
Nutrlcia Babyvoeding
Baby-groenten en
Kindetmeel enz.

WtJ hebben ontrangen

pracht
collectie
byouterieen

isser
Dames- en Herenkapper

BERGUM

Al Uw
Schoenreparaties

worden door ons
vakkundig en met de
baste materialen uit-
gevoeid.

Aanbevelend,
Schoenhandel

H. van Os
Schoolsu. 64 - Bergum



Boonstra
UZERHAHDEL

't Huis ;tagenof ir di
term

SURHUISTERVEEN

N KEUKENWTZETVQK

BON
tegen inleveiing von deze bon
1 Hand - Borstrak of Ondarhrotk - n QC

maten 5, 6 en 7 ' *•*•»
Piima jeagei kwaliteit.

BON
Tegen inleveiing van deze bon
1 pr. prlma gem. Enkalons van f 4.60 V. f 4.00

L K L A Z I N G A - Surhuisterveen
Ttitielbedrijf ,,De Magneet" Tel. 232

Vooi

Woningstoffering - Meubelen

FA. A. NAGEL & ZN.
Beigum - Telef. 296

Ruime keuze Billijke prijzen.

Dus haclden de heren besloten,
dat de vlag overal neer zou gaan.
Zo hadden ook Ambon yerstoten,
dat hen eeuwen had bijgestaan.

De Kota Inten lag op de rede,
en de Hollanders gingen aan boord.
Ze kregen Goda zegen mede —
in mil voor gebroken woord.

De driekleur werd opgevouwen.
Wilhelmus.... de laatste keer:
Mjjn schild ende betrouwen
Zijt Gjj, o God, mjjn Heer.

Strara stonden daarbtf de soldaten
met de decoraties op him borst.
En toch in de steek gelaten
door Vaderland en vorst.

V

Giote keuze

St. Nicolaas-
cadeaux

TOOI oud en Jong, vooral
in da laagsta prijsklassen
hebbenwi) een hele giote
sorteiing Speelgoedeien,
Luxe- en Mulsh, ait. enz.
0 slaagt betei bij

T. DAM, Hark. Opeinde

Tevens het adies vooi
het inlijsten van Uw f oto's
diploma's, enz. Het inlijs-
ten giatis. Ook vooi het
maken van Trouwteksten,
herinneringsplaten enz.

lets nieuw a op Veifgebied
Plastic Enamel

geeft een kiehaide gla-
zuuiachtige laag. Best and
tegen hitte en licbte zuien,
slag- en stootvast en is
een sneldiogende veif.
Verkr. in kleine busjes v.
75 cc en in alle kleuien

K. KOOISTRA
Schildersbedrijf- Beigum

SCHOENREPARATIE
akkundig
lug
oordelig

G. LOLLINGA
Surhuisteiveen

Elk heeft tpen zijn onderscheiding
wel bitterly k afgelegd.
En de man, belast met de leiding,
heeft tot de overate gezegd:

«Neem deze lintjes en orden
tegelijk met de vlag maar naar huis.
Ze zijn ons een smaad geworden.
We hebben een eigen kruis.

En de overste nam verlegen
al die ordetekenen aan.
En de Ambonezen zwegen
en zijn toen huns weegs gegaan.

(Overgenomen uit De stem van Ambon.)



DAMES,

Voor Uw
PERMANENT
naar

J. HOEKSTRA
Dames- en Herenkapper
Schoolstr. 67 Bergum

Goed en voordelig koopt U

Patplantaaen Blaamwarkaa
Bleambollan an Baonkw.
preductan

bij het BkemenhuiSende
Zaadhandal van de

N.Z.P.H.
bij de toren - Surh.-veen

Telefoon 266

Voor Uw

Brood
Koek
Banket

v. d. Velde's
Bakkerij - Uitsluitend
le kwaliteit.

Uw adres voor

Gouden en zilveren
sieraden
Hologes, Klokken

alsmede

Tin en luxe aardewerk
Schcpwcrk
Vlekvrij door en door
Plect verzilverd
diverse merken

is als steeds

STEENSMA
Schoolstr. 2 - Bergum

Tevens het adres voor
alle reparaties.

Sigarenmagazijn
,,'t CENTRUM"

is en blijft Uw adres voor
Rookartikelen. Keuze uit
vele merken sigaren.
Dag en nacht verwarmd.

Beleefd aanbevelend,
T. B. Schurer - Surh.-veen

Voor
Maubalaa, 8trd|iun
Vlaarbadakkia§, Mairaaaan

gaat men naar

Woninginrichting
Teief. 386 - Bergum

Voor lage prijzen en betre
(waar.

Komt U steeds bif Wolters
fklaar.

Probeert U eens onze fijne

Spaculaaa m. amaadalan
BaakatatavN
met echte amandelspijs
en heerlijk
Hailing Taai-Taal

van aer
Bakkerij
Surhuisterveen

Tel. 338

Voor St. Nieolaas
Oud Hollandsche doeken

een zeer grote sortering
vanaf f 5.00

Wandgobelins
diverse maten £7.- £9.50
£9.90, £13-50. £15,75

Gehaakte Kleedjes
diverse maten f 0,57, f 0,75
iO,85. £0,95, £1,34,11.50
£2,16.
Handschoendozen,
Borstelgarnituren,
Kapstokken

D. H O E K S T R A
Schoolstr. 43 Bergum

Woninginrichting

Automobielenbedrijf

B.v.d.Molen
Bergum Telef. 280

Autoverhuur
en reparatie

Fongers en
Gazelle rijwielen

Onthoud dit adres voor

Haarden, Kaehala, Hulsb.
artikalra, Bias, Porealaln,
Aardawark, Lux* artlkelaa

Verder levering van al le
landbouwmachines.

J. L VOS
Smederij, Lageweg 12
Bergum - Telef. 218

Oak vaor St Nieolaas

Witteveen

Uw
Slagerl

Zeg
het

met
bloemen

ook met St Nieolaas
van

Vos
&

Jansma
Surhuisterveen - Gron. str.

Telefoon 410



9t Is maar een weet
Voor Sjaals, Hoofddoeken, Handschoenan

Kousen, Spkkan, Zelibindais, Over-
hamden, Wandkleden, Stoel-

kussens. Klaadjas enz. enz.
Slaagt U vast lair genoegsn

voor Uw St. Nieolaas
Inkopm bij

H. ZANDSTRA
Telefoon 53 Opende (Gi.)

Indisch* tafsl-prsductM

koopt U bij

Levensmiddelenbedrrjf

SPOELSTRA
Lagawag 1 - Bergum

Want! U
Goedkoop
Fruit

Dan naar

J. WIJMA
Tj. Geartstrj. 14 - Bergum

Ook Uw adres TOOI
BROENTEN EN AARDAPPELEN

Beleeid aonbavelend.

Tijdens da St. Nieolaas
habben wi) roorradig

KINDERRIJWIELEN
voor jongens an meisjes

H. R. HOEKSMA
Drogebam

Voor St. Nic. cadaauz

een adres
ook UW ADRES:

BLOKSMA - Bergum
Griote Toorraad.

Billljke prljzan.

Hat speciaal adres TOOI

PRIMA 6 PERS.
AUTO'S
en RULESSEN
is

WESTRA's
Autoverhuui an Rl)school
Surh.-veen - Telef. 400

Dalian 29

Diabetic!!
Injectie-spuit en -naal-
den - Sucietten Drop,
Pepermunt, Chocolada,
Kauwgum met zegel
N.S.V. - Dieetwegen,
Alcohol. Aether.

DROG. v. d. WAL
Tel. 254 - Bergum

F. DAM'S
Meubelbedrijf

ta Harkema-Opeinde
heaft steeds voorra-
dig ean zaer uitge>
biaide aoitaiing

MEUBELEN

Nieuwste modellen
Solide uitvoering
Extra lage priji

Voor Uw

INDUSTRIE-
n

HUISBRANDKOLEN
is het van ouds be-
kende adres

T. H. DE BOER
Tel. 282 - Surh.-veen

Voor

beter.
BROOD

van der Leest
Bakkerit
Surhuistenreen
Gron. straat 54

Voor al Uw

is het adres

Groenten
Fruit en
Bloemen

J. E. ZIJLSTRA
Lageweg - Bergum



Zo )uist ontrangen

grata partijen Heut
zowel 12-16-19-22 mm ggd. en punt-
schrooten.
Regels in all* lengten en dikten.

TeYens
861 KIPPENHOK groot 4 X 2.50 m.
Zeer voordelig TOOT kippenhokken.

WESTERHOF'S ii««trbsdmf - KORNHORN

LIGHT

SckoMan, LairzM, Mmp-
s0kkM, Pmtofftls. Udtr-
VMTM

Uw adres is nog steeds
P. Z U L S T R A

Soboolstz. Bergum
Telef. 320

M VMT Uw REPARATIES

Antabus-
an

Taxf-varvaar

met en condex
chauffeur

T.l.f. tos - BERGUM

De
langre Eqn aangebro-
iirater- ken, de tijd om
avondon otn een

NIEUWE RADIO
aan te schaiien.

WiJ hebben ruime keus
~'n Philips, Fridor, Aethex-

kruiser. Wilt U lets
moois TOOX Uw radio
hebben, koop dan een

ELECTR. ORAMOFOON
reeds vanaf f 79.00

Komt U eens horen en U
staat reisteld.
J. DRYON

BaBttflskAa^Al - M •—* • Ml••••••"•"•••• • HfJOJtVinNMW 99
TeM,l04 - KmiM

Komt by ons
Utv St. Nicoiaas

fiesche en uttzoeken!

WiJ staanfc'oor U klaar
met een ruime Bartering

* Klnderspflelgoed

A Luxe- an Hulsh. art
A Bljbeh, Karkboeken

ook in de N. Vert.

T. POSTMA
KORNHORN - T«l. 1

in geheel Uw huis,
reestallen en kippen-
hokken door

Petroleumvergassers
of Butagas

Vraagt inlichttngen
en komt zien bij het
bekende adres:

TEIJE P O S T M A
KORNHORN - Telef. 1

UW ADRES

betere
voor Maatkleding

Confectie en
JHTerenniocies

Left BERBUM1* -
Telef K 51 16 -390

Costuums, Tweedjassen
Jekkers. Ulsters, Regen-
kledlng. Alles op Keren-

mod* gebied.

Voor Uw StNlcolaas gaschenken
naar da Sperwer kruidenierl

Deie bleden U |
een gxote aortexing Choeolada fi|uren

Lttt«r«
SuiktrwtrkM

Verder passende geschenken coals:
Luxe dozen seep, Zeep + eau de cologne,
en paxium. Luxe reipakkingen Tabak,
S . . > : Sigaxen.

De Sperwer kruidenJen

R. STORTEBOOM - J. FABER
Koxnhorn Opende



Grote

StNicolaasreclame
bij
P.S.Fokkinga&Co.

Drogeham
Bi] ons vindt U een pracht
keuze in cadeaux, terwtjl U
bovendien hi] aankoop van
f. 10.- of f. 25.-

pracht gescheiik
gratis krijgt!

Ziet ooze etalage
Profiteert van onze

grote reclame.
Voor het inrichten van Uw
woning zoeken wij Uw be-
lang in onders taande 3
punten:

1 Kwalfoit
2 Wijze van inrichten
3 Prijs

Woninginrichting

BEERDA
BERGUM

Telef 234 - K5116

Voor de St. Nicolaasdagen
ruim voorzien van VLEES
en FIJNE VLEESWAREM.
Neemt U eens proef van
onze fijne dioge Worst.
Beleefd aanbevelend,

T. J. v. d. VEEN
Slagerij — Bergum

Kwaliteit is onze reclame

Grate zesweeksestNicolaas actie
Kornhorn-Opende

Koopt Uw geschenken bij de deelnemende
winkeliers in Opende en Kornhorn

U ontvangt bij iedere aankoop
boven f. 1.00 punten.

Op deze punten kunt U mooie
prijzen krijgen.

De Handelsvereniging
Kornhorn-Opende

Een practisch SintNicolaas
cadeau kopen?

Dan
om een prima
DUBBELE FIETSTAS
naar

J. PEBESMA BERGUM
Rijwielhandel
Telef. 396

Slijterij — Wijnhandel
Hardegarljp

A l ie le merken voorradig
U belt K 5110-363 en wij
zorgen voor de rest.

Hark 'r is...
Wundre smaeklik is

,.ald wiif'
Net to sacht en net to stiif
En f'ral as Jo it krije
Ut

Geertsma's bakkenje
VYesteisingel — Burgum

Neem voor Uw

Bruiloften
Vergaderingen
Uitvoeringenenz

Surbuiiterveen

Een SL Nlcolaas cadeau
bij ultstek

vindt U bi]

Gron. str. - Surhuisterveen

Dames* en Herenpols-
horlogea, Pendules,

Wekkers enz.
Vakkun-

dige

REPARATIE
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.erwerp: Veteranen Lagjoen Nederland.
noud - Wapenbroeders".

azamplaar van hat door da ta Amster-
dam gavastigde atiohting "Veteranen Lagioen Nederland" uitgegeven
pariodiek "Oud-Wapenbroeders" No. 26"lste Jaargang, van 28 November
1952. Da exemplaren van dit nummer. warden een dezar dagen per post
aan de laden - abonneea - toegezonden.

Ook in dit nummer zijn nog enige korte besohouwingen opgenomen van
da hand van enige ledin van hat landelijk bestuur, tar galegenhaid
van het een Jarig beataan van het V.L.N.

Tevens is daarin opgenomen aan varslag over het afgelopen $aar van
de "redaotie-oommiasie" waarin hat e.e.a. wordt gezegd over da werk-
wi.1za van an hat ontslafc uit de^redaotie-oommissie" van de bekande

._, _„ _ Jlade is in dit varslag
aen rinanoiele varantwoording opgenomen van de ontvangstan an uitga-
ven der M redaotie-oomndssie".

In een"nasohrift" op dit verslag wordt madagedeeld, dat mat ingang
van 1 December 1952 een geaalariaard hoofdradaotaur voor hat blad
ward aangasteld nl. de hear . eertijds van da Marvo in hat
Verve Oosten. BiJ het radigaren van net blad zal word en bij-
gestaan door twee ereneans gesalarieerda kraohtan - radaotauran -
waarvan da hamen nog niet genoamd kunnan wordan.

Op pagina 18 is a en algemana oproep geplaatst, om in grote gatalajl
deel te nemen aan de herdenking van de gavallan makkers in da strijd
in Indonesia*, walke op 27 December 1952 op de Dam te Amsterdam zal
worden gehouden.

Opgemerkt wordt daarbij, dat men wel dbt bedenken,:
" dat dit de eerste maal is. dat op initiatiaf van hat Lagioen een
" grootse nationale manifestatie wordt gaorganisaerd an straks da
" ogen van heel Naderland op daze plafthtighaid garioht zullen zijnn«

Opgemerkt zij voorts, dat in taganstalling mat da inhoud van hat
laatsta nummer van O.W«, de in dit nummer opgenomen tekst weer in MK
meer gamatigde bawoordingan is gasteld*
Zoals steeds wordt in dit nummer weer de nodiga aandaoht be steed,
aan de kwestie - het behoud van - Nieuw-Guinea, da Ambonasa kwastia
in het algemaen en die van de in Nedarland verblijvende Ambonazan in
hat bijzonder.Hierbij wordt in hat bljzonder varwezen naar een op
pagina 27_ opgenomen mededeling van het lid van het landelijkjbestuur,

. waarin wordt bakendgastaid, dat 1 n en T ^
van enige zijden standees hebben gekragen. omdat zij te slap zijn
bij het sohrijvan over da kwestie van de Ambonazan.

Einde.-
0 .3.
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Bijlage: f -

Onderwerp: "Veteranan Legioen lederland"
"Oud-Wapentirdedera'11

ezemplaar van h«t door de
Amsterdam geveatigde atichting "Veteranen Legioen Nederland1*
uitgegeven periodiek noud Wapenbroedera", No. 27 late jaar-
gang van 12 December 1952. Bxemplaren van dit nummer warden
e€n dezer dagen per poat door de leden-abonne*la- ontvangen.

Naar ult een in dit nummer opgenomen mededaling van hat
landelijk-hoofd-bestuur blijkt, is de te Leiden wonende

met ingang van 30 November Jl. ontheven van da funetie
«Mb aecretaria-penningmeeater.- Naar uit daze medadeling kan
blijken had vnd. blijkbaar zonder voorkennia van zijn
medebeatuaraleden een rondaohrijven verzonden aan da versohil
lenda afdelingen, waarin ward verklaard, dat hij, zioh
niet meer kon veranigen met de gang van zaken in het Legioen
«n apoedlge ovarname van zijn werkzaamheden gewenat aohtte.
p(et de fane tie van ee ore tar is is thans belaat hat beatuuralid

ter-
prljl de functie van penningmgeater wordt waargenomen door de
huldiga wnd. voorzittar 1

Uit dezelfde mededeling blijkt voorta, dat ala hoofdredao-
teur van "Oad-Wapenbroedera11 ia aangesteld , oud
noofd van da Marine voorlichtingadiendt in Indonesia en mede
redacteur van het indertijd daar uitgegeven blad "Wapenbroedere

In een artike1 van de nieuwe hoofdredacteur , deal-
da daze ondermear mede, dat hij het voorlopig 3 maanden wll
proberen om met aller hulp an medewerking zijn taak te ver-
vullen. Blijkt echter-aldus dit artikel- in die tijd dat door
onderlinge wrijvingen en twistjea hat niet mogelijk la on ge-
zamanlijk ta werkan aan de geatelde taakf dan zal hijf
daaraan zijn vardare medewerking onthouden.-

Opmerkelijk ia, dat reeda onmiddallijk na het aftredan van
ala seoretaris penningmeeater, niet alleen door het hui-

dige hoofdbeatuur, maar ook door da optredende hoofdredaotenr
, alamede in eniga andere artikelen, de naam van de be-

kenda
weer wordt genoemd an erop gazinapeeld wordt, dat hij weer in
hat baatuur an/of da redaotia van het blad zal terugkeren.- In
de mededeling van het Hoofdbeatuur, wordt zelfa aangekondigd,
dat hierover reeda beaprekingen met eijn en nog
worden gevoard.

T.a.v. da verdere inhoud van dit nummer kan worden opgemerkt,
dat de daar in opgenomen artikelen en medadelingen In zeer ge-
matigda bewoordingen zijn geateld.
In tegenatelling met hieraan voorafgaande rninunera, wordt in
dit nummer met met gaen enkel woord garept over het behoud
van Nieuw Guinea voor Nederland, terwijl ook minder aandaoht
wordt geachonkan aan de in Nederland verblijvanda Ambonezan
an da Ambonaaa kwaatia in het algemeen.

fan alotta

-2-
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Ten slotte zij de aandacht geveatigd op het veralag van da
op 22 November 1952 t« Utrecht gehouden 3de landelijke verga-
dering van bet V.L.N.-Dit verslag la voorzien yan^da initialen

Verwijeende naar .~
~ " , moge worden opgemerit, dat de daarin bedoelde ver-

gadering dua niet te Den Haag, doch te Utrecht werd gehouden.-

. _ _ Einde.
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Verbinding: 19 Datum; 18*12-52 ~
C/4 no 1161'52 < -..*/60m
Betreft: Vergadering van het Veteranen Legioen Nederland, ge-

houden op b-12-52 te Utrecht in restaurant "Thalia".

Op 6-12-52 vergaderde het hoofdbestuur met afgevaardigde be-
stuursleden der districten in een landelijke vergadering te
Utrecht in restaurant "Thalia" aan het Stationsplein van 16% tot
18 uur. Die avond werd de vergadering voortgezet in restaurant
"Vredenburg" van 18.30 tot 22 uur. Opkomst: plm 80 personen.
Behandeld warden het ontwerp-statuten en reglementen; de Kon.
goedkeuring hierop is aangevraagd en thans waarschijnlijk reeds
verleend. Het hopfdbestuur decide mede dat thans
nog geen zi-FBXng £h~lieT'H.B neelt, maaf als jo'urnalist is aange-
ateld voor "Oud-Wapenbroeders11. _^ , 51e~T6t -heden- aeoretaria-'
penningmeê rter'"was, is er 'ilit, mede door klachten van diverse
districtsleden, o.a. uit Utrecht. Ook het hoofdbestuurslid
kreeg er op de vergadering danig van langs wegens zijn ingeidiende
onkostenrekening van / 1250. Vooral het uistrictsbestuur van
Rotterdam was verbolgen op , die veel drank gebruikte en
soms zo dronken was dat hij zijn spreekbeurt op vergaderingen
niet fcon vervullen. Het HB merkte toen op dat op die onkosten-
refcening van / 1250 geen genevergeld in refcening was gebracht.
Besloten werd, op de eerstvolgende landelijke vergadering (verm.
'17-1-53 te Utrecht) verkiezlijgeji. yoor een nieuw hoofdbestuur te
houden daar het nu eelTerkende verentging Ts' gewofdiBnr'̂ BXE dra-
trict mag per 100 leden ̂ n̂ lid afvaardigen voor deze vergadering;
Utrecht komt dus met 7 afgevaardigden, verm, de 7 bestuurslden
van District L. (Utrecht). Van dit district gaan vermoedelijk
twee autobussen met deelnemers naar Amsterdam voor de herdenking
van de gevallenen. Hoewel de Legioensooieteit in oaf6 Lion d'Or
nog niet officigel geopend is, werd er Woensdagavond 10 Dec. jl
toch reeds "BOOS" gehouden, waarbij de Legioens-moeder, Mevr.

tracteerde op gebakjes welke a 20 ct werden verkooht.
De netto opbrengst vloeide in de districtskas. De volgende week
zorgt zij voor bami en aasi goreng. Op 11-12-52 werd de wekelijkse
contactavond in Lion d'Or gehouden, waar het bestuurslid

aanwezig was alsmede 4 contactmannen. Het bestuurslid
, die een voorstender is van het opnemen van meer Indische

Nederlanders in het Legioen, schijnt zich iets terug te trekken
uit het districtsbestuur. Alle correspondentie welke tot heden
aan gezonden werd, meet voortaan worden gezonden aan de
2e secretaris, .
Het 14-daagse districtsblaadje van het Legioen, "Open Vizier"

is thans ten tweeden male verschenen . Ook het
district Almelo is thans met de uitgifte van een districtstolaadje
begonnen.

GEZIEN:
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29 December 1952.

Verslag van de nationale herdenking van de geval-
lenen in Indonesia in de jaren 1945-1950*

Deae herdenking, die op initiatief van net Veteranen Legi-
oen Nederland, Afdeling Amsterdam werd gehouden, vond plaats
op 27 December 1952 te Amsterdam.
Van 14,- tot 15.15 uur zou in de Meuwe Kerk op de Dan een
herdenkingsdienst pluats vindan, \velke toegankelijk zou
zijn voor genodigden en, eventueel, voor aridere belang-
stellenden,
Ha afloop van deze diwnst zouden de deelneiaerq zich in op-
tocht van de i-iieuwe ̂ erk naar bet Itfationaal Monument bege-
ven alwaar te 15.30 uur een plechti^eid zou aanvangen.

Qader de genodigden waren personen voorziea van een oranje
uitnodigingskaart en personen vooraiea van een witte uitno-
di^ingskaart. Eerst bedoelde personen betraclen de ifieuwe
Kerk via de ingang aan da ,̂ ijds v^n de 3.^.Vooxburgv/al,
laatst bedoelde personen via de lagan/; aan de zijde van de
Dam. Bij laatst bedoelde injjang liepen enige personen rond
die gratis witte uitnodigingskaajten uitreikten.
Omstreeks 14.15 uur was de Hieuwe Kerk geheel gevuld met
genodigden,c.q. belangstellenden. Alls zitplaatsen waren
bezet csn dp de paden tussen de banken en stoelen stonden
vele aanwezigen. Totaal waren ca. 1?00 personen in de Meu-
we Kerk aanwezig.
Te 14*15 uur beklom een man, gekl^ed in milituir uniform,
de kansel. Hij deelda mede dat hij ds. was eu dat
door hem ean korte toespraak zou v/orden gejiouden over het
onderwerp "Het verleden"; daarna zou pater spreken
over het onderwerp: "Het heden", waarna ds. :'
zoa spreken over "De toekomst",

Ds. memoreerde in het kort het doel van de bijeeu-
komsl;, n.l". het herdenken van die militairen die in Indo-
nesie alles, zelfs hun levan,hebben g-jgeven voor de vrij-
making van landgeaoten en Indonesiers van de ûic der Japan-
ners. "Ik weet wel", zo zeids hij, "dat er velen zijn dis
ons verv;ijten dat wij naa? Indone:jie gegaoin zijn om de Ind.
broeder-volkeren opnieuv/ te knechten, doch wij alien die
daar geweest zijn weten, dat vvij alleen gingen om alien, die
geknecht \verden door de Japanners, te bevrijden. Velen die
met dit doel veer ogen met ons meegingea naar Indonesie,
zijn niet teruggekeerd. Zij zijn de doodsrivier overgesto-
ken en hebben hun blikksn opgeslagen in de gewesten van de
esuwigheid. Hen willen wij hier thans herdenken, en net hen
al die nilitairen die lichamelijk geknakt in Nederland te-
ruggeicomen zijn."

Vervolgens kwam pater aan het woord, die in een kor-
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te toespraak de aanwezigen opwekte niet in het verleden te
blijven' leven, noch de toekomst ts. trachten te ontsluieren.
Blijf reeel en probeer zodoende de moeilijkheden die wij
dagelijks ondervinden, te overmmen.

., die ondermeer vertelde dtt hij dominee op
Ambon v/ao geweast, noemde de legionairs ridders. In zijn
toespraak herciacht hij ook de gev&llen Ambonezen en andere
milijbairen van da Ki-lTL.
De toekomst moge somber sciiijnen, wij dienen. die zonder
vrees, zonder tr.vijfel.en net uitschakeling vantjĵ zejf,
tegemoet te treden,
Sa aijn rede deelde nog made, dat bij de uit-
gang een collecte zou worden gehouden. De opbrengst hier-
van was bestemd voor decking van de gemaakte icosten, ter-
v/ijl Jbtet xesterende gedeulte zou v/orden besteed voor net on-
derhoud van oorlogsgraven.
Hierna wer<inop net orgel twee coupletten van het Wilheliaus
gespeeld.

Vervolgens begaven alle aanwezigen zich naar het Nationaal
Monument op de ViQgendam. Het olantsoen om dit monument
was gereserveerd voor houders van oranje deelnemerskaarten.
De overige deelnemers namen plaats op de voetpaden, om het
plantsoen.
Door generaal-majoor , vooriaalig coiamandaat vaa
de 7 December divisie, werd een krans bij net monument ge-
legd, hetgeen gepaard ginpr, met eea korte toespruak.
Vervolgens legde overate een krans aan de voet
van het monument, hetgeen eveaeens gepaard gin̂  aet &en kort
toespr.*ak.
liadat een minuut stilte in acht was genomen, werd aan al de
aanwezigen de gelegenheid opengesteld langs het monument te
defileren*

Opgemerkt dient te v/orden dat vele a.inwezigen werden aange-
voerd per autobussen, weIke bussen uit alle delen van het
land vanduan Icwamen. einde.
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