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bijlage: '

Onderwerp: "Veteranen Legioen Nederland"
"Oud-Wapenbroeders".

exemplaar van het door de te>:Amster-
dan gevestigde atiohting "Veteranen Legioen Nederland" uitgegeven
periodiek "Oud-Wapenbroeders" No. 28~"lste jasTrgang van 26 December
1952. Exemplaren van dit als "Kerstnunnaer" bedoelde nvmmer, werden
e'en dezer dagen per post door de led en - abonne^s- ontvangen.
T.a.v. de inhoud van dit nummer zij opgemerkt, dat de daarin opge-

nomen artikelen en mededelingen in gemattgde bewoordingen zijn ge-
steld.
Wei wordt ook in dit nummer weer de nodige aandaoht gesohonken aan,

het behoud van Nieuw-Guinea voor Nederland, de leden van het voor-
malige K.N.I,L. in het algemeen en de in Nederland verblijvende Am-
bonezen in het bijzonder.Voorts wordt in het slot van het vervolg
artikel van de hoofdredacteur van het blad, , met als ti-
tel " Politick of niet ? w , als het ware een beroep gedaan op de
Minister van Oorlog, opdat deze het werkelijk karfcfcter van het le-
gioen, alamede het doel en streven beter zal verstaan, waaruit dan
vanzelfsprekend een beter begrip en een meer welwillende houding
zullen voortvloeien*
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bijlage:

Qqderwerp: "Veteranen Legioen Nederland". 1 -'
"Oud-Wapenbroeders". r"i7-r,' *., - -1 ACU/̂ /r̂

exemplaar van het door de te Amster-
dam gevestigde stichting " Veteranen Legioen Nederland", uitgegeven
periodiek "Oud-Wapenbroeders", No. 1. van de 2"e jjaargang van 9 Janu-
ari 1953* J&cemplaren van dit nummer, werden enkele dagen geleden
door de leden - abonnees - per post ontvangen.

T.a.v. de inhoud van dit nummer zij opgemerkt, dat de daarin opge-
nomen artikelen en mededelingen in gematigde bewoordingen zijn ge-
stelu.
Wei wordt ook in dit nummer vrij veel aandacht besteed aan de kwes-

tie Ambon in het algemeen en het probleem der in Nederland verblijven
-de Ambonezen in het bijzonder. T.a.v. deze laatste wordt in meerde-
re artikelen aangespoord, de h.t.l. verblijvende "oud-wapenbroeders"
Ambonezen, niet te vergeten, doch te trachten het leven van deze

^ " verstotenen" zo dragelijk mogelijk te maken.B.v. door het organise-
ren van feestavonden, het inzamelen van gelden, winter* en andere kle-
ding e.d.
Mede aan de hand van de jongste Algemene Beschouwingen in de 2de
Kamer der Staten Generaal, wordt er weer op aangedrongen, om te track
ten - en dit zonodig op internationaal nivtftu - zelfbestuur te krij-
gen voor de R.M.o. » Republiek der Zuid-Molukken -, zonodig in fe-
deraal verband met de H.I. * fiepubliek Indonesia-.

Ook wordt in dit nummer weer de nodige aandacht besteed, aan Nieuw-
-Guinea en het behoud hiervan voor Nederland.
Met betrekking hiervan, wordt in een vervolg artikel bijzonder

veel aandacht besteed aan het preefschrift getitel " Het Bconomisch
aspect van het Nieuw-Guinea.jypobleem", waarop op 22 October 1952 aan
de Universiteit te UtrechtfFj t de
graad van doctor in de rechtsgeieeroneid werd Dehaald.

In de "Mededelingen Hoofdbestuur"-pagina 2 - wordt bekend gesteld,
dat op 17 Januari a.s. te Utrecht een algemene - landelijke - verga-
dering wordt gehouden, waarop de statuten en het huishoudelijk regle-

^ ment voor de vereniging zullen worden vastgesteld.
Tevens zal op deze bijeenkomst een nieuw hoofdbestuur worden geko-

zen.
In dezelfde "Mededelingen" spreekt het hoofdbestuur zijn ernstige

/benarde bezorgdheid uit over de/finaneiSle toestand van het V.L.H.
Hierbij wordt opgemerkt, dat de schulg hiervan niet moet woraen get

zocht bij de onlangs afgetreden secretaris—penningmeester, doch een
gevolg is van het niet, niet tijdig, of slecht betalen der contribu-
tie door verschillende leden.

Voor het laatste kwartaal, zou zelft de he1ft van de leden "verge-
ten*1 hebben hun contributie te betalen. Aangespoord wordt om dit als-
nog te doen en hierbij meer regelmaat te betrachten.

. Zoals steeds, werden meerdere der meest belangrijkt
in dit nummer opgenomen tekst met rood aangestreept.

Met betrekking tot de bestuursverkiezing op de ddo. 17 Januari a.s.
te Utrecht te houden vergadering, werd vernomen, dat meerdere leden
van de V.L.H. af deling Amsterdam en elders zich ir̂ rerbinding zouden
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aebben gesteld met kolonel en deze verzocht de functie van voor
sitter van net V.L.N. te aanvaarden. Kolonel zou hierop hebben
medegedeeld een eventuele verkiezing alsfeodanig te zullen aanvaarden̂
In verband hiermede zou bij deze groep net voornemen bestaan, om
kolonel tot voorzitter van net V.L.N. te verkiezen.

Voorts zij nog vermeld, dat op 9 Januari 1953, door He* V.L.N.-af-
deling Amsterdam not in een der zalen van net A.M.V.J.-gebouw aan
de Stadnouderskade te Amsterdam, een z.g. contactavond werd gehouden,
Op deze bijeenkomst, we Ike werd geleid door de voorzitter der V.L.

N.-afdeling Amsterdam,
, werd door de bekende <

, een spreekbeuirt vervuld.
Hierbij deelde a«a. mede, dat hi a onlangs een scnrijven
zou hebben ontvangen van de secretaris van de P.v.d.A., waarin deze
hem,. , zou hebben geschreven, dat ook de P.v.d.A. zich thans
met sommige dingen - kennenlijk warden hier enkele doelstellingen be*
doeld,- van het V.L.N. kon verenigfcn ,

merkte hierbij op,dat het nog niet zolang geleden was,
dat de P.v.d.A. het "Legioen" had uitgemaakt voor " Orano'e-S.S."

Verder werd* op deze avond - *elke toegankelijk was tegen betaliag
ling van f. 0,75, waartegen nogal werd geprotesteerd - de oorlogs-
film«"The Story of G.I.Joe" vertoond.

Gecollecteerd werd voor het aanschaffen van winterkleding voor
300 in Nederland verblijvende Ambonese kinderen.Niet bekend is hoe-
veel deze collecte heeft opgebracht. Einde.



Verbinding: 19 Datum:
C/4 no 75'53

Onderwerpj Algemene landelijke vergadering van het Veteranen
Legioen Nederland, gehouden op 17-1-53 in hotel
"Thalia" aan het Stationsplein te Utrecht.

Op Zaterdag, 17-1-53 v/erd in h..tel "Thalia" aan het
Stationsplein te Utrecht een landelijke algemene vergadering
gehouden van het Veteranen Legioen Federland. De aanvang was
gesteld op 16 uur. In de"zaal waren geen versieringen aan-
gebraeht. De zaal in genoemd hutel was besproken door

. De zaalhuur bedroeg / 20.
Aanvankelijk waren pirn 100 personen aanwezig, terv.'ijl bij de
later gehouden stemmingen bleek, dat er 92 stemgerecirfcigde
personen in de zaal aany/ezig waren. Onder de aanwezigen bevond
zich een vrouw, van v/ie seen personalia bekend zijn. Sevens
was een der aanw-ozigen in het uniform van kapitein der
Luchtmacht gekleed en voor zover bekend was deze persoon
genaamd en is hij Kapitein bij de Luchtmachtstaf.
Hij zou behoord hebben tot de W-3rigade op ¥est Java en
afkomstig zijn van 1-11—HI.
Deze algemene vergadering was zo geformeerd, door van alle

afdelingen van het Veteranen Legioen Nederland ee"n stem-
gerechtigde op de 100 leden toe te laten. De grote plaatsen,
zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Hasg, verschenen dus met
een veel .groter aantal mensen dan de kleinere plastsen,
doch aangenomen werd, dat op deze wijze alle leden behoor-
lijk waren vertegenv/oordigd. Uit mededelingen van leden van
het hoofdbestuur in een gesprek met enkele der aanwezige
leden bleefc, dat het Legioen thans ruim 10.000 leden telt.
De bedoeling van de op 17-1-53 belegde algemene ledenver- f
gadering was om de tot nog toe gebezigde stichtings-vorm te
doen verdvjijnen en te vervangen door die van een vereniging.
Om te komen tot de rechtsvorm van een vereniging, waren
concept statuten en een concept huishoudelijfc reglement
opgesteld, hetwelk aan de diverse afdelingen was toegezonden
en hetwelk op deze vergadering zou worden besproken en aan-
genomen (een copie van deze concepten gaat hierbij).
De vergadering op 17-1-53 in "Thalia" te Utrecht stond

onder leiding van de waarnemend voorzitter, Overste (b.d.)

Bij de opening van de vergadering door genoemde
ten ongeveer 16.20 uur, werd niet, zoals vroeger wel voor—
fcwam, het Hederlandse Volkslied gezongen. Wel kenmerkte de
opening zich meteen door een groot rumoer, waardoor

zijn eigen woorden niet kon verstaan. Het bleek nl
dat er in de verschillende afdelingen nogal oppositie be-
stond tegen de gang van zaken in net Veteranen Legioen
Nederland en tegen de door het voorlopig hoofdbestuur ge-
nomen maatregelen. Zo waren het voornamelijfc de afdelingen
Sneek, Hilversum, Alphen aan de Ri^n en Leiden, die in de
vergadering in "de optCBitTe" waren en dit op zeer luidruchtige
wijze lieten blijken. De delegatie uit Sneek had blijkbaar
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met vooropgezet doel een van haar leden daartoe meegebracht.
Dit lid, genaamd , begon te schreeuwen zodra

het v/oord nam en hierbij sloten zich toen meerdere
personen aan. Bedoelde sprak niet
tegen in, doch ging gewoon schreeuwen om

onverstaanbaar te mafcen. De reden van deze voorop-
gezette obstructie was blijkens mededelingen van de oppo-
santen gelegen in het feit, dat velen de sfeer niet guns-
tig achtten voor het aannemen van de statuten en het kiezen
van een hoofdbestuur, dit omdat naar de mening van de oppo-
santen, het zittende voorlopige hoofdbestuur de grote
afdelingen, zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag had
"bewerkt", waardoor zij in de vergadering verzekerd was
van een vereiste meerderheid van stemmen, zulfcs terwijl
in werkeli^icheid de leden van het Veteranen Legioen Neder-
land het helemaal niet met de gang van zafcen eens zijn.
Blijfcens de opposanten had het voorlopig hoofdbestuur dit
zo geformeerd om meteen in het vaste hoofdbestuur te komen
en daardoor een betaalde baan te verkrijgen. Overate

gelastte de herrieschoppers de zaal te verlaten
doch hieraan werd geen gevolg gegeven. Leden van de oppo-
sitie vroegen het woord doch dit werd door ge-
weigerd. In deze algemene verwarring ward het woord genomen
door de eveneens aanwezige Generaal , die zioh wel
verstaanbaar wist te niaken en de aanwezigen o.a. vroeg of
zij nog militair waren en dus als zodanig orde en tucht
moesten willen aanvaarden. Het woord van Generaal
werd door een groot gedeelte der aanwezigen met applaus
ontvangen en toen het weer rustig was geworden verzooht

de herrieschoppers of zij de zaal wilden ver-
laten. Kieraan werd toen gevolg gegeven, uitgezonderd
aanvankelijk door een viertal personen, doch deze gingen
even later toch ook uit de zaal omdat zij niet wisten
•.velke gevolgen hua optreden zou kunnen hebben.
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Nadat de herriemakers de zaal hadden verlaten, opende
nogmaals de vergadering en zeide dat de leden

van het Yeteranen Legioen niet moesten kijken naar dat gene
wat achter hen gelegen is, doch naar het doel, hetwelk
vo"6r hen gelegen is en alien voor ogen moeten hebben. Hij
riep op om geen onenigheid te zaaien, maar eenheid te be-
trachten en verzocht verder om niet "na te fcaarten" over
.de moeilijkheden die geweest waren.

Vervolgens ging men er toe over, de concept-statuten aan
een artikelsgewijze behandeling en stemming te onderwerpen.
Ook hierbij v;as het aanvankelijk een zeer rumoerige troep
daar alien en iedereen tegelijk wijzigingen voorstelden of
amendementen wilden indienen. Vooral de afdeling Le iden
was veer zeer in de opoositie. Uiteindelijk kwam men overeen
dat eerst het concept zou worden behandeld en wanneer het
artikel een meerderheid van stemmen kreeg, zoals het in
het concept was opgenomen, dan werd het niet ontvankelijk
geacht voor wijziging of aanvulling. Tevens werd de behan-
deling later afgedaan door het bewaste artikel dat aan de
orde was door te laten voorlezen, daar werd
aangenomen dat de aanwezigen het voldoende bestudeerd hadden
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oci direct na voorlezing zich voor of tegen te verklaren.
Toen men zover met het "reglement van orde" was gekomen,
verliep alles vrij voorspoedig, hoewel het nog meermalen
voorfcwam dat zoveel personen tegelijfc hun stem lieten
horen, dat er niemand meer te verstaan was.

Bij de behandeling der conoept-statuten werd de naam
" HET yETEPJLHSlf IEGIOEN WEDÊ LAITD" goefeekeurd, alsmede de
vestiging te Den Haag

In art. 1, dat xverd aangenonen volgens het concept,
werd als oprichtingsdatum gesteld: 17 Janoari 1953.
Art. 2 en 3 werden ongewijzigd aangenomen.
Art. 4 werd ook vrijwel gelijkluidend aangenomen, doch

bepaald werd dat leden in de toekomst ALLSS1T militairen
mogen zijn of zij die™militair zijn geweest in de tijd
1914-18 , 1939-45 of 1945-48. Buitengewone leden kunnen
alien zijn, ook burgers, die zich op baitengevjone wijze
verdienstelijk hebben gemaakt voor het V.L.TT., een en ander
eventueel na beoordeling door het hoofdbestuur. Ereleden
omvatten ongeveer dezelfde personen, alsmede zusterorgani-
saties in binnen- of buitenland.
Art. 5 en 6 werden vrijwel aangenomen als in het concept

vermeld.
Art 7 werd in die zin gewijzigd dat de districten ver-

vallen en dat afdelin^en kunnen worden opgericht zodra
twaalf man zich daairEoe aanmelden.
Art. 8 werd goedgekeurd
Art. 9 kwam te vervallen
De art. 10, 11, 12 en 13 werden aangenomen.
Bij art. 14 werd de asnvulling gemaakt dat de gewone leden

ook toegang zullen hebben tot de algemene vergadering. De
algeniene vergaderinginzullen 1 x per jaar worden gehouden
met een niet langere tussenruimte dtn 15 maanden.
A?t. 15 werd in die zin ge^ijzigd dat de termijn van 3

maenden werd ingekort tot de tijd van 6 weken. Het aantal
van 2 gewesten bleef gehandhaafd.
De art. 16, 17, 19 en 18 werden aangenomen met die be-

aierking dat een deel der contributies en donaties ten goede
zullen komen aan de afdeling, terwijl het v/oord "districten"
vervalt.
Door enkele afdelingen werd de wens te kennen gegeven,

een artikel op te nemen waarbij de uitgave van het orgaan
"Oud-Wapenbroeders" zou worden geregeld, doch de meerder-
heid der aanwezigen was van oordeel dat dit thgtis hoorde
in het Euishoudelijk Heglement.
De art. 20, 21, 22, 23 en 24 werden daarna zonder veel

geharrewar aangenomen. Besloten werd nog dat bij een even-
tuele ontbinding der vereniging de alsdan aanwezige baten
door het dan zittende hoofdbestuur zullen worden afgedragen
aan nog nader te bepalen, niet met name genoemde, militaire
fondsen of verenigingen.
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Na deze artikelsgewijze behandeling bracht
nograaals de statuten in haar geheel in stemming en deze
werden daarbij in haar geheel aangenomen met drie stemmen
tegen, waaronder die van de af delingen Leiden en Sen Bosch.
Toen constateerde dat de statuten met algemene
goedkeuring v/aren aangenomen, protesteerde .de afd. Leiden
zeer en eiste dat er zeer nadrukkelijk in de notulen zoo.
worden aangetekend dat er drie stemmen tegen \varen.

Ka het afwerken van de statuten gingen er stemmen op om
even te pauzeren, ter-vijl anderen van mening v/aren dat men
moest doorgaan en de stemming over het huishoudelijk
reglecient moest uitstellen, doch eerst moest overgaan tot
het kiezen van een nieuw hoofdbestuur. Aldus werd besloten
en door werd aangekondigd dat het huishoudelijfc
reglement dan te zijner tijd in een opnieuw te beleggen
algemene vergadering zal worden behandeld onder leiding
van het nieuvre, dan gekozen, vaste hoofdbestuur.
Vervolgens ging men over tot het kiezen van de algemene

voorzitter van het hoofdbestuur, waarvoor vele oandidaten
waren. Voor de verkiezing maafcte de heer be-
kend dat de heer

bedankte voor zijn vandidatuur voor de functie
van algemeen voorzitter omdat hij het om principiele rede-
nen niet eens was met de aangenomen statuten. Evensens
zag , . ' "

af van zijn candidatuur, niet om principiele redenen
maar oradat hij voorzag niet voldoende tijd te kunnen
vinden om die functie naar behoren te vervullen. Het tijde-
lijke hoofdbestuur was van mening dat het praotisch ziu
zijn om het dageli^ks bestuur te fciezen uit personen die
zoveel mogelijk in het centrum van het land woonachtig
zijn opdat deze porsonen een zo goed mogelijk contact
kunnen onderhouden.
Yoor de functies van het Hoofdbestuur, dat uit iy

personen zal bestaan en waarvan eerst de voorzitter zou
\vor en gekozen, waren ola. de volgende candidaten:

(die wel in aanmerfcing wilde komen voor
een andere functie dan die van voorzitter)

en :
Vele van deze perconen bleken bij de aanwezigen nog onbekend
te zijn en v/erden aan de aanv/ezigen voorgesteld door het
afroepen van hun naam en het verzoek alsdan even op te staan
De heer , die wel aanwezig was, zat voor de stemming
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in het caf£ "Thalia", dus buiten de eigenlijke vergaderzaal.
Uit de gesprekken van de asnwezigen bleek dat G-eneraal
over het algeiaeen -wel gezien is bij het 7.1. IT., hetgeen ook
bleek' uit de stenimenuitslag voor de functie van algemeen
voorzitter, welke als vol^t bleek te zijn:
aantal stemgerechtigde personen: 92
uitgebrachte geldigc stemmen: 90
steminenuitslag: 46 stemmen (gekozen ea aan-

22 " genomen)
18 "

"
"7ervolgens werd tegelijk voor vier andere functionariasen

gestemd, welke na verfciezing de functies onderling zullen
verdelen, en die tesaraen het dagelijks bestuur ait het
hoofdbestuur zullen vormen. Kj deze stemming werden vier
ongeldige stemmen uitgebracht en waren de overige stemmen
als volgt:

Afgaande op deze stemmenuitslag zijn de heren ,
, . en in het dagelijfcs bestuur ge-

kozen en zal waarsohijnlijfcde functie van secretaris
blijven uitoefenen.

de rondvraag fcwam er een motie van de afd. gilvers.ua,
voorstellende om de schulden van het voomalig hoofdbestuur
en de Stichting 7.I.N. hoofdelijfc om te slaan, doch deze
motie kon geen instemming vinden en werd weer ingetrofcken.
De schulden van de voorm. Stichting 7L.N. zullen nu door de
voeniging van diezelfde naam worden overgenomen.
7erder kwam er een voorstel van het hoofdbestuur om^ihet

abonnementsgeld voor "Oud-Tfapenbroeders" te brengen op /2,50
per kv/artaal of afgerond op /.8,- per jaar en om het lid-
maatschap van 7.L.N. te brengen op / 3»- per kwartaal en
/ 10,- per jaar. Door ij T'-r/redering v/erden ook deze voor-
stellen afgewezen en blijft een en ander onveranderd.
Ten besluite van de bijeenkomst sprak de pas gekozen al-

gemene voorzitter, G-eneraal , een kort woord, vraarbij
hij dank bracht aan het aftredende voorlopige hoofdbestuur
(de heer had voorti^dig de zaal verlaten). 7erder riep
Generaal op tot eenheid en het hoog houden van het oude
devies, hetwelk alle 7eteranen in hun hart moeten hebben en
naar buiten moeten uitdragen. Tevens zegde hij toe dat hij
binnen korte tijd v/eer een algernene vergadering zal uitschrij-
ven, v;aarbij dan het huishoudelijk reglement zal worden
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behandeld en in stemming gebracht. Ter voorbereiding
hiervan zal zo mogelijk het da^elijks bestuur reeds op
24-1-53 bijeenkomen.
Fa de toespraak van Generaal £ing de vergadering

ten omstreeks 20.4-5 uur uiteen, ter-^ijl voordien reeds
verschillende leden war en vertrokken, daar zij anders
niet meer diezelfde dag thuis zouden kannen komen.

ITog kan worden vermeld dat blijkens uitlatingen van een
lid van het voorm. .hoof dbestuur door dit hooi'dbestuur voor
het opstellen van het concept van de statuten en het
huishoudelijk reglement advies v/as ̂evraagd aan de heer

, Y/erkzaam bij het Centraal Archief van het
Bepartement van F inane ien te I)en Haag.
Tevens kan nog v;orden opgemerkt, dat de hoofdredacteur

van "Oud-'Vapenbroeders", , aan-sezig was, die mee-
deelde dat een oud-niilitair van 1340-45 zal worden aange-
socht om over die periode artikelen te schrijven.

Bijlage: fotocopie van statuten en
huish. regleiaent V.L.F.
recapitulatie namen
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Tin de V«r«nlgingil*Het Veteranen Legioen Hederland1'.

EB DOttLgQ
Artikel 1

Da Vereniging bestaat uit Afdellngen, welke slch, sonodig,
tot Districten kunnen groeperen.

Da Afdelingen binnan het Rijk in Europa warden ingedeeld in
12 Gewesten.

Dose Gewesten warden gevornd door twee Gewesten in de Prorin-
oie Zuld-Holland, te weten <en Gewest benoorden de lijn Hoek T«n
Holland - Sehipluiden - Moordreeht - Stolwijk en Mn Gewest besul-
den dese lijn, de overige prorlnclte roraen elk 6&\.

De Afdelingen en eventueel Distrieten in Surinam, De Neder-
landse Antillen, Naderlands Niew-Ouinea en het buitenland sta«n
rechtstreeks onder het Hoofdbestuur.

3AMEN3TELUNG DP BBSTOPB!
Artikel 2

Ben bestuurefunctle in een hoger orgaan is rerenlgbaar net
een functie in een lager bestuursorgaan.

Het lidnaatschap van de Raad van Toecieht en Discipline is
onverenigbaar met enigerlei bestuorsfunctie.

De Vereniging heeft een Hoofdbestuur, bestaande uit seven-
tien leden.

Het bestaat onder meer uit: de Algemeen Voorsitter, de Vice-
Voorzitter, de Algemeen Secretaris, de Algemeen Penningaeester,
de Voorzliters of de Afgevaardigden Tan de twaalf Oewesten.

Het Gevest heeft een Bestuur bestaande uit Tijf leden, waar-
onder de Voorzitter, de Secretaris en de Penningmeester.

Het District heeft een Bestuur bestaande uit ten hoogste ze-
ven leden, waaronder de Voorcitter, de Secretaris en de Penning-
neester.

De Afdeling heeft een Bestuur bestaande uit ten hoogste se-
ven leden en tenndnste drie leden, waaronder de Voorsitter, de Se-
cretaria en de Penningneester.

In de Afdeling bestaat de mogelijkheid tot cusulatie der
functies.
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Da Raad van Toasieht an Discipline beataat uit seven ladan
en wal: de President, de Vice-President en rljf Raadaheren.

HIT UDMAATSCHM*
Artikal 3

Da aanjMlding TOOT hat lidmaatsehap geachiedt bij da Afde-
linga-Secretarls, door invulling van een Standaard-Poroulier.

Vergeseld ran een advies van hat Districts- of Gevestelijk
Baatuur vordt hat fonmilier aan da Algemeen Socretaris toegeson-
den.

Hat Hoofdbaatuur beslist over da aannaming en brangt de be-
aliaaing tar kennia van de Afdelinga-Secretaria, die haar schrif-
telijk aan hat adspirant-lid madadeelt.

H5T BUITEHG8MDCH LIDMAATSCHAP

Artikal L

Da aanaaldlng an da behandaling ran hat buitengewoon lid-
•aatachap gaachiedt OTereenkomatig hat in artikal 3 voor hat lid-

ttaehap bepaalde.

HBT DOMATEURSCHAP

Artikal 5

Zovel natuurlijka ala rechtsfersonen kumtan donataur Tan da
Vereniging worden. Orer da to elating beslist hat Hoofdbaatuur.
Dit baatuur kan aan donataur weigeiran, Indian door diena optradan
hat aansian -mn da Vereniging sou kurmen worden gescnaad.

Da Raad Tan Toesioht en Discipline ia beroegd, sondar opgaaf
Tan radanan, aan donateurachap te doen eindigen.

BBBDEP OP AFWIJZ3JO

Artikal 6
Tagan afwijslng ala lid of buitengewoon lid staat een beroep

open bij da fiaad Tan Toasieht an Discipline.
Tagan afwijsing ala Donateur staat geen beroep open.

OVEBSCHRUVma NAAR KEM ANDffil APDKLING

Artikal 7

Ladan die, om aanraardbare redenen, bij een andara ifdellng
wensan te wordan ingedeeld, geven hiervan kannia aan da Secrata-
ria Tan da Afdel ing, die dese kennisgeving aan de Alganaen Secre-
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tar IB doorgeeft. Dasa geeft kannis aan da Saerataris Tan da Afde-
ling waarondar hat lid koart ta raaaorteren.

Artikal ft

ladar lid of buitengawoon lid ontvangt aan inaigna in bruik-
leen, dat hat eigendoa Tan da Veraniging blijft. Voor dit bruikl*
diant aan door da Algaaana ?argadaring Tastgastald badrag gastort
ta worden op da rakaning Tan da Afdalinga-Panaingaaastar. Ma baVSn-
diging van hot lidnaatschap, raap. hat buitangawoon lldaaatschap
•oat hat insigna ingalarard warden bij hat afdellngabeatuur*

YAM DE 3CHOB3INQ HI HP BP1BCBT
Artikal 9

Hat Hoofdbaatvnr lean royeaant uitaprakan op frond Tans

a.. Verlias of ontbrakan Tan Mn dar Taraiatan in artikal 4 dar
Statutan.

b.. Hat doan blijkan of blijk garan Tan aan gasindhaid walke niat
in oreraanet naming ia awt da doalatallingan Tan da Veraniging*

£. Hat sehadan Tan da balangan an hat aansian Tan da Varaniging.

d. Wanbataling. Uanbatalar ia hij, dia binnan dria amandan na da
aarsta aanaaning «ijn contributia niat haaft Toldaan.

In dasa garallan kan da batrokkana door hat OaMaatalijk Ba-
stunr gaaehorat wordan. Van dasa •cborsing aoat onadddallijk aohrif-
telijk, met radanan oaklead, kamia gagaran wordan aan da batrok-
kana an hat Hoofdbastuur Tan da Varaniging.

Artikal 10

Uitarlijk raartian dagan nadat hat royaawit aehriftalijk an
•at radanan onklaad tar kannia Tan da batrokkana ia gabraoht, ataat
baroap open tagan dit baaluit. Dame taradjn kan in bijBondara ga-
yallan door de Raad Tan TbaBioht an Oisoiplina wordan Tarlangd.

Hat beroap wordt ingaatald door aan net radanan oatkleed be-
roepschrift bij het Hoofdbaatuur in ta dienan. Da Algaawen Sacre-
taria draagt sorg dat dit baroapaehrift binnan dria dagan inga-
diend wordt bij da Raad Tan Toesicht an Diseipllna, dia dit be-
roapeehrift in bahandeling neeat. Hat rojajaant haaft, Bolang da
baroapstaraijn nog niat verstreken is, of Indian bij baroap da
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Baad Tan Toetlcht en Discipline nog geen uitspraak heeft gedaan,
kracht ran acnoraing.
Artikel II

Hat Hoofdbeatuur ia bevoegd ledefete schoraen mat voorbljgaan
Tan da Oawestelijke, Districts en Afdelingsbesturen, om radenen
ale in artikel 9 vermeld.

Hat in artikal 9 an 10 bapaalde blijft daarbij van kraeht.

DE BBSTUREN IN HBT ALGBCEH

Artikal 12

lader Beatuur vargadart so dikwijls hat sulka nodig acht.
Oproeplng voor 'de beatuursrargaderlngen geachiadt door de

Secretaris in overleg mat da Voorsitter.
Voor het nenen van galdige bealuitan ia vereiat dat termin-

ata de balft van het aantal beatuursleden aanvesig ia.
Indian dit aantal niet bereikt wordt, diant blnnen veertien

dagen ean nieuwe vergaderlng bijeengeroapen ta worden. Dese sal
ongeaoht het aantal aanwaslge laden bealuiten kunnen naaen net
gewone jaeerderheid van ataaajan.

Indian da Voorsittar an da Secretarla waigeren aen verga-
daring bijean te roapen kan aen vergadering van een beatuur wet-
tig bijeengeroepen worden door drie leden van dit beatuur.

Artikel 13

De vergaderlngan van aan beatuur worden voorgeseten door de
Voonitter an bij diena ontatentenia door de ?ice-Voonitter.

la ook de Viea-Yoonittar niet aanwraig dan fungeert ala
Toorsitter het beatuurallxi dat hat oudat in Jaren ia.
Artikel U.

Ban baatunr treedt op in alia gevallan, uaar de belangan
van de Verenlglng en van haar leden ala aortanig in het gedlng
cljn.

Hat Hoofdbeatuur, hat Geweatelijk Beatuur en het Districts
Beatuur houden toesicht op de gedragingen van da haar onderheb-
bende beaturen.

Artikel 15

Het Hoofdbeatuur heeft het recht vergaderingen van de Ge-
weeten, Dlatrieten, Afdelingen en Coaadaaiea door 4en of »eer
van »ijn laden, die dan een adviaerende stea hebbenf te doen
bJLjMonen.
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Artikell6 i

Hat Hoofdbeetuur kleat uit sljn Bidden een dagelijka beatuur. .
Het Dagelijka Beatuur beetaat uit terminate de Algnaann foor-

sitter, da Algeaeen Sacretaria an da Algemeen Pexming*eeater.
Hat Dagelijka Baatuur ia balaat met da dagelijkae laid ing dar

laken.
Hat vergadert so dikwijla aen sijner lad an dit nodig oordaalt.
Baaluitan konnan slachta ganomen worden Indian terminate drie

laden aanwesig »ijn.
Oe bealuitan ran hat Dtgelijka Baatuur krijgen rachtakraoht,

tenzij binnan acht dagen na da madedaling «n van da Hoofdbestuura-
\adan medadaalt, dat hij baxvaar haaft. Ingaval van baswaar wordt-
*o apoedlg ax>galijk aen Hoofdbeatuaravergadaring bijaan garoapan OB
oviur hat garacen gaaehil ta baaliaaen.

Artikil 17

Hrt Dagalijka Beatuur ia balaat avet da laiding van hat Hoofd-
kantoor. Hat ia bavoegd paraonaal in loondianat aan ta atallan.
Hat atalt aan inatruetia voor hat paraonael vast en geeft aanwij-
singan voor hat voaren van da administratie an hat behaar der f i-
nancien.

Artikel 18
Da Algemaen Voorsitter van da Tareniging laidt da vergade-

r in gen van hat Hoofdbastuur, da Alganena Vergadaringan en Buitan-
gewone Algenane Vargaderingen.

Hij draagt sorg voor da uitvoaring van da ganomen basluitan
an voor da hand having van de Statutan an hat Huiahoudelijk Regle-
ment.

Bij zijn ontstentania wordt hij vervangan door de Vice-Voor-
sitter en bij diens ontatentenis door hat lid van hat Hoofdbestuur
dat net oudst in jaren ia.

ng Atnamai -SECHETARIS

Artikal 19
Oe Algemeen Seeretaria la balaat mat de dagelijkse laid in 7

van hot Hoofdkantoor van de vereniglng. Hij voert in overleg met
en namena het Hoofdbeatuur de briefwiaaeling. Belangrijke atukken
worden made door de Algeoeen Voormittar ondartekend. .

Oe Algemeen Seeretaria atelt het Jaarveralag aaman, vereorgt I
het archiaf , houdt de ledenlijat bij en draagt sorg dat van alia I
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Tergaderingen notulen worden gehouden.

BiJ ontstentenia Tooniet het Dagelijka Beatuur in do ver-
Tanging.

DB

De Algeneen Peaningaveester is belaat awt hat beheer Tan de
financien der Verenlging. Far kwartaal geeft hij aan het Hoofd-
bestuur MO schriftelijk orenicht Tan de ontrangsten en ultgaren.

BiJ ontstentenis rooraiet het OagellJkB Beatuur in de ver-
Tanging.

ledere afdeling binnen een fewest vijat Jaarlijka voor het
begin Tan het Terenlgingajaar een Mndidaat aan voor het Gcwes-
telijk Beatuur.

Uit deie oandidaten wordt een Geweatelijk Beatuur gekozen
door de afgevaardigden Tan de afdelingen in het Geweat.

De foorsitter Tan het Geweetelijk Beatuur wordt In functie
gekosen; hij heeft qualitate qua in het Hoofdbeatuur Kitting,
tensij hierroor door de Tergadering Tan afdelings-afgevaardig-
den een ander lid Tan het Geweatelijk Beatuur aangewesen wordt.

Het Geweatelijk Beatuur kieat uit sijn Bidden een Secreta-
ria en een Penningpweater.

DE TAAK VAN HBT GEME3TELIJI EB3TUUR

Artikel 22

Tot de taak Tan het Beatuur Tan het Geweat behoort, onder-
ir:

Het propageren Tan de doelatellingen der Verenlgingt binnen
het geweat, alaook binnen het district en de af deling.
Het opriehten en instandhouden Tan de districten en de af-
delingen in het Geweat.
Het uitbrengen Tan adviea aan het Hoofdbeatuur en het behar-
tigen Tan de belangen Tan het Geweat bij het Hoofdbeatuur.
Het In geweatelijk verband onderhouden Tan contact aet de
daanroor in aanmerking konende geweatelijke of prorlnclale
inatellingen, Terenigingen of organiaatiea.
Hat daadwarkelijk ateunen Tan het districts en afdellnga-
werk en het verlenen Tan bijatand aan de beatureh.
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£. Hat organiseren van gewestelijke bijeankomsten.

Artikel 23

De kostan varbondan aan hat werk Tan de gewestelijke besturen
wordan door de daarin gelegen distrieten en afdelingen naar da
verhouding ran naar ladental gedragen.

DK DISTRICTS*
Indian binnan ean gewest diatrietan «IJn gevorad, gelden da vol-
gande bepalingent

Artikel 2k

ledare afdaling binneji een district wijst Jaarlijka voor het
begin van het verenigingsjaar candidatan aan voor het districtsbe-
atuur.

Uit dace candidatan wordt een districtabeatuur gekozen door
de districtsvergadering, welke binnen da grenzen van het district
gahouden wordt en waartoe alia laden van de binnen dit district
vallend* afdelingen toagang en stemrecht hebben, mat dien ver-
stande, dat iadar aanweaig lid voldaan heaft aan het bepaalde in
Artikel 31, 2e lid van het Huishoodelijk Reglenent.

Oe Yoorzitter wordt in functie'gekocen *n de overige bestuurs-
laden kiezan uit hun midden een Secretaris en een Penningmeester.

Dg TAAK VAN HET DISTRICTSBESTUUR

Artikel 25

Tot de taak van het Bestuur van het District behoort ondermeer:

a,. Het propageren van de doelstellingen der Vereniging binnen het
district, alsook binnen de afdellng.

b.. Het oprichten en het instandhouden van de afdelingen in het
district.

£. Het uitbrengen van advies aan het Gewestelijk Bastuur an het
behartigen van de belangen van het district bij het Bestuur
van het Gewest.

d_. Het in districts-verband onderhouden van contact »et de daar-
voor in aanmerking koownde instellingen, organisaties of ver-
enigingen.

e.. Het daadwerkelijk steunan van het afdelingswerk en het verle-
nen van bijstand aan de basturen.

£. Het organiseren van districts-bijeenkoasten.

Artikel 26
De kosten verbonden aan het work van de districtsbesturen

wordan door de in het district gelegen afdelingen naar de verhou-
ding van naar ledental gedragen.
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Artlkel 27
Hot bestuur Tan iedere Afdeling bestaat teradnste uit drls

en iao hoogste uit seven laden en wordt door en uit de laden
van de &f deling gekoeen.

De Vporaitter van hat Afdelingbestuur wordt in fimctie ge-
koeen door de Afdelingsvergaderingen, de andere bestuursfunotiea
door bet Beatuur onderling verdeeld.
Artlkel 28

In October wordt door het Afdelingsbestuur een werkschema
vastgeateld.

Er worden jaarlijks tenminste twee Huishoudelijke Vergade-
ringen in iedere Af del ing gehouden.

De Huishoudelijke Vergaderlngen hebben ondermeer tot taak
Toorstellen te doen en amendementen te forauleren voor de Alge-
•ene Vergadering en candidaten te kiecen voor de functies in de
Vereniging.

Deze vergaderingen worden door de Afdelingssecretaria, in
overleg met de Afdelings—Voorzitter uitgeschreven. Indian een/
vijfde van het aantal leden van een afdeling een daartoe strek-
kend, met redenen omkleed, verioek tot het Afdelingsbeatuur
richt, is dit verplicht een AfdeLingsvergadering uit te schrij-
ven binnen een termijn van dertig dagen.

Van iedere vergadering wordt tenminste e'en week van tevoren
schriftelijk kennis gegeven aan de leden van de Afdeling, aan de
Algemeen Secretaris, de Gewestelijke Secretaris en de Districts-
Secretaris.

Het Hoofdbestuur heeft het recht op aanvrage de notulen van
iedere vergadering te ontvangen.

DE TAAK VAN HET AFDELINGSBESTUUR

Artikel 29
Het Afdelingsbestuur treedt op ter uitvoering van de beslui-

ten van de Algeaene Vergaderingen en van het Hoofdbestuur, voor-
zover die uitvoerlngen op het terrein van de Afdeling liggen.
Het regelt voorts de zaken van de Afdeling, waartoe het ten aan-
zien van de inrichting van de administratie en het financieel be-
heer rekening houdt met de voorschriften van het Hoofdbestuur.

De Afdelings-Penningmeester is belast met het innen van de
contributiea.

De Algemeen-Pennlngmeester zendt hem daartoe de contribu-
tiekaarten toe.

Uiterlijk drie maanden nadien zendt de Afdelings-Pennlng-
•eester aan de Algeaeen-Penningmeester een overzicht van hetgeen
hij ontvangen heeft en draagt dan tevens het verschuldigde per-
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oentage af .

Indian aan Afdelings-Pemingaeeatar in gabraka blijft da con-
tributiea op een vlotte wijze te innen, is da Algemaen-Penning-
soester verplicht het Geweatelijk Baatuur hiervan op da boogta te
brengen en, Indian na veertian dagan gaan barradiganda oplossing
is bereikt, de contributie-inning zelf tar hand ta nemen.

EE ADGEM5ME VEROADgtlNG
Artikol 30

Het Hoofdbestuur roept eannaal per Jaar de Algenene Vargade-
ring bijeen en Buitengewone Algemane Vergaderingen so dikwijls
hat dat nodig oordeelt.

Deze grote Algemene Vergadering sal bij voorkeur in da somer-
maanden plaata vlnden. Plaata en datum wordan door hat Hoofdbe-
stuur minstens drie aaandan teroren bepaald.
Artikol 31

De ifgevaardigden naar de Algemene Vargaderingen en da Gewes-
telijke Vergaderingen worden gekozen in da Afdelingsvergaderingen.

Per Afdeling mag voor iedere 100 laden <en Afgevaardigde ge-
sonden worden, met dian verstande, dat voor het restant bovan 25
laden Sen Afgevaardigde meer geconden mag wordan. Afdalingan walka
minder dan 100 led en tellen, mogen^e^JLfgavaardlgda sandan.

Voor het vaststellan van het^aantal Afgevaardigden galdan
slechts ala lid, voor tde in het afgelopen veranigingsjaar hat voor-
gaschraven gedeelte van da eontributia ie afgadragan, bahoudena in
gevallen, waarin hat Hoofdbestuur dispenaatie he aft varleend.
Artikel 32

Alleen die afgevaardigdan worden toegelaten, die tan geloofs-
brief , getakend door da Voorzitter an da Svcrataria van da Afde-
ling, inleveren bij de Algemean Secretaris.

De Afgevaardigden habban vrij mandaat an ieder hunnar brangt
Mn. stem uit.
Artikal 33

Van ladara vargadering brangen da Afgevaardigdan verslag uit
op da eerstvolgende vargadaring van da Afdaling.
Artikel 34

Tot hat indianan van vooratallan tar bahandaling door da Alga-
mane vargadaring sijn bevoagds
a.. Hat Hoofdbestuur.
b.. Da Qeweatelijke Besturan.
£. Da Afdalingabesturan.

Artikal 35
Da door da Gaweatan an Afdalingan in ta dianan vooratallan
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Toor da tlgaaana fargaderlng, loaada da candidaatstelling TOOT di-
varaa funetiaa Boetan teminate twea aftanden roor da opaning Tan
da Algaaana Yergadaring blj da Algamean Sacrataria ingadiand tijn.

Artikal 36
Bat Boofdbeatuur draagt sorg dat da Toorlopiga beaohrijringa-

briaf, TanMldanda da ta bahandalan onderverpan an eandidaataatel-
ling tijdlg da Attelingabaaturan bareikt, sod&t avantuala aaanda-
•enten tanainata Mn aaand Toor da opanlng dar Algaaana Vargadaring
tar kamia Tan hat Hoofdbaatuur kunnen worden gabracbt.

Artikal 37
Vbor Boitangawona Algaaana Vargadarlngan Tan da Varanlging

wordt aan oproapatarBiJn Tan taraalnste drla wakan Toorgaaehraran.
PB ACSIDA YAM DK ALGaoaiS VKRG^PIBING

Artikal 38
Da Aganda Tan da Algaavna Vargaderlng barat tanoinsta da TO!-

ganda pmtans
4. Hat Jaarraralag door da Algaaaen Sacretarls.
£. 7inanelKal Varalag Tan da Algoamen Panningaaaatar.
£. Hat Bapport Tan da Aeeovntant an da KaaeoaMaaia.
d.. Da Veralagan Tan da narkeoaviaaiea.
a.. Da Taatatalling Tan da oontributies an da Tardaling dar contri-

butiaa.
£. Da Taatatalling Tan da bagroting.
4. Da bahandaling Tan da ingadlanda ToorateUan.
&. Da Tarkiaaing Tan to Alfajwan Vooralttar an da orariga ba-

stuuraladan. . . .
4. Hat varalag Tan hat orgtta Tan da feranlging.

Artika? 39
Da Algaavna Vargadaring kieat op Toordracht Tan hat Hoofdba-

atuur sodaniga conalaaiaa ala aij nodig acht.
De coaniasiaa Terriehtan hun werksaanheden onder toeiieht an Tar-
antwDordalijkhald van hat Hoofdbestuur. :

DE RADEN
Artikal 40

Het Hoofdbaatuur doet sieh bijataan door da fiaad Tan Advies,
wartoe *ij tarvaka kundiga personen aansoakt.

De Raad Tan Advies benoemt aan Baad Tan Toecieht an Discipli-
ne. lAatatganoaoda raad is self stand ig an brangt rerslag ult aan
da Alganana Vergadaring. •
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01 TAAK VAN DE RAAD VAN TOEZICHT B» DISCIPLINE

Artikel 41
Da Raad van Toecicht an Discipline baataat uit seven laden.

a.. HiJ bemiddalt bij geschillen, welke aan hen worden voorgelegd.
Indian da beadddeling door 6en der partiJen niet aanvaardbaar
wordt geacht, kan de Raad een bindende uispraak geven. Beroep
is slechts nogelijk bij da Algenene Vergadering, aan welke de
Raad in dat geval advies sal uitbrengen.

b_. HiJ is belaat met de kennisneadng der beroapsohriftan an hot
nemen van beslisaingan daarop.
Hij is bevoegd inlichtingen in to wlnnen, daar, waar hem sulks
gewenat voortcont an de eiser, gedaagde en getuigen te horen of

te doan horen door 44h of meer leden van de Raad.

DE DEBALLOTAGE

Artikel 42
Hat Afdelings- an Gewestelijk Baatuur haeft onderaeer tot

taak te ondercoeken of de aapirant-leden voldoan aan da eisen van
het lidnaatschap.

De deballotage geschiedt aan de hand van da door hat Hoofdbe-
stuur en door de Algemene Vergadering goedgekeurde richtlijnen.

BiJ accoordbevinding atelt het Afdelinga- reapectievelijk Ge-
westelijk Bestuur haar advies op hat van da Afdalinga-Saorataria
ontvangen aanneldingsforaulier.

Bij niet accoordbevinding stalt sij aan volledig rapport op,
dat door het gehele Bestuur gatakand dient te word an.

Da Secretarie van het Gewestelijk Bestuur draagt morg voor
de doorcending naar hat Hoofdbestuur.

HET OHCAAM ..

Artikel 43 *
De Vereniging heeft aan orgaan.

De exploitatie van dit orgaan is in aan aparte Stichtlng
ondergebracht.

Het Hoofdbestuur van de Vereniging is tavana hat Baatuur van
daze Stichting.

De baten van de Stichtlng kojaan tan goede van da Vereniging.

PS GSUKLDPELBI

Artikel 44
De •inlmum Jaarlijkse f»ntributiea voor laden, buitengewone

leden an donateurs worden voor ieder kalanderjaar door da Algama-
ne Vergadering vastgesteld.

De contributiea worden door da Afdellngabesturen geind.
Een gehele of gadaaltalijka diapenaatia kan door hat Hoofd-
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warden rerltend, op Toordracht ran het Gewestelijk Be-

rtuor.

Artikal
opdracht Tan het Hoofdbeetuur kan de Algemeen Penning-

aweater of een door het Hoofttbeatuur aangewssen deakundiga het
financitel beheer Tan het Gewert, het District en de Afdellng
oontroloren*

AFDBACHT VAK HET CONTRIBUTIE-PEBCBIITACB

Artikal 46
Da Afdelingen *ijn Terpllcht Tan al haar inkomsten aan de

Algeoaen Penningaeester het door de Algeoene Vergaderlng Tast-
geatelde percentage, ten behoera Tan de algeaane organisatie af
ta dragen.

Het Hoofdbaatuor kan op Tersoek Tan het Gewaatelijk Be-
atuur hiarran diapanaatie Terlenen, ten aansien Tan tear bij-
sondere inkoaaten.

Artikel 47
Alle eteadngen OTer peraonen geachlsden achriftelijk.
Voor het opneaen Tan de atevaan benoent de Voorcitter een

eoaaiaeie Tan drie led en. v

Behoudena het bepaalde in de artikelen 20 en 21 Tan de
Statuten bealiat de Tolatrekte •aerderheid der atenaMn. Blanco
en Tan onwaard* ateMMn worden niet •adegerekend.

Bij ataJdng Tan atenaan *rordt, Indian het peraonen betreft,
geacht de oudate in jaren te sijn gekozen.

BiJ staking Tan ateanen, Indian het caken betreft is het
Tooratel verworpen.

Artikel 4B
tttjiigingen in hat Huishoudelijk Reglement kunnen worden aan-

gebracht awt genone a»«rderheld Tan ateamen op de Algernon* Verga-
dering, of op een daartoe belegde buitengewone Alganene Vergadering<
Artikel 49

In alia gerallen, waarin hat Huishoudelijk Regleaent niet
Tooraiat, bealiat het Hoofdbestuor. Het brengt sijn bealiaaingen
ter kennia Tan de Geweaten, de Diatricten en de Afdelingen. ZiJ
bliJTen Tan kracht tot de eeratTOlgende Algemene Vergadering een
definitiaTe bealissing heeft genoawn.

-o-o-c-o-o-o-o-o-o-
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Onderwerpj "Yeteranen Legioen Nederland". '. . .v :
" "Oud. wapenbroeders". " i p ^3\ f <*'° °\r van het doorwhet

"Veteranen Legieen Nederland", uitgegeven periodiek "Oud
Wapenbroeders11 No. 2 van de 2de Jaargang van 23 Januari
1953. Exemplaren van dit nummer werden enige dagen geleden
door de leden-abonne''s-per post ontvangen.

T.a.v. de inhoud van dit nummer zij opgemerkt, dat de
daarin opgenomen tekst in gematigde bewoordingen e44» ge-
steld. **
Ook in dit nummer wordt weer de nodige aandacht besteed
aan de "kweetie" Ambon en de in Nederland verblijvende
Ambonezen.Zoals steeds wordt met betrekking tot deze laat-
ste weer aangespoord de "oud wapenmakkers" vooral niet te
verge ten.

Tevens wordt ook in dit nummer weer het e.e.a. gezegd o-
ver het behoud van Nieuw Guinea, waarbij in het byzonder
wordt gewezen op het vervolg en laatste gedeelte van de
oritiek op het proefschrift van .

getiteld "Het economisch aspect van het
Nieuw Guinea probleem".-

Uit de in dit nummer opgenomen rubriek "Nieuws uit de
afdelingen" blijkt, dat ook op Nieuw Guinea een afdeling
van het V.L.N. is opgericht en het secretarial van deze
afdeling wordt waargenomen door .

** , terwijl een beroep wordt gedaan
op de onlangs op Nieuw Guinea aangekomen legionnalrjrsseo i

' en '_ *

Voorts is in dit nummer-pagina1 s 16 en 17- eenverslag
opgenomen van de op 17 Januari 1953 in het gebouw "Thalia"
te Utrecht gehouden landelijke vergadering.
Naar uit dit verslag kan blijken werden de ontwerp statu-
ten, waardoor de mogelijkheid is geschapen om de "Stich-
ting" om te zetten in een "vereniging" aangenomen, terwyl
ook een nieuw landelijk bestuur-hoofdbestuur- werd gekozen.

Bij desB verkiezing voor de funotie van voorzitter van
het hoofdbestuur werden 46Vstemmen uitgebracht op

en 1 op 4.
, zodat de Lt.Generaaj. b.d. als voorzitter

werd gekozen*
Boorts werden in het hoofdbestuur gekozen de na te noemen
personen, die tijdens een nadien gehouden bestuursverga-
dering de voor nun naam vermelde funoties onderling heb-
ben verdeeld:
Voorzitter:
Vice-voorzj

Alg.Se ere taris s

Alg.Penningmeesters

-2-
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Coamiaaaria: Dr a •

Toen op deze vergadering de beatuureverkiezing can de
orde nerd geateld waa net-

een kleine groep der aanwezigen, we Ike onder lei-
ding ran de voorzitter der afdel ing Sneek genaanid
enige oppoaitie voerde, waarbij de toon en bewoordlngen
waarop deze oppoaitie word gevoerd niet direct par 1 erne n-
tair konden worden genoemd. Het waa naar aanleiding hier-
van, dat door de leider der vergadering de-
ze oppoaanten warden verzooht de vergadering te verlaten.-
Hieraaa werd eohter eerat voldaan, nadat dit versoek tot
driemaal toe waa herhaald*

In de redactieoommiaaie ran ttOud Wapenbroedera" hebben
tbana zittingj

ala Toorzitter
ala Toorzitter-penningmeeater.

ala foto-redaoteur en
"ala aeoretaria, wonende Smadenatraat 47 te

Einde.



Verbinding: 19 Datum: 29-1-55
A/4 no 118*53 TEH
Betreft: "Sooieteit" Veteranen Legioen Nederland.

Zoals reeds eerder vrerd gerapporteerd, bestaat
in kringen van het "Veteranen legioen Nederland"
(district Utrecht) het plan voormde leden van de
V.L.N, een societeit in te richten en daarvoor
te gebruiken het cafe" "lion d'Or" in de Wljde
Begijnestraat 6 te Utrecht.
Ter verkrijging van de nodige faciliteiten

(later sluitingstijdstip van het cafe", enz.)
werd een aanvrage "bij de Politie te Utrecht in-

t gediend,

Bijlage:



.i*o. 42 - G -'53. 12 flebruari 1953.
bijlage:
'Jnderwerp: "Veteranen Legioen Mederland'1.

"Oud-jVapenbroeders".

exemplar r vaa het do:r het "Veteranen
Legioen Mederland1', uitgegev,m periociiek 'Oud-y;aperibroedersrr Ho. 3«
van. de 2<Ie ju.-rgang van 3 Fabruari 1953. .Exemplar en van dit nuwmer,
werdea enige dagea geladen door de Ledsa — ubonne^s — per post ont—

T.a.v. de inhoud van dit nummer wordt opgemerkt, dat de da^rin opge-
nomen artikelan en mededelingen in vrij gematigde bewoordingen zijn
gesteld.

/ioals steeds wordt ook in dit numrner weer de nodige aandacht be-
stead aan het probleom der in Wederlunci verblijvende .imbonezen en
wordt meerdere malen aangespoord deze ' Oud—v/apenbroeders" toch voor-
al niet te vergeten.
Opmerkeliok is i.d.v., dat b.v. door de -fdeling ilmsterdam van het

y.L.ri., hiervoor kennelijk een geL.inzameling wordt gehouden, onder
het mot bo " Actie ̂ mbon", Uit e^n over deze geldinziameling opgenomen
' rekening en verantwoorciing-' in het -'Mededelingenblad ! van deze af—
deling blijkt, dat hiervoor ean bedrag van f. 201,5̂ ' werd ingezameld.
Ook in het antwoord aan ., dat onder de titel " Zo den-
ken Legio^nnairs erpverif wordt gegeven n.a.v. een v^n diens radio-
causerian; " J?eiten van de dag, gezien tioor een rode bril" en*vis op-
genomen op de pagina's 17 en 18, wordt ook op zeer satirische wijze
het e.e.a. gezegd over de h.t.l. verblijvende ^mbonezen en de kwestie
der it.k.S.
Bijkwio^e vaa;'saluut"aan <ieze ^Imbonezen wordt hierin o.m. gezegd;

11 î auaen houcit vol en strijat voor je ideaal, je vrije republiek
" Zuiu-iaolukken, hetgeen is vastgelegd bij de L:ond.e i'l-fel Gonferent̂ ie
11 Jullie kuiinen hier niet mot de wapens stridden, die zijn hier ook
" uiet no ig, ma,--r als jullie dezelfde bezieling ku .aen opbrengen
" zoals v/ij dit hadden toen onza vrijheid op het spel stona, dan zal
" ook de republiek eun voldongen feit vvorden. "
.•it antwoord aan is getekend met "Piekeraar en Go tien
Hâ s". W jrbij door de redactia v;jn het blad in eon nasch^ift het
volgende wordt opsemerkt:
" s?.S. Haara en adres schriover bij de red-' c tie bekend .

Ook over de kwestie Hi euw- Guinea wordt in dit blad - numraer - wear
het e»e,a. gezegd.
In de " oieuw— Guineu-uubriek:l op pagina 22 zijn twee persberichten

op^exiomen, welke over de bezetting - souvareiniteit - van _;ieuv/-GuineE
zija verschenan in austr-lische bladea. Hierin wordt gszegd, dat ejn
iiilijvini v-n Jiauw-'iuinea bij In'-onesie, of e^ii bez«tt4gg van ̂ iiauw-
Guinea door In^onesische troepen, niet door ̂ ustr&lie kan worden aan-
vaard.
Uit de rubriek "Mieuws uit de afdelingen" op pagira 20 blijkt, dat

op Nieuw-Guinea een afdeling van het V.L.H. is opgericht en de secre-
taris van deze afdeling wordt bedafckt voor het t! -toegezonden materiaa]

Ook op Nieuw-^eeland werd een afdeling van het V.L.tf. opgericht.
De namen van de personen c.ie zitting hebben in het bestuur van deze
afdeling worden in het desbetreffende bericht genoend.

Op de patina's 10 t/ia. 1? is eon vrij uitvooi-ig verslag opgenoneh
van de lanuelijke vorg-dering, welke op 1? J-nuuri j.l. te Utrecht
werd gehouaen.

- 2 -
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uit het verslag kan blijken werden door de op deze vergadering

afgevu^rdisden in tot̂ .ul 90 stemnen uitgebr--cht.
/' Sen Da.̂ r per 100 leden, of ean gedeelte da rvanf /stem kon worden uit-

gebracht, kan worden aangenomen, dat 8000 tot 9000 personen als lid
van het V.L.N. ziqj\.

Gnder verwijz/Lng naur het vermelde op
kan uit dit ver-

slag blijkeu,*aat niet bij de bestuurs-verkiezing zoals daarin is
vermeld, ̂ .och reeds onmiddellijk bij het openea der vergadering,
door de voorzitter der if deling Sneok van het V.L.i'i., gena ̂ md

oppositie werd gevoerd, weIke a^nleiding was, on hem
met zijn kleine aanhang te verzoeken de ver^adering te verlaten,

Voorts blijkt uit dit verslag, dat bij meercierheid van stemmen
werd besloten, om de zetel van het V.L.i'4. blijvend te den Ha^g te
doen vestigen.

tlit de redactie wijziging van artikal ̂  der statuten blijkt, kun-
nen thans allei-n lid van het V.L.̂ . zijn, Nederlanders,efl Neder-
landsironderdanen, die in enig milituir verban-J- het Koninkrijk dienen
of gedieno. hebben.

Da.n- als uitvloeisel van deze redactie-wijziging meerdere personen
die thans lid zijn van het V.L.Li., doch nimmer in enig militair ver-
band het Koninkrijk hebben gediend, ait lidmaatschap zullen moeten
prijs geven, werd het aan het landelijk- hoofdb«« bestuur overgela-
ten, een modus te vinden, waardoor de hierbedoelde leden niet onmid-
dellijk dit gewone lidmaatschJip zullen moeten orijsgeven. Dit temeer
omoat on bij de hierover gehouden besprekingen is gebleken, dat
hoewel men algemean van oordeel was, dat het V.L.i'i.-lidmaatschap
alleen diende te worden opengesteld voor oud-^nilitaireii,e*Taegenen
die als het ware uit '' overtuiging" lid zijn gev/oaden van het V.L.H.
gaarne als zodanig wilde behouden.

oiinde «

0.3. .



t.t?t
R A P P O R T • -. ••* > tsss
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Betr.: Vergadering" "Veteranen Legioen"
af d. 's-Gravenhage

Hit werd het navolgende vernomen.
l)e_afdeling. Vs-GraYenhage van het "Veteranen Legioen" hield

in de avoiid van 11 Februari J.I. een ledenvergadering in "Amici-
tia", Wes'teinde 15 h.t.s. Aanwezig waren ongeveer 80 leden. De
bijeenkomst werd geopend door de afdelings-voorzitter
die mededee^de, dat hij voor de laatete keer als voorzitter op-
trad, omdat hij binnenkort van Den Haag naar Zeist zal verhuizen.

Spreker gaf vervolgens een beknopte beschouwing over wat
de afdeling sinds de oprichting had verricht, over de medewerking
die hij van zijn mede-bestuursleden had gekregen en over de toe-
name van het aantal leden. Het speet hem zijn functie te moeten
neerleggen daar hij meende, dat de afdeling nog niet bereikt
heeft wat zijns inziens bereikt had kunnen worden. Met hem traden
uit het bestuur de heer ", die commissar is van het nieuw
gevormde hoofdbestuur is geworden en Mej. om persoonlijke
redenen. Er waren door de leden geen candidaten gesteld voor de
opengevallen bestuursfuncties, zodat de verklezing beperkt kon
blijven tot de drie candidaten, die door het bestuur waren voor-
gedragen, n.l. de Heer , Zolonel Infanterie b.d.,
tevoren bij de M.P. in Indie", als voorzitter, de Heer als
commissaris en de Heer als hoofd van de afdeling Sociale
Zakenv Inmiddels had ook de secretaris, de Heer voor
zijn functie bedankt en werd in zijn plaats voorgedragen de heer

'»

"" Vervolgens deelde Mej.: mede, dat zij haar functie als
hoofd van de Sociale Afdeling heeft neergelegd omdat zij meende,
dat in verband met de grote uitbreiding der werkzaamheden, haar
taak beter aan een ander kan worden toevertrouwd. .

Daarna wordt het woord gegeven aan Mevr. , doch-
ter van Generaal . Zij zeide blij te zijn, dat Generaal

bereid is gevonden het voorzitterschap (hoofdbestuur) van het
Legioen op zich te nemen. Zij is reeds met hem in contact gekomen
en kan het Legioen gelukwensen met zijn benoeming. Zij spoorde de
aanwezigen aan tot samenwerking.

Daarna nam de Heer het woord en zeide, dat er na de
gesproken woorden van lof ook enkele woorden van critiek dlenen te
worden gehoord. Door de afdeling Sociale Zaken had meer aandacht
moeten worden besteed aan de hulpverlening onder de leden. Het is
wel raooi als alles op papier klopt maar er zijn nog ontelbare leden,
die daadwerkelijke steun en hulp behoeven. Hij hoopt dat het nieuwe
hoofd dezer afdeling daarin zal slagen.

(Vernomen is nog, dat er grote verdeeldheld is geweest tussen
het hoofdbestuur en het bestuur van de afdeling 's-Gravenhage. Deze
afdeling heeft op het punt gestaan zich van het hoofdbestuur af te
scheiden en een eigen legioen op te richten. Ook is er onenigheid
geweest tussen de Heer , de Heer : en Mej. ,
die om deze reden voor nun functies hebben bedankt, waarbij de se-
cretaris de heer zich heeft aangesloten).

Na de pauze werden de heren als voorzitter,
lals commissar!s, als secretaris en als hoofd van de
afdeling Sociale Zaken bij acclamatie verkozen. Bij de rofcdvraag
spraken enkele leden hun teleurstelling erover uit, dat de convoca-
ties omtrent de verkiezing van bestuursleden zo laat zijn uitgegaan,
zodat er geen mogelijkheid was tevoren van gedachten te wisselen en
tijdig candidaten te stellen.

19-2-1953.
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Ag. nr: 17J228

Aard van het stuk:

UITTREKSEL

Naam: Terkgeneenschap Eoxopa.

Naam: T«t*ran«n L*gio«n Haderlaad.

Afz.: Datum: 20-2-53.

Van fUSNiSh rerteld* nog, dat «r een contact was m»t het "Y«texan«L
Lcgioca H«d«rlandn, ran welke samanworking hij cioh in d« toakoast
r«el rooretelde.

Uitgetr. door:

Datum: 22-3-54

D 38-100.000 10875 - '52 (3779)

Op aanwijzing van: 14



" 27 tfebruari 1953
- ........... - /

Onderv/erp: Teteranen Legioen iiederland". ' '*•'•*'
"Ou-— ̂nerioroeders ' .

exemplaar van het door net "Vete-
ranen Legioen ivederland" uitge^evon perioaiek 'Oud-Wapenbroe4
ders'' JMO, 4 fian de 2de jjâ rgang van 20 J?ebraari 1953. -.xempla-
ren van dit numraer, werden enige dagen jeloden ooor de leden -
abonees -per post ontvaiijen.

'o?,a»v. de inhoud van ait nummer kan worden opgemerkt, dat de
daarin opgonomen artikelen en mededelingen in gematigde bewoor-
dingen zija gesteld,
Hoev/el het overgrote deal van de opjenomen tekst is gewijd
a.m de \Vatersnood en de hulp we Ike diarbij cioor de verscMllen-
j.e grô Sn en"aT(ielingen van het V.L. •-:'. werd verleenc,, v/ordt
bovencien zoals steeds ook nog de nodigje aandacht besteed a-ia
"de noden1 der in i'federland verblijvende .iinbonezen en de kwes-
tie Meuw-Guinea,

In de rubriek " Zo denken Lê ionnairs erover"J - pagina 14 e.v
- is o»a, ean brief opsenomen over de ontevredenheid van Korea-
vrijwilligers op weg nair Korea.

In de rubriek " î ieuws uit de afdelingen" - pagina 26 e.v. -
aallen in het bijzonder op, de berichten over de V.L.i-u-afde-
lingen in West-Indie en Meuw-Zeeland.

Voorts is een geillustreerd artikel op3enomen, waaarin de
" Blag in de Javazee" van 27 ̂ ebruari 1942 wordt herdacht.

0. 3.
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Gnderwerp: "Veteranen Legioen Jiederlan.di'
"Ouf -.7apeiibroeders:i.

exemplaar van het door het "Vetera-
nen Le^io^n .Mederland" uitge^evan. osriO'Aisk :'0ud— .Vapanbroeders"
Jo. "5 van de""*2de j a . r^ n.3 van 6 La art 1353«^xempl >ren van dio nun-
raer, d.st enige dagen na de d.-t-;ro:? gastsl-'.e datum is verschen^a,
werden kort'^eleden door de leden - abonrxees - per post oritv:'.n;;;sn.

T,u.v. de iahoud van dit nuircier kan worden opr^emerkt, dat in
verschilleiide daarin opgenoiaen. artikoleri en medede linden v;eur vrij
veol aundacnt '.vorrlt bestsed a > n de h.t. 1. vcrblijvonfle .:»mbpneaen,
terwijl ook i-iieuw— Guinea en alles v/at daarmeo samen^aat '""no 3 steads
de belanrjstelliixg heeft v in het 7.L.U.

Met betrekking tot hetgeen wordt geze^d van de in vlederland ver-
blijvonde iiiabonezen, zij in het bijjzonder gewezen op de aanvullende
mededeling op het verhaal van , die in heti8Bur^;erziekenhuis
ts Amsterdam wordt verpleegd.Hierin v/ordt o,a. 2eze3d:
!l Maar zwac..rder no ,~ ta verduren dan alls Japanse marteliiigen is de
11 wijze waarop wederland de trouv; dsr Ajnbcnszen beloonde"«(^ie
2de kolom p-^sina 8.)
In een an-.ier* over het onrecht, dat de Nederl'inose re^erin^ de

:inbonezen heeft a^ngedaan, wordt schxiovsnde over het " in st.-yt
zijii zioii reciit te verschaffen" o.m. op -emerkt:
" .vit verv/ijt troft natuurlijk niet onze ^unbonezen, v/ant deze zijn
' v/el ir^ta t zich recht te verschaffen",C^is kolom 2 pa^i.ta 14.)

|welke>
Coniorkelijk is de scherpe critiffk/lCn. het artikol " ierapat i'ieka-

rans" van ; - i op de patina's 1:> en 1'7 geleverd wordt op de
jnrielse.i i.v.m. de vele a nvallea vooral in de na oorloijsjarea op
he j BeljLscne Koniagshuis.
Verder zijn i:a dit nummer ook meer-dere rapyorteii opsenoraea, we Ike

vaa de versohillende .ifdelinrjea werden ontvan-je;! met betrekkin^**
tot de nulp, welke door de^e afdelinjea \verd verlejnd tijdevxs ie
\V3 tersnood,

Aandjcht verctient voorts ean brief van te Leiden
ea het cot?jnentaar d - - t hieron ke ...lelijk cl :̂  ;r ; :« roo ctie van het
blad wordt [f^.^voa. (^ie de p-'i^raa *c 9-1* s-i 11.)

liinde .

0. 3«
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Ver binding: 19 Datum: 2O-3-53
A/4 no 321 '53 VLN
Betreft: Gegevens van bet Yeteranen Legioen ffederland,

opgedaan tijdens "soosbijeenkomsten" te Utrecht.

Be societeitsavonden van het V.L.N. worden iedere Woens-
dagavond gehouden in cat 4 "Lion d'Or" en gemiddeld door
15 personen bezocht.
De eerstvolgende landelijfce vergadering van het V.l.N.

wordt gehouddn op Zaterdag, 18-4-53 in. hotel "Thalia",
Stationsplein te Utrecht, ter behandeling en goedkeuring
van het huishoudelijfc reglement.

Wegens geldgebrek is het district sblaadje "Open Vizier"
de laatste maanden niet meer versohenen, doch thane worden
pogingen ondernomen, een gestencild blaadje te doen ver-
schijnen.
Met het districtsbestuur te Utrecht botert het moment eel

niet erg meer. Dit bestuur geeft niet voldoende leiding
aan de leden waardoor er een algemene ver slapping intreedt.

1e secretaris, he eft niet
meer het vertrouwen van de leden en zal bij de eerstvolgende
bestuursverkiezingen niet meer in het bestuur terugkeren*

, vooraitter,
stelt zich niet weer herkiesbaar, evenmin als ,
die thans nog vice-voorzitter is.

2e secret aris, verandert
van betrekrting en verhuist naar Breda, waardoor ook zijn
bestuursplaats vrij komt.
De penningmeester, , stelt zich wel herkies-
baar.
De commis saris, _ te Zeist, bedankte aanvante-
lijk als lid van het Legioen omdat de statuten voorschrjjven
dat alleen oud-militairen lid kunnen zyn en daar hjj geen
oud-militair was, wilde hij niet begunstigd worden door lid
te mogen blijven. Thans wordt er aan gewerkt hem te behouden
als lid en als bestuur slid, mogelijk omdat hij f inane ie/l«-
steun^ verleent aan de afd. Utrecht van het Legioen.

GEZIElp



No: 138.- 18aart 1955-"

Onderwerp:"Veteranen-Legioen Rederland".-

Bi.llagea « drie.-

A A K : g.B-.(t.a.v.Hfd.B.-YII).-
V A M : W.-

Hierbijgaand gelieve U aan te treffen een
drietal bijlagen, betrekking hebbende op een op Zondag, 15
Maart J.I. in "Ons Huis" te Heerlen plaats gehad hebbende
algemene leden-vergadering van de Afdeling Heerlen Z.2, van
net "Veteranen-Legioen Kederland", naar de inhoud waarvant ik
U moge verwljzen.

Naar U daaruit moge blijken, beweert het "Veteranen-
Legioen" geen politieke partij te zijn en niet aan politiek
te doen, docft geeft tegelijkertyd wel met zoveel noorden toe,
politieke beinvloeding te willen uitoefenen.



z
Heerlen Z. 2

o-o-o-o-o-o-o-o- Heerlen, Maart 1953-

Beste vriendJ

Zondag 15 Maart a.s. zal in "Ons !Phuis!,
Parallelweg 13 te Heerlen (nabij station) een al-
geiaene ledenvergadering worden gehouden, waarbij
U hierbij wordt uitgeuodigd.

De opkojast laat nog wel wat te wen£en over.
Zoals het nu gaet, is niet in de geest van onze
Leg.ioens£edachte. Met vtaan de leant blijven staan;l
komen wij er niet I Laat de oude tfeest in U levend
blijven. Dames zijn, zoals steeds, van harte \vel-
kora.

De vergaderiuur begint om l̂ -.JO uur en is om
ong. 16.00 uvu? af jelo^en, Uw Zondag loypt dus
geen gevaar. Sleep zoveel mo^elijk vrienden en
kennissen meeJ We woeten er naar streven ons le-
dental zo spoedig niô elijk te verdubbelen.

Mocht U verhinderd zijn, laat net dan even
aan een der bestuursladen weten.
A G E N D A ;

1. Opening door voorzitter
2. Notulen en ingekomen stxikken
3. Spreker Hoofdbestuur

4. Pauze
5. ''Toeicoms cplannen"
6. Rondvraag
?. Sluiting.

Lui, tot zieus op de
Met vriendelijke groeten,
De A±d.Secretaris,

H.Vissers,
Xerkraderweg 82
Heerlen.
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Veteranen-Legioen Nederland
WAAROM EN HOE IS HET ~
VETBRANEN-LEGK5EN NEDERLAND
r TSTAANI
DC grarhtedrnb van het Nederland na-de-tweede-wereld-
oorlog b ecn droevige. Zlj 1> het verhaal van de bach-
tige man, die een enutige riektecrbb moat doormaken
en (fie crisis niet te haven dreigt te hmmen komen door
een onjabte behandeUng, ondanks de morale, geeateHjke
en Hchamelljke krachten waarover by beachikte en steffig
nog besdUkken kan>

Toen de IfchuneUjke kracht geiloopt wu door de
ziekte en de ulterlijke tekenen daarvan doidelijk te tien
waren, b getracht door vele en venchillende injectUs de
werkelijkheid te verbloemen en het geheel een beter (rij
het dan onnatuurUjker) aanrien te verschafien. Helaaa

'gebeorde na enige tijd fact onvermtydeujket de injecties
glngen de geeateskracht nantatten. En na is het so, dat
een ogrnschihJijk gezond Uchaam een «terk verzwakte
gecst bergt, welke geen weeritand meer kan en wfl Me-

'dea aan de verdovende *-*~*>*MrQ Een tweede imV
breken van dc nu co bcdriegeUjk TJH'T~««'» ziekte kan
de total* ondergang betekcnen.

De criaJa kwam voor Nederland In dc vorm van een
algehde veranning en ontreddering, door de
ooriog teweeggebracht, en berelkte het hoogtepnnt in bet
lalende Indoncaife-bekid. De schijnwelvaart went vec-
kregen met buitenlandse hulp, zooder dat daarbij acht
werd gcilagen op de morele en geectel̂ ke kracht die ona

1 **U nog berat.
.4u i* het co ver gekomen, dat we het werkeUjke en

volkxBg herttel bUjkbaar niet meer tot dod hebben, doch
genoegen nemen met de tijdel̂ ke handhaving van een
prettig, zorgdoos bettaan in de geeat van ,̂ va ons de
zondvloed". Het vrecnide venchihuel doet rich daarUj
voor, dat vejen van ona volk rich de kwaBjke gang van
zaken w41 bewoat ĉ n doch door vele telanntellingen en
tegenalagen niet meer de geestehjke kracht en moed kon-

• nen opbrengea om de onvetantwoordelijke
van dlt rieke llchaam een krachdg JiabT toe te raepen.

Totdat enige IndiJ-veteranem bedoten te poben, hoe
hnn ond-wapenbroedera Harhtm over de btyna onhoud'
bare tocatand. Het antwoord liet niet op rich wachten,
de vetetanen atoten zich aaneen hi de vaate overtnlgingi
,,Zo kan het niet laager! Het Nederlandte zelbeqwct en
daardoor het respect van anderen voor ons, moCten her'
wonnen worden. Het hi een zaak van er op of er onder!"

Zo werd de kern van het Frfgiofn gevormd, dat ala
cerate ea allesKivczheerKnde dod hecft de nationak al-

braak te atoppen en oniniddeU^c de moowen op te atropen
voor het hentel van on* rieke vaderlaad.

WAT IS HET
VETERANEN-LEGIOEN NEDERLAND?

Het Vetera fLegioen Nederland b dua de verenl-
ging van Nederlandw ond4trl)der» met ab ken dc vete-
ranen nft IndoneaUE. Deze laataten hebben gtfnsrini de
pretentie de ..betere" Nederlanden te rifct, doch de op-
richtera van het Legfcten richtten hnn oproep in bet hi)'
zooder tot hen om er zeker van te rijn, dat ban wobrden
door de voormalige wapenbcoedera cooden worden ge-
hoord en begrepen. Immera, niet v66rdat bet Legioen een
tett was geworden, konden anderen gevraagd worden
mee te helpen, Dat dus de kern van IndonrdtVvftrnmm
het Legioen de meeate kanaen op tnccea bood, wni een
tocvalligc onutandigheid, hoewd daarom niet minder be-
langrijk. Het b echter vanxelisprekend, dat aHe oooV
BtrijderB, de legate en tflrg^l*, en voorta aHe andere
Ncderlandera die bet wfl menen met ona land en dht
bewuat de verantwoordeU]kneid wenaen te dragen voor
de toekomat van ona land en kmderen, — welkom en
nodig zi|n m ona Legloen«

WAT IS HET DOEL VAN HET
VETERANBN-LBGiOEN NEDERLAND?

Het hoogste doel van het Veteranen-Legioen Neder-
land b, door terngwinnmg van het Nederlandsc natkmale
zelfbewustritn en zclfreapect, een einde te maken aan de
door partii-belangen gedreven daden van once poUtkl
Daden, die krenkend waren en ri)n voor mOHoenen waar-
voor Nederland zedeHjk verantwoordelijk was en nog b
en die bovendfen tegenover het bnfeenland (to. gebedel
om gonsten inbieklen en ons zelfrespect te grabbel gooi-
den, welke onverkwikkeUjke hutspot tendotte de andere
natiea wel een mdrak moeit geven van een nooit eerder
vettoonde Nederlandte sbpheld en karakterlooaheid. De
polldeke pardbn van het ogenblik maken aHe (de ene
wat TitJtmfcr dan de andere) het pari*»»H^ belang onder^
geachikt aan het partijbelang. Zij befeven gooden bergen
v66r de verkierinflen, doch zodrn de
op het Rinntnhot hnn plaatiien hebben ingenomen, b het
of rij, kmnflUk met het grootste gemak, vcrgeten dat rij
daar ritten voor het land en dua voor hnn Uezersi rij
rien door de pnrt̂ bomen het naHonak? boa niet meer.

Hleraan na een einde te maken con ecn behoorUjke
•tap in de goede richting rijn en dat wfl het Veteranen-

Legioen dan ook proberen te doen. Er b



wee o«n dat te berdkeat er cgn altijd bepaaUe dingea,
waar alien het over een» moeten en kronen zijn en die,
wanneer on* volk dkaar hi) di£ poaten kon ontmoeten,
in een gezamcnlijlGe kraclttinspanalng kimnen worden
bereikt of verhinderd.

Wat beat het immers, Nederlander, wanneer & ver-
zekerd bent ,,van de wkg tot het graf, ab ge daarbij
meet leven in een land waar Uw penoonujhe vrijheden
bcknot worden door bareaueratie en (e diep ingrijpende
ffvfrhr*fliH?fiiyMr*i^*?i¥| tnolfn gif tot een natk "fFMHf**
die cent door aOe andere volken werd vetUuuwd en
gerespecteerd, doch thans beklaafld of gemiaacht, een
natk, waarvoor de ngroten" meewarig hnn *ftut^f*m
opbakn? Wat baat het indien ge Uw Underen door Nj-
en toeslagea mogeHjk een goede start kunt geven wan-
neer ge weet, dat die start voert naar het verachtdijke
kven van een Ujfdgene in een vazalgebkd?

Wij moeten dit probertn te voorkomenj wi) moeten
proberen, 6ver de Uatorisdi gegroeide doch gevaarUjke
nschoejes" been elkaar de hand te reiken op de poaten
waar we het nllemaal over eena zijn. Wij moeten
proberen, ongeacht maatschappdijke Uasse of stand,
godsdienstige of pontkke overtuiging, v66r alles wter
NEDERLANDER tc zijn en te bHJven, zodat we ver-
eend naar het woord oncer vaderen, dat ',,eendracht
macht maakt", kiitmrn streven en werken voor een beter,
gezonder en menswaardiger vaderland.

IS HET LEGIQEN DEMOCRATISCH?
Zoab ntt het bovenstaande heeh mogen blijken, staat

het Legioen open voor alk Nederlandera die rich vrij-
wffllig wflkn verenigen om in aDe gevaflen, waar dit
nodlg mocht zijn, him penoonbjke bdangen opzij te let-
ten voor de Nederlandse zaak. De kden besHssen zelf,
wie in hun hoofd- en afdelingsbesturen zitting nemen,
een ieder is vrij ten alkn tijde zijn menmg in woord en
geschrift te mten, terwQ alkn gdijke rechten en pHchten
hebben. Vrijhdd in de goede zm van het woord dns en
geen verkapte kluisteriag aan partij-doctrine*. .

In zijn optreden naar batten zal het Legioen steeds de
vrije menmgsniting en het respect voor de mening van
anderen voontaan. Het zal echter zijn verdraagzaamhdd
niet Imnaen doorvoeren tegenover degeaen die, gedekt
met mooie leuzen, de democratische beginselen verkrach-
ten en de menseHjke vrijheden en waardigheden bedreigen.
Het Legioen is inderdaad democratisch, doch zijn ver-
draagzaamheid zal door nlets en niemand kuanen worden
nttgeboit

IS HET LEGIOEN ORANJEGEZIND?
Het Veteranen-Legloen NederUnd ciet in Hare Majcs-

teit de Koningin en Haar Hois, het Nederlandse volk bij
de gratie Gods geBchonken, het vrQheidssvmbool dat ons
alkn btodt Het Oranjehuis is de verperaoonnpdng van
al hetgeen oas door de eeuwen been lief en dierbaar is
geworden, het Licht dat de voorgeslachten heeft geldd
door een historic van rampea en glorle waaruit zty kracfa-
tig en zelfbewnst zijn getreden. Het Oranjehnk is voor
bet Legioen de bron van nationale bezieling. Het Legioen
is en bUjft het Oranjehois getrouw.

HOE BEREIKT HET LEGIOEN ZIJN DOEL7
De taak die het Legioen zich heeft gestdd is van zulk

een omvang, dat zij niet op een bepaalde manier kan
worden vervuM, doch dat vele wegen naar het dod voe-
ren. Enerzijds is dit een moeflijke opgave, anderzijds kan

de oplossmg over de gehek Unie bevredigiag verachaffcn,
daar alien ^i*n«fn medewcrloBn*

V66r verder over de weg, die het Legioen zal gaan
bewandelen, ntt te weiden dient er met kkm op te wor-
den gewezen, dat het Veteranen-Legloea nhrnmrr een
poUtieke parti} zal gaan vormen. Het is ondcnkbaar dat
een vddtocht tegen de polttieke schotjea en hcflige huis-
jes met nog een schotje en een htshfe kan worden ge-
wonnen. Bovendkn zooden dan degeaen, die reeds een
poUtieke overtuiging zijn toegedaan, worden afgeschrilrt
voor bet appel in te treden, zij zooden bnmers skchta
van de ene partij in de andere atappen. Wd zal het
Legioen zich met .de politick gaan bemoden en omnaj'

f̂fj|[|y ĵjn menmg uiten betreffende toestanden en maat-
regekn, die, objectief bezien, door aHe Nedsrianders
knnnen worden afgekeurd, of zQ nu K.V.P.-er of A.R.-
nuui, yhfmmril of gereformeerd z^n»

Het Legioen heeft een dirnrnde taak. Het is opge-
roepen om in gezamenlgjke krachtsinspanaiag van alk
Nederlaaders, dk in deze tijden van grote nood elkaar
wfllen en kunnen vmden in htm dlrnsthiiarhrid voor vole
en land, de bestaaade impasse te doorbreken en zich door
alk moeflijHifden been een weg te banco naar een betcre,
waardige toekomst. Daarom zal het Legioen te viaden
zijn, overal waar Oranjehnis of volk het roept. Het
Legioen zal ook ẑ n dknsten aanbtfdm en uftvt s
overal en ten alkn tijde, wanneer bet mecat zijn dlenei<le
fn«ir (̂  moeten uitvoeren*

DC kden van het Legioen hebben de verpUchtlag m
het dagelljks leven en elk in de eigen omgeving, hetzij
in hois, op straat, in de trdn of de tram, op het werk
of waar en wanneer dan ook, het voorbeeU te gevcn
van verdraagzaamheid, dimsthaarhrid, blijnKMxkgheid,
een hoog mored en een gezoade geest. ZQ zijn dns de
levende ambassadeari van het Nederland, waarvoor het
Legioen ijvert. De tfp'î n-Vii zuUcn zodoende pgobcren
de geest, ifV hen blndt, nit te dragea in de eigen OBV
geving, de eigen kcffcrlijfcr of poUtieke gemeenscaap om
daarmee een — zij het nUssrhim langiamr maar toch-
niet minder zekere — vcrandermg in oas volk te bren-
gea. Dit acht het Legioen voorat op a*tst«UJ>- en mored
gebied van het hoogste bdang, omdat bet la de oaver-
srhiniflhrid ea het materialisme wd de grootsle gcvarea
ooderkent, dk on* voOc geestelijk weerloos mahea tegca
de actkve bedreigmg van bepaalde ideofegken. Bet
Nederlaadse volk zal wakker moeten worden en wakker
moeten b&|ven, omdat een str^dvaardige geest het meest
noodzakdijke wapen van een volk ia.

De ood-wapeabroeden dk m het buitenland vcrtoe-
ven en uhteraard minder invloed op onze bmnenlandse
aangekgenheden kunnen doen gdden, hebben de^ bijzoo*
dere taak onze naam in den vreemde op een hoger r' "
te brengen en hoog te hondan. De ttyd is aangebro
dat de sprookjes van klompen, tulpea ea ntoknwieken
plaaU moeten maken voor de werkeUjkheid. Wij geven
er de voorkeur aan dat vreemdclmgen ernstig bUjven
wanneer het woord ..Holland" wordt oitgesproken m ban
gezdschap, In plaats van ons een honingzoctc gnmlach
te tonen*

Kortomt alles wat de naam en belaagen van ons volk
en land schaadt of ^a*« schaden, 9a$ door bet Veteraaea'
Legioen Nederland met gezonde, opfaouwende crltkk
worden aaagegrepea en worden bestredent daarfaQ heeft
het Legioen een dknende taak en staat gehed ter be-
schikldng van Oranjehuis, bet volk en Nederland.

Ook zonder gewdd zal actk reactie teweegbrengen.

Nederland: Let op uw Saeck!



Ziet U, voor deze krachten en waarden, die nog in ons
onverschillig en materialistisch geworden volk schuilen.
is bet Legioen gekomen:

In mijn kamer heb |k boven 't bed een paar van mijn Indischc souvenirs
gehangem een sarong, twee krlssen, een samoerai, mijn pdopporpet en
daartussen een foto van mijn oude secde.

Het is een doodgewone foto, met een goedkoop boxje gemaakt. DC
weet nog predes hoe die genomen werd op een ochtend, even voordat
we uitrukten voor een normale routine-patrouille. Alken klelne Wfflie
staat er niet bij, die lag toea met dysenteric in bet hospitaal, verder
is de sectit complect. Toen nog wel. Later is er een als invatlde terug-
gestuurd naar Holland en 'de Roje is dood. Die daar, helemaal rechts,
is de Roje, die zfch aanstdt ala een aap, die rich onder de oksd krabt.
Tronwens, we ctaan er auemaal een beetje gek op te doen. Dat was
toen zo'n beetje onze levensstijlt met gek doen, je over de mlsere
heenhdpen. ledereea deed mee aan die maskerade. Het kwam je zelf
van pas, als je in de pot zat want dan hidpen de anderen je er weer
uit met bun kolder. We waren een mieters std met elkaar. Ik weet
dat nu heel zeker, beter dan ik het mij ginds oott besefte.
- 'k mis tegenwoordig een hoop van wat ik op die foto zic. DC 'bedoel

iv die gekldgheid en ook niet het grote Avontuur, waar we de spoiten
voor nodig hadden, maar dat andere.

Ik merk een hoop rottigheid om me been, wd van andere aard dan
we daarginds hadden, maar niet minder ingewikkdd. Ik vind dit bele
Holland een probleem. Er is wemig overgebleven van wat we ons er
van gefantaseerd hebben, toen we nog in een vermisd kamponghnis
woonden en gek werden van de groene eentoiugheid. Ach, natuurttjk
wisten we toen heus wel, dat we ons Holland ved te goed voontdden,
maar dit, waar ik nu mee zfe, heb ik niet verwacht. Het heeft nfete te
maken met de gewone moeflljkheden thnis of op het werk en ook met
de aanpassing is het best gelopen. Maar ik bedod de grote lijn van
alles. Daar klopt het niet mee. En dat drakt me meer dan ik voor

' mezclf verwerken kan.

DC sprak er laatst met een vriendje over, die ook so'n ruige drie en
een half jaar met een stuk ijzer op de nek door de hittc heeft gepijgerd.

"Hij zat helemaal met de gal in zijn strot nHouand gaat kaduukT . . .
kankerde hi), ,,'t is aUemaal voor nflu geweest. We steflen all natie
niets meer voor en het ergste U, dat we ons er bij neerleggen." Een,
hele hoop onwe jongens denken er zo over. Het valt me wd op, dat
't geen persoonttjke grieven zijn, die hun zo gn***kt hebben, en daarom
vind ik het zo moeflijk er een oitweg voor te vinden. Je hebt dgenUJk
niets aan die gesprekken, want ze maken de onzekerheid alleen groter.

Maar het beroerdste vind ik, dat het er op begint te l̂ ken, dat onze
frisse geest geblust schijnt te zijn en wfl ontzield.
C Conduit: ik zoek de onwe geest. Dat opkomen voor elkaar en het
i—nen dienen van een dod.

We gd66fden toen ergens hi. Noem het een ideaal, een fllusie, dood'
jgewoon een dod, maar het was er. Daarom hadden we toen de spijker-
'larde geest die roeide met riemen, die er niet waren, die mieterse
.strijdlnst om de werdd beter te makcn. Wat hebben we ons AI»I-J|«M|«
niet vaak bescheurd van het ladien wanneer we ons voorstdden, hoe
we Holland louden hervormen en aOe schotjes en heflige huisjes weg-
breken. Het schijnt er allemaal niet meer te zijn. Het ideaal niet, de
illusie niet, zdfs het dod niet meer. Dat hangt natunrlijk met elkaar
samen, maar wij zitten er dan toch maar mee. Ik weet niet of dat nu
aan mi} ligt, omdat ik de verwachtingen te hoog heb gesteld, maar
ala ik nu naar de foto van mijn oude sectie kjjk (en wat was dat
dgenbjk voor een bij elkaar geraapt zootje van stads-asfalt en boeren-
kld!) dan is het of ik naar een vcrloren Verlangen kijk.

Mijn dgen gezicht op dit foto met dat lefferige pdopporpetje, is het
gezicht van een goede hefcmdr, waar ik soms erg naar verlang.

Niet om die pet, maar om wat die vent daar in zijn ogen heeft: dat
geloof in richzelf, in zijn kameraden, in een goede zaak.

ood-O,V.W.-er JAN VAN BST



Ons Legioen heeft een eigen or-
goan. Elflenlijk is bet xo, dat bet
Legioen d66r bet orgaan is ontstaan.
Toen de inltiatieinemers namenjk
naar een middel zocbten, om in Cen
ran icveel mogelifk Indif-veterantn
te berdken, kwamen xe op bet idee
om bet Mad van de Krijdkrachten
van nflteds", in Nederland te laten
verscbiinen. Dat orgaan van «ginaV
beette »WAPENBROEDERS" en
was ,,van en door de strljdkrachten",
maar dan ook in de meest letterlijke
betekenic bet werd volgescbreven
door de mannen van atte rangen en
sprak een ondubieuse taaL Daardoor

. won het orgaan by de «tri)dkracbtea
een naam en faam, die zich het best
Het uftdrakken in een brief van een
korporaalt ,,Wij hebben de ,,Wapen-
broeders" even hard nodig ab ma-
nltie en harder dan brood."

Om in stiff te blljven. plakten de
miriatiernemers van bet Legioen v66e
de bekende naam het woord nOnd"
eo Helen, absolaut nWt orlgineel, ver-
der het orgaan in dezelfde opmaak
vencmjnen. En omdat dat ID prettig
Inkte. is het Wad zo gebleven.

Het is een uitgave ,,van Indi£'
veteranen", doch bettemd voor het
hek Legioen en voor ons gefaele volk.
Wat er in staat, komt uit de pen van

• de legionnaire- zelf. Het zijn geen
artikelen van bekende auteurs en
geen duorbefaaide Wjdraaen. Het iijn
simpelweg de geformuleerde gedach'
ten, dromen, wensen en strijdbaar-
beid van de doorsnec-Nederlander,
die graag de uttweg wfl vinden uit
het geeatelijke en morele doolhof van
het na-oorlog»e Nederland (DE des-
Ubttie van zijn leven), het zijn on-
betaatde bijdragen en daarom zo on'

nOud-Wapenbroeden" is de stem
van bet Legioen, agresskf tegen de
verdere afbraak, waarschtrwend tegen
het gevaar, pkitend voor een beter
en karaktervoller vaderland, roepend
om de beste waarden en kracbten,
die in ons voft scbnilea.

ze

..Veraterkmg van bet nattonaal
herstel van bet aanden van Nederland in bbmen' en buitenland)

het propageren en versterken van once beste natkmaU? tradftiesj
bet onderhouden van de ooderUnge band der veteranen en het

verleaea van bifrtand aan de veteranen en bun nabestaandem
bet aanknopen en onderhooden van banden met andere geUJav

groepen.

De Stichting tracbt baar doel te berdken door bet verenigen m
een organiiatie van alien, die in Nededaad of oversee in enig

mditair vtrband bebben .gedkad en voorts van alien, dk Instmimrn

met de dortstriHng van de Stkbtmg, waartoe rij een Vetcaighig m
bet leven sal roepen, wdke hetzettde duel beeft ab in artikel 2
is omschreven en tot tiki en wijle die vereaigmg cat *$> opgerkfat,

al datgene te vefxiCBsen wat streHcen knn tot voortHffeMtog en

doel etc*

Een ledtr, die bet wtl meent met ons land en volk en die der-
halve bereld is aogmaak de geesteijke krulatocht te beglnnen tegen
de morele en matcrlCk albraak, te van harte weDcmi en nodlg in
het Veteranen-Legioen Nederlaad.

Het lidmaatschap Is gecteld op ten mlnste / 2,50 per drie maan-
den, waarvoor o.m. het orgaan ..Oud-Wapenbroeden" wordt ont-
vangen. Maar omdat het Legloen is gebaseerd op de geest en het
moreel van rijn leden en wi) die waarden het hardst nodlg hebben
om Nederland uit de Impasse te helpen! —~ kunnen diegenen, die
krachtens bun overtuiging rich bi] ons louden willen aanslulten
maar het lidmaatschapsgeld niet bl] elkaar kunnen brengen. zich
even in verbinding stellen met onte penningmeeater. Een oplossing
wordt er alUjd gevonden en is reed* voor velen gefikst.

Alle correspondentie voor ons secretartaat en onze penning-
meester, moet geridtt worden aan: Scbelpenkade 31, T^dcn.

Alle correspondentie voor de redactie van ,,Oud-Wapenbroeden"
bestemd, aan: CopcmUmnlfriiK 57bv« Amtterdam.

Het gironummer van bet Legioen is: Nr. 581684 tn.v. Penning'
meester VetccnaeB-£egtoea Nedetland, Leiden.
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Het Veteranen-Legioen
partij

Het wilwel indirect
aan politick doen

.
M* wil kat» Made* een nieuwc pell-
ttefce «rpMMM>Ue te w«wd**,
•» •aiaadapomiek ntveav
•Qn, d«or vbi styn leden In de pell-
tteke iwrttk* het rfandpunt van het
Lefleen Zet hetrekklng tot de pre-

Tke het vaderUnd raken,
te stellea". Dit verktMrde

. van Uden. veonftter van
het geweat Zaid-Holland 0 van ge-
naemd Uftoen en Ud ran het hoofd-
bajhHur. iKSa een bUeenkaaart der
•Stuy deerlen (ydke iegekete
Oa4e HVMnefc tot en ntet Va*l«
•amvai) I £«»dMniU«dac in OM Tkiuc
te Heerien.

Spr. oordaelde dat alia poliUake
kopstukken Van Nederlaod in d> ver-
waobting ,leven, dat het Veteranen-
legtoen rich tocb nog ala een • poli-
tieke organiMtie sal ontpoppen. Die
v«rwachting zal ecbter worden be-
jjctuamd. Het Legloen, dat als ver-
entging itff in oprichting is, is prac-
tisch genoeid utt een initiatief van
oud-Indie t̂rijdera. Tlia&s kunaen
echter alien lid worden, die 'cKoningc
wapenrok, waar ter wereld ook, beb-
ben gednifen, en de doelfUlllng van
bet Legioen pnder»chrijven. Deze
luidfc ,,V«r»terk4n( ,'vwi bet aanzien
van Nederiand Jn' binnea- en bniterv
land;* bet'jiropageren en veraterken

'• van onze beate national* tradtties; bet
onderhouden van de onderllnce band
der veteranen en bat aanknopen en
onderbonden' van banden met aadere
geujkflericMe groepen."

NDPT OP SLEBPTOUW
WelUmar beeft een politieke partij

«etracbt bet Legkxn op aleeptouw te
nemen, maar die poging is volkomen
'mislokt. I|(at Lefioen wil werktaam
xUn onder '•«• leuze: ,,Voor God, Va-
derland en Oranje" welke leoae de

beer J. Sreo» uit Scnaertwrg de vraag
ontlbkte, wat- het I*gi«en onder Godj
vewtaat De beer Van Uawaafrwow*-'

daarop; «at via dit Wfcrip not

tev«u mefle, d.t •« bpnunU*!. uit
net boofdbecttttt«tMc to** VloeWel

f van hef Legtoen to rlcbtltJnen
voor de • lepionnairs- uit te - werken,
waarbij 'men rich tiqfen vereenMlrinc
met polttieke partQen wentt te boeden.

STADIUM VAK OPMWW
Het Lefioen bevindt ricb no( in een

Medium van opbouw. Br te een da(e-
a bectuur, dat sal worden tiitge-

breid'Tmt de voorziitei* van de g«»
w«tten. Daarnaait is een Raad van
Adviaeun in bet leven ceroepen, waar-
in bereidi acht feneraala. twee admi-
raals, een proteitoi'. en een. Tweede-
kamerlid bebben xltting fenomen.
Ten ektde de recbten der leden te
waarborfen , i» bovendien een Raad
van toecicbt en discipline in bet leven
geroepen, waarin vijf militaire recb-
ters «n een burferltik advooaat zitting
bebben genomen.

Bet Legkwn beett ntet alleen tot
doel fodaal-eoonotnUch en cultureel
voor zyn leden werkzaam te lijn, maar
ook wil bet bun opvoeden tot demo-
eratiacb-bewuste Nederlandae itaatc-

raew, zonder daartoe — dit kan
volfens de beer Van Uden niet fenoeg
worden berbaald J- «en politieke or-
«anisa,tie te worden, Alles wat d*
naam en telancen van one volk en
land acbaadt oX kan aebaden, zal door
bet Veteranen-Lejioen Nederland met
vol̂ ena zjjn opvaMimc •exonde, op-
bouwenda crittak worden tefmoet ge
treden en baatnden, waarbQ bat I/e-
jioen een diewende taak heeft en ge-
beel der beschikWne ataat van Owwje-
hui5, volk en vaderlaod. Ban voor-
beeld vindt men hierbU in bet Vcte-
xanen-Lefioen der Yerenigd* Staten.

.̂ . . (Ongecorrigeerd)

De "GAZBT YAK LIMBUHG"

te Maastricht

van Maandag, 16 Maart 1953--



R A P P O R T

VAN* CAW/I
Bijl.s 1
Betr.: Veteranen Legioen Nederland

Uit ontvangen copie van een rapport
van de enquete-commieeie van net Veteranen Legioen, ingesteld
om een onderzoek in te stellen naar vermeende wantoeatanden.
Dit rapport is door de eommissie met een zekere beperking ver-
apreid.(zie slot).

30-3-1953.



Afsohrift.
Y B T B R A H B H L B O I 0 B H H B D B B L A H D .

RAEPORT YAH DB

Daze commies ie ia irxgesteld op 23 Augustas 1952, op roordraoht ran de rerti
genwoordigers der afdelingen, door het Bestuur van de Stiohting "Hat Yeteranei
"Legioen Nader land" «

Da oommisaie ia haar werksaamheden begonnan op 7 September 1952.
Haar taak was twaaladig an wal:
a. Hat Toorbereiden ran een damooratiaoha TerenigingSTora, waartoa een ontwer]

Statuten an Hoiahoadelijk Regelament ale basis geeonoipieerd diandan ta
worden; '

b. Ban onderaoek in ta ste'len naar da klachten, we life alt de gelederen ran
hat lagioan tar kennis ran da* dommiasie warden gebracht.
Da beparkte tijd an net aeer omrangrijka werk Terbonden aan hat ondar pun1

a. genoemde, was oorsaak ran het fait oat het onderzoek aleohta Icon plaata
Tinden op grond van da aan da oonmiaaia roorglagda faitan. Hat koat da oommis-
aia wenseliik roor da wordingagesohiadanis ta Terbinden aan da on ta tana mis-
atanden, iamara hat laatata ia raalal aan gerolg ran hat aerate.

HI3TORI30H
Hat Yeteranen Lagioan Seder land dankt aijn otnataan aan hat initiatief ran,

Schilling. '
Sat was 'ill da riaaomar Van net jaar 1951 » dat da haran Bogaard an Laat, twaa
IndiS-Vetaranen, hat" aerate contact' lagdan t us a en 'Ion Schilling an .da Konink-
lijke Drukkerij ta Apaldoorn. Ton had grota plannen. Ala IndiH-Vata'raan was
hij da geest, welke ddor hat Nadarlandae rolk an da regaring warden gemanifes-
teerd, meer dan bau an mat ham aochtan rale Veteranen naar wagan om ait die b<
roerde lauwheid en f utlooahaid te komen an d a tegenwoordiga gang ran sakan ta
doorbraken. Het waa Ton1 a be doe ling on, Tia de herrersohljning ran hat bakandi
en geliefde orgaaa "Wapenbroeders" de IndiS-Yetaranan ta bundelen in een Laglc
De grota rardienste Tan Ton Schilling an zi'jn midewerkers ia gawaaat dat sij.
aioh tot tolk gemaakt habban ran datgane wat bij rale oudga-diandan be was t of
onbewuat leaf da. Dit oalfda Tarachî neal d«ed aioh roor bij hat ontataan ran|(
buitenlandaa legioenen, welke organisaties he den aan balangrijke inyload uitr
oefenen op de staatsaaken in de betreffende landen. >
Hat lag tan hat begin af aan in de bedoeling dat hat blad "Oud-Wapenbroedaraf
de kern aou wor'den waaromhean aich de rersohillende alanenten aouden groeper̂ i
en uitlcriataliaaren. Ton Schilling nam persoonlijk contact op met de Directly

DrukkeriJ te Apeldoorn tanainda aijn plannran da Koninklijka DrukkeriJ te Apeldoorn tanainda aijn plannen tot
te konnan brengah. . v
HieebiJ doet zich de rraag ro'or waarom Ton contact aooht mat. deaa drokkarij.̂
Ala bawaagredanan kan man hierbij aanroeran dat da batrouwbaarhaid ran da 3
Koninklijke Drukkari } in de rerze taper ioda was geblakan an Ton aanTpelde datr
daze drakkerij geroelig zou zijn TO or een dergelijk initiatief , hetwalk nietr
aonder risioo aou zijn. Ton Schilling heaft dit goad aangevoeldt : • [
Men diene aioh daarbij te realiaeren dat aan uitgave Tan deaa aard Teal riaicc
aou medabrangan an wal : aan £ inanoieel debacle., indian de verwaohtingen Tan
Ton Schilling te hoog gagrapan aouden aijn. (
Da niet wag te cijjferen kans op inbeslagname of andere Terbodabepalingen Tan
regeringsaiide.
Da heren Toom an Hessaling waran aich wal bawust Tan deae mogali ikheden Tan
mlslukkingm maar waxen eneraijds gegrapen door da idiile aijde Tan hat proved
anderzî ds aagan aij, als commercials leiders Tan aan drukkerij mogali jkhadan
in aan aakelijk object, hetwalk op de duur wallicht Truchtan aou Icannan af-
warpan. Da Terwachtingen dat een groot aantal oud-rgedienden aich zoaden melder
bleak door de war kali jkheid oTertroffan ta wordan en wal aodanig dat da primi-
tieTe opaat het geheal organisatoriso|i niet kon opTangen.
In plaats Tan te Toran een behoorlijke planning ta makan tanainda aan apparaal
garaad ta habban om aan grota, toeloop ta kunnen opTangen, welke taTana TO!-
doende elaaticitait zou beaittan om aen Tardara uitbouw te konnen bawerkatellj
gen, aag man aioh Terplioht aohter da feiten aan ta hollan an mat aen zear prl
mi tieTe opaat door te modderan.
Hoe lofwaardig ook. aile spontana hnlp Tan da Dire o tie der Konlnklijke DrkdckarJ
en Tala Tri.iwilliffers. komt da Commieaie tot da oonolusie dat Ton Sohillin«



hear ̂ Tobm, hetgeen ialcelijk geaien onjaiet war, 4och blj het gemis aan een
welomlijnde en gedegen organieatie begri jpeli JkjL .

b. De Administrate en het finanoiSel beheer geachieden op een wijae, welke
later aanleiding waa tot reel verwarr ing.

. Deae verwarrlng werd nog vergroot door de abrapte • overname van de adainiatra-
tie blj de Koninkli;jke Drakkerij door de heer Swaan. Deae drukteeri;) kreeg ad-
doende geen gelegenheid een behoorlijke overdracht administratief te veraorgen,
Men brgreep alras dat deze toestand onhoadbaar was. i
': Op 17 November 1951 werd in ̂''De Bagatalie3* te den Haag het Veteranen Legioei
opgericht en men stelde een Voorlopig Bestudr aamen ait peraoneh, tuck welke
daartoe aangeaoeht war en. • . , . . . '
Dit beetuor trad op namena edn Stiphting i. p. , teneinde een aekere leiding "
aan bet geheel te 'konnen geven. . . , . . - . .
Bij deaamena telling van dit bestuur ging men aeer dilettantiach te werk en
het toeval speelde een grote rol. In deae tijd aocht men ree da contact met .
politieke Btromingen, welke men beaohouwde al» gelijkgerichte. Bit geflirt
dro'eg niet bij tot het volgen van een vaat* lijn in de lei ding van het
"7eteranen Lmgioen Hederlaad". • • • - • • • ' ,
Hierop volgde het paaaeren van de Stichtings-aote op 24 November 1951 ten
overataan van de Notaria Tambour, te Amsterdam, waar'bij <4e stiofatera elk 5 gu.1-
^den ala atiohtingskapitaal aoaden atorten. .,

» Stichtinga-aote vermeldt de volgende namen: Th.Gr.P.Keuning, 'J.J.S.Alting
von (Jeaaaa, &.W.T .Damea, A. L. 3 chilling, A.P'.Paaanea, V.J.Joogdt, M̂ .T.Q.. .
Deleter, H.Bieaereld. De heer Dames werd belaat ttst het secretarlaat. :
Dit/bleek een volkomen ve*rkeerde greep te aijn geweeat, daar bij de overname

" van het aecretariaat door de heer dwaan een koffer met enige dui'aenden brieven
•• werden gevonden, welke na nog a teeda beantiiPoOrd aoaden moeten warden. ''

. . . .
* Er lt»«8tona da* een notarieel raa.tgelegde Stiohting welke rechtaperaoonlijk
"beaat an naar buiten kon optreden. Deae Stichting had van het begin af aan een

tijdellgk karakter en was bedoeld bm te aijner ti^d omgeaet te worden In een
Koninklljke aoedgekeorde Vereniging. ;, / . *

^Men bedenke hierbij daVt een fltkct Stiohting een reohtafigaur i'a,; aan het hoofd
waarvan een Stiohtingabeataor ataat en voorta deelnemers of o;ontribaanten in
de vorm van donateora. .
De Stiohting kent daa joridisch geen leden en geen afdelingen.

^Niettemin is men Tooruitlopend op de aangevraag.de Koninklijke Odedlcduring vain
d« ingediende Yereniginga-atataten begonnen om overal in net1 land dontaot-

{ Bannen aan te wi jaen welke opdraoht kregen afdelingen te formeren. Inmiddela
-^aa de heer Swaan opgetreden ale penningmeeater, later te vena ala' aecre tar ia

.an de Stich-fclng. ' ' ^
Swaan begon met de administratie over te nemen van de Koninklijke Dricfoerij
welke deme ten behoeye van het Veteranen Legioen voerde, aalks met inatemming
van de Dire o tie van deae Drukkerij. . . :
De heer Swaan- vervbegde aich eohter plotaeling 'bij de Drakkeri j teneinde aioh

i* op de hoogte te atellen van de gehele gang Van aaken en wel v.n.° op financiSel
gaibied. Volgena de mededeling van de heer 1 6om daorde het onderhoaa oiroa een
uor, waarin aiteraard aleohta onvolledige inliohtingen konden worden veratrekt.
De heer Swaan hee ft dit onderhoad vaatgelegd in een finantie'el rapport, ge dag-
tekend 28 December 1951. Dit rapport tracht een indrak te vestigen van een ge-
degen onderaoek en de opmttleaie aiet daarin een gefcleord bee Id van de aaken,
Uit de overgelegde beacheiden ran de heer Toon blijkt namelijk dattte in dit
rapport genoemde oijfera en bewe^rde fei ten niet alien met de werkelljkheid .
overeenfttetenen, hetgeen geaien de wi^ae waarop dit onderaoik hee ft plaata ge-

e vonden, geen bevreemding welct. . . ,
Daarnaaat dient men, terwille van1 de objectiaviteit, in genoemd rapport te ver-
melden de hiatoriache groei van het V.Ir.H. , met alle daarin ontatane onvolko-
menheden. Sen bedenkelijk felt ia tenter dat de heer Swaan deae gehele aaak
baiten aijn mede-beataara leden op to aw hee ft geaet, waarbij hi 3 grove tao-

- tie che f oaten heeft gemaakt. Hfet bewlja hiervoor iigt in de mededeling, bij
monde van de waarnemend vooraitter, gedaan ter verga4ering van Woenadag 23
April 1952 ten haiae van de heer Swaan, waarbij de pogingen van de heer Swaan

. om het blad. eldera te la ten drakken niet geachied waren in opdracht van het
; Hoof^beataor. Aan de directeoren van de Koninklijke Drukkerij werd de charge

. - ^ . . . * - , . _ . * _ * . _ . _ . » . - , ••( j . •: '. i M ; • • » . . . . , • • * . . . . 1^1 ^ . - . . » . » - , , i - i - L m + *• • . • * • '• •»• « » • «



De Commiaaie Toegt hieraan nog toe dat afgezien ran het fait dat deze admini-
atratie nlet geaegeld afgedrageh en open en blopt bij de heer Swiaan bleef
ataan, flit geen riaioo's wlllen nemen, geeh enkele betekenia heeft.
Bit klemt temeer, na op dezelfde rergadering ran 23 April 1952 door het Dage-
lijka Beataor aan de heer Swaan opdraoht werd gegeven onmiddelli^k net kwi-
tantiea ait te schrijren te beginnen. Ondanks deze nadrakkelljke opdraoht Tan
het Dagelijka Beatuor ia de uitroering nog maanden TerachoTen, hetgeen geleid
heeft tot onaodige verhoging der achaldenlaat bij de drakkerij en een opeen-
hoping ran eontribatiSn Toor bet lid, hetgeen To or Tele legionnaire onpTerko-
melijke beawaren heeft opgeleverd en tot opzeggingen leidde.
(Tide achrijTen Haarlem dd. 2 NoTember 1952 P 1/60)-
Het doet de Commiaaie lead hieroit de cpncloaie te moeten trekken dat net in
deze niet alleen de penningmeeater ia geweeat, die gefaald heeft, Aaar dat een
groot gedeelte terog gekaatat fcan worden op het onroldoende toezioht dp en .
het leiding geven aan de werkaaamheden Tan de Secretaria-epnningmeeater door
het Hobfdbeatuor, daar aonneklaar ia gebleken dat de heer Swaan Tolkomen on-
geaohikt ia om aelfatandig te konnen en mogen waken. Deze oonoluaie ia ook Tan
toepaaaing op, een tweede kardinale fout Tan de Beoretaria-penningBeeater nl.
de geToerde adTertentiê aoqtiiaitie.
De ondeakondige en ook nlet geheel behoorlijjke wî ze waarop de a e ore t aria-pen-
ningmeeater een plan om adTertentiea TObr het blad "Oud-*TapenbroederB* doc? •
eigen apquiaitie te verkrijgen tot uitTpering heeft gebraoht, heeft door atun-
telige en delitantiaohe wi^ze geleid tot een Tolkomen fiaapp.
lit heeft het Legioen finantiSel onbe,rekenbare achade berokfcend.

HBT BBIEID YIN HBO? HOOPDBE»TUUR. . . ,
. Terwijl de doelBtellingen Tan heT""7eteranen Legioen" het Hoofdbeatuor nooh
de deelnemera der Stiohting duidelijk Toor ogen atond, is men Toortijdig be-
'gonnen politieke kadercoraaaaen te organiaereh met ala curaosleider een niet-
partij-politiek maar blijkena aî n penneTruohtentooh atelllg in een bepaalde
rich ting politiek aterk geriohte figutir nl. Dr.J.JL.Verbrogh te Dordrecht.
Met alle waardering yoor de goed* bedoelingen en de deakondigheid Tan
Dr.Verbrugh meent de Commiaaie te moeten wijzen op de grote Terwafring welke
deze curaoaeen, niet alleen onder de legionnaire maar tevena bi^de aterk ob-
aerTerende buitenwereld heeft teweeggebraoht, hetgeen o.a*. een .toetrediag Tan
nieawe leden in de weg heeft geetaan. Uit diTerse Terklaringen Tan indiTidû le
legionnaire, die deze kaderoorauaaen-gfTolgd hebben, ia de Comolaaie gebleken
dat daarbij de atof in het algemeen niet Verwerkt kon worden eh daardoor to$
foatieTe oonolaaiea heeft gevoerd.
De Commiaaie is;daarbij Tan mening dat het hieraan beatede bedrag Tan ?.952̂ 17
.ao niet weggeameten dan tooh zonder taatbare reaaltaten ia geweeat derhalTe/ee:
beleidafoat Tan het. Hoofdbeatonr. Een andere onplezierige noot op de. debetawjdi
Tan het oude Hoofdbestuur la de weinig effioiente wijze waarop'in de beginni
ê finanoie'n Tan het "Veteranen-Legioen-Nederland" zijn beheerd.
ifij mogen verwijzen naar het rapport Tan het Acoountantakantoor opgerioht door
A.f.Meijer & J.Hbrober, opgemaakt 24- October 1952 en aan alle afdelingeh v
gezonden. Wij releTeren ait de Winst- en Verliearekening de poat "Algemene
Ônkosten" OTer 1951-195? groo-̂ . P.15.444,11.
Tooral de post reis- en Terb̂ ijfkoaten geeft niet een indrak Tap een. auinig
beheer en Termoedelijk ia î$ »ede aanleiding geweeat tot de zeer ongelakkige
aitlatingen Tan de heer Hula te in ait naam Tan de afd. Arnbem OTer beweerde
corrupts en fraade. . • • ;
De Commiaaie ia Tan mening, dat de aohriftelijke Taatgelegde terklaring dd»
29 Aagoataa 1952 Tan het Afdelingabeatoor Arnhem,: waarbij het-woord eorraptie
nogmaals ia gehandhaafd, niet met de feiten atrookt. De C6mmieaie aoa het-op
prijs atellen indien de afdeling Arnhem alanog deze aantijging terugneemt,
onder aanbieding Tan de gepaate verontachuldigingen.

HBT BBLSID YAH DB 3BCEBTARI3-PSNMING-MSBSTSR.
Waar de oontroversen in het Teteranen-Legioen aioh toegeapitst hebben en

Teelal terog te Toeren aijn tot een gebrek aan toezioht enerzijda Tan het oude
Hoofdbeataor op de aeoretaria-penningmeeater, anderzijda op de notore karak-
tereigenachappen Tan de secretaria en de ontoereikendheid Tan het gevoerde
Secretarlaatabeleid, Toelt de Commiaaie zioh ook gedrongen, geaien de recente
gebeorteniaaen e'en en ander in ponten tot oitdrakking te brengen:
1. het notaleren Tan de vergaderingen, hetwelk tot de taak Tan een scoretaris

behoort, gebeurde Teelal door de heer Damesj
2. Tele klachten bereikten de Commiaaie inaake het niet beantwoorden Tan
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hbogte te brengen Van de gang T/an jsaken eni is . v«rpli«pt; aich aet d«ae b«r ".
staursleden te veretaan in alle gevallen waanjser een belangri;Jke b«8liBsing
genom*n meet, worden. - ..-. . - •: • « • - : . ... . :v .1 . . . . . - • :
De heer Swaan iieeft. 4eze: «i jde ran zija *aak Terontachtzaaiad en;Teelftl doel-

. ,
4- de adminUatraiie waarToor de eeoretarle Terantwootdelijlc is , yerkeerde bij de

over-name op 16 December 1952 in een zeer onoveraichteli jte etxireinlg effi-
ciente toestand. Bet geheel Is aiterat, primitief Tan 6p«et en roldoet in
gene delen aan de verwacatingen, welke aan een dergeli^ke administratie ge-
eteld moeten en mogen wotdeh* Op terzoelt Tan de Cotemieeie^ na oyerleg met het
Hoofdbeataur, is de hear Sohobnheid, Hobfd Tan de PinanciSele Orgianieatie
Tan het Minis tarie Tan PinanoiSn doende een sanering ait te Toeren. . i

5. het financiSele beheesr ia niet met Tobrtrarenheid geechiedt en heeft het
Legioen en de legiennaira Toor Tele moellijkheden geateld. • ' ' ,

-Het is onTerantwoordelijk Tan de heer Swaan dat bij- de OTername Tan de ad-
miaistfratie 330O kwi tan tie a TO or het laatete kwartaal 1952 warden geTdnden

. en deae aiet, aoale het behoort, tijdig Teraonden waren.
Het getoigt Tan een nonohalanoe dat 72 borderellen omTattende pl.m. 2000

- najnen niet geboekt aijn, aojSat de afrelteniag aaet-de drokker niet klopte.
6. het door OTermacht Tan ai^n Tele werk Tertragen of doen nislakkea Tan afde-
_. lingB-actiee , aoals o.a. , • ,, , . . , . . ; ; • • . /- :-. • • • ; - • • - : • " : ' : • • • ' :

de Airborne -herds nking te JLrnhem. (Commissie heeft moaten ingrijpen) .
^ de propaganda-aTbnd te Utrecht (gerolg een financiSele strop Topr de propa-

ganda-aTond' te Dordrecht ena. (slecht Toortfreid) af deling) komen alle TODr
rekening Tan de geweaen se ere tar is. . ; . . . . . . .

-De Commiseie is Tan mening dat de heef Swaan ONOESCHIKT is Toor een taak h«t«i
ale penningineester hetsij als secretai'is Tan het Veteranen Legioen Hederland.
Bnkele Tan. deae ft4ten hebben «ich geopenbaard na de opdraohtTerlening aan
de Conmiaaie dd; 23 AogaBtoa 1952 te UtreCbt. ; ' ,
Het was e otter onTeraijdeliJk ter oompletering Tan- een ^uiat beeld, deae •
feiten baiten het rapport te lateh. .
Inmers in het rondachrijTtn Tan de heer Swaan, is de Connhiasie genoemd op een
wijae welke met strookt met de-waarheid.
De 6onani88i« heeft aiteraard geen beToegdheden en moest das alle mogelijkheden
OTerwegen om een yerahdering in het Legioen TOOT te etellen. Uiteraard is ii
deae beapreking de heer Iwaan gepolst over' zi jn plaats in het tegioen.

:De Conmiasie past nog een dank ait te brengen aan al degenen, die haar Tan gd-
r Ties hebben gediend en spreekt de ho6p ait dat de enorme potentiele krachtea,,
t waarTanpij aioh bewost is geworden ti^dena dlt onderzoek, tot ontplobing mogen

konen tot Bail Tftn on« geliefd taderland.

Gedaan te. ZwolleV 4 Jiiiaiaarl 1953-
' " ' ' ' ' ' ' ' '

1. h«reft AlTlaears VLN-
2. HH Leden Hoofdbestaur
3. HH Yoor litters eh 3* ere- ;

; ' terissen T.d. 'Afdellnge^ - •-
4. HH ledea lanaette Coroiissie,

. Sebretaris:

, , , - .1 -
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No. 42 •*•& -«53.
* . 9 April 1955

Onderwerp:"Yeteranen Legioen Nederland",
"Oud-wapenoroed ers"•

exemplaar van het door het "Veteranen
Legioen Nederland" aitgegeven periodiek "Oud-Waperibroeders" van 2 April
1953 No .""5 van de 2de gaargang. Exemplaren van dit nummer werden een
dezer dagen per post door de letien en abonnees ontvangen,

T.a.v. de inhoud van dit nummer, ooet worden opgemerkt, dat het ge-
heel in vrij gematigde bewoordingen is gesteld.Hierin wordt ook weer
veel aandacht geschonken aan de rechten van de Ambonezen in het alge-
meen en de in Nederland verblijvende Ambonezen in het bijzonder, ter-
wijl eokls steeds ook het behoud van Nieuw-Guinea voor Nederland de
voile belangstelling heeft.

In een redactionale mededeling wordt bekeno gesteld, dat i.v.m. de
financiele moeilijkheden besloten moest worden het blad met ingang van
medio April a.s. eenmaal per maand te laten verschijnen.

Het bedrag dat op de?.e wijze zal worden gespaard, zal worden aange-
wend om de oude schuloen van het V.L.N., welke indertijd werden ge—
maakt, af te lessen.

Einde.
_, _
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HEDEHLANPS VBTERAHBH LEGIOEN.

Ben ongeBval. beri/ht van de Algemene Polltie te HOLLAKDZX-
HA7EN (pol.pol.verslag 11-20 Februarl 1953) neldt het volgende:

"Zaterdag, 14 Favruari 1953, zou te HOLLANDIA-HAVEN, onder
leiding van de hear - werkzaam bij het C.B.L.
de oprichting plaate" vinaeh van een af delinyc;
van het "Legioenr Pud StriJjdere" in Nederland.

14-4-1953/
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B o v - .iif^ZSI
ICORT VERSIAG ViJJ DE DOOR EX-I^PITEINV* V?
R.TWESTERLING op 10 Haart 1953 in gebrfuw '"" •
Americain gehouden rede ten behoeve van
de leden van het VETERANENLEGIOEN.

( besloten vergadering]

WESTERLING ving aan met de raededeling, dat de rede, die hij zou
gaan uitspreken, bedoeld was om de polmtieke handelingen achter de
schermen aan het licht te brengen, zulks aju de hand van feiten en
docuiaenten, die in zijn bezit zijn. Hij achtte het niet verantwoord
om daarover langer -te zwijgen en verklaarde dat het heltemaal niet zijn
bedoeling was om zichzelf schoon te praten. doch om de jongens, die
in Indie geweest zijn te laten weten, waarom zij daar geweest zijn.
Hij zag in het gevoerde beleid een vaste lijn vaaaf 1945- Desse begon
toen hij de opdracht kreeg om in Sumatra met een groep een politie-
macht op te bouwen, doch toen -hij er ê nmaaL was kreeg hij bijna geen
hulp.Niettegenstaande hij dagel:bjkS| em toestem;.iing seinde ora de Neder-
landse en overige gevangenen, .'die. -zl̂ M nog steeds: in de Jappenkampen
bevonden, te raogen evacueren, kj*eeTg hivj hierop: in het geheel geen ant-
woord.Tenslotte heeft hij zelf'̂ Srrrjheid. genpnen om deze mensen te
evacueren, anders hadden ze er misschien nu nog gezeten.

Na de Japanse capitulatie verklaarde de Engelse regering geen andere
macht te erkennen dan die van de Nederlanders, maar intussen gaven zij
het Indonesische Volksleger ( communist en en anderen) toestemming om de
Jappen te ontwapenen, waardoor dit leger in het bezit kwam van wapens.
Toen de Engelsen op Java waren geland, gingen zij praten met Soekarno
en nadat er 800 Nederlandse mariniers op Java waren geland, kwam de
Engelse order/ Toen Dr. van Mook betoogd had, dat Nederland eerst dan
met Soekarno wilde praten, als de orde en dd rust waren hersteld, werd
hij prompt gedesavouj'eerd. Intussen had Nederland laten weten, dat
Indonesie een deel taoest worden van het Koninkrijk. Op de bekende Malino
conferentie zijn de grondslagen gelegd voor het federale stelsel.

Kesterling ging daarna over op de Kwestie van Zuid-Celebes. Hij was
daar met 123 man heengegaan met de opdracht er de rust en de orde te
herstellen, omdat bleek, dat de Republikeinse kopstukken de opbouw van
de federale staat saboteerden en terroristen lieten infiltreren in Zuid-
Celebes, waardoor de Federale Staat van Oost-Indonesie niet kon worden
opgebcuv;d. Ik heb,aldus si)reker,in drie maanden tijd Celebes volkomen
gezuiverd en ik zou hierbij volgens de geruchten 42000 inensen hebben
gedood. Ken noemt mij een moordenaar en een avonturier, maar ik handelde
naar eer en geweten in een gebied, dat zwaar te lijden had van vreselijke
terreur. Zoveel slachtoffers als gezegd wordt,zijn er lang niet gevallen,
men'heeft'"Steeds maar cijfers gespuid, waarbij men op een tibtaal aantal
van 42.000 slachtoffers kwam. Dit kwam van de zijde van de republiek,
daar Soekarno een grote nederlaag had geleden, doordat ik Celebes
gezuiverd had.Ook hier in Nederland schreef cien erover. De llederlandse
Regering publiceerde echter niet het rapport,opgemaakt door wijlen ̂ ene-
raal Spoor.Ditrapport was het resultaat van drie comiaissies van onder-
zoek naar het 'aantal slachtoffers en de door mij uit^evoerde zuivering.
".Vaarom dit niet werd gepubliceerd is mij tot nog toe een raadsel.Een
afschrift van dit rapport is echter in mijn bezit en ik verzoek een der
aanwezigen dit te will en voorlezen. Uit hett Rapport, dat daarna werd
voorgelezen bleek, dat na onderzoek der conmissies is komen vast te
staan, dat Kapitein 'Vesterling zich op voorbeeldige wijze van zijn
opdracht heeft gekweten. Br zijn geen onnodige slac>itoffers gevallen,

/ "Geen verdere landingen meer van Nederlandse troepen." ~



behoudens enige klei~ie fouten, die in een der^eligke grote actie
geen rol sjjelen. Het zou zeer onjuist zijn kapitein Vtesterling
ergens strafrechterlijk voor te vervolgen. In Maart 194-7 kwam
r/esterling op Java terug; cLe Eepubliek Imlonesle \vor>l erkend, doch
moord en terreur gingen onverrninderd voort.In hoofdzaak hebben wij
Let aan onszolf te danken, dat 77 millioen raensen aan een..chaos
\verden overgele-ten. De communistische invloed -was in Indie zeer sterk
Volgens '.Testerling is Soekarno's proclaniatie van de Republiek Indo-
nesia niet net werk van hem geweest, doch van een communistisch
student en corps, vvaarvan le geestelijke vader was.
Vfesterling deelde voorts mede, dat een republikeins Officier naar
de Nederlanders v/as overgelopen en dat deze een zeer geheim docxuaent
aiee had gebracht. Dit was aflcomstig uit I.Ioskou en was per speciale
koerier naar - - - - - gehracht. Hot bova!;te o . < u de volggnde in-
structies; Hot afdv/lasen van cle souvereinilpit voor Indonesie: de
liciuidati.e /r.r. aile feodalen, hetzij legaal of illegaal; het uit-
roepen van de ^epubliek en het stichten van 5 Marine-en Vlootbases
op verschillende punten.

Alle punten werclen kort hierna verwezenlijkt. Be infiltratie in
cle federale staten ging onverminderd door, de souvereiniteit \vas
uj.jna eeri feit, (lit \;as oant 1: punt 2, cle op stand .a* I-adioen,
liquidatie van veol feodalen: punt 3 v'as de opruiming van de federale
staten, de doorn in het oog van de Republiek. Bovengenoemd document
\verd direct doorgegeven aan de regering, Generaal Spoor heeft ver-
scheidene aalen aangedrongen op de behandeling ervan, inoar het nioet
tot op heden nog gebeuren. Bnige tijd hierna -werd een doc-.a/ient
uult^eMacV-ct, v?aarin werd gescha^even over de waarde, die de Bepubliek
hechtte ean de overeenkoiast van Linggadj atti. Zij vatte die overeBn-
l;or,iBt alleen verplichtend op voor degenen die deze ondertekend Ixadden
Dit document were! oniaiddellijk naar de betrokk.en boge aabtsna'-on
ijoT>racht, doch deze "beweerden dat dit •."!.<>cvj'0i>t waardelool en direct
moest v/or den vernietigd. Westerling gaf nog enige andere feiten weer
en eindigde met de woorden; "Het gaat hier ora 7°0 millioen Aziaten,
die nog niet gekozen hebben voor vrijheid of dictatuur. Er zijn in
dit deel van Azie gebeurtenissen op korast, die beslissend kunnen
zijn ^oor de veiligheid van het V^egten. De Russen en de Chinezen
houden bet oog gericht op Indonesie, Birma,Siam^en Kalakka, deze
landen zullen allemaal vallen en nadat Indonesie communistIsch ge-
niaakt zal zijn, wordt imstralie, dat geen verdere verdedigings mo-
gelijkheden heeft, het eerste slachtoffer WSS&BBL. Het overbevolkte
China loert allang op dit continent. Sen bekende Bus- deze is in-
middels geliquideerd - heeft gezegd, dat de sleutel tot de derde
wereldoorlog Indonesie is en daarora dient de vrije wereld te beseffeo
\vat er in de Archipel gaande is. Door ons toedoen worden 77 millioen
niensen voor de klauwen van de Russische beer gelegd.

^an het slot van zijn betoog sprak spreker de hoop uit, dat er
door samenwerking en met hulp van de lilmachtige nog iets gedaan kan
worden oia de door hem gesignaleerde gevaren af te wenden.

jian het slot beantwoordde de heer Westerling nog enige vragen,
die door belangstellenden gesteld waren.

Dordrechl^, 25 Maart 1953.
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.
Onderwerp: Landelyke vergadering Veteraneri~Te~gben Kederland,

gehouden in hotel "Thalia" te Utrecht op 18-4-53.

In hotel "Thalia" aan het Stationsplein te Utrecht werd op
18-4-53 een landelijke vergadering gehouden van het Veteranen
Legioen Nederland. Op de agenda stond de goedkeuring van het
huishoudelijk reglement der Vereniging. Van het hoofdbestuur
war en aanwezig: G-eneraal , voorzitter, Overste ,

, , en een vijftal districtsvertegenwoordigers.
In de vergaderzaal was geen enkele versiering aangebracht,
noch door middel van vlaggen, noch met bloemen. Kilitairen in
uniform gekleed waren niet aanwezig. Van de Afd. Amsterdam
was een afgevaardigde aanwezig, gekleed in het uniform der
bereden politie te Amsterdam. Er werd niet gezongen, noch bij
de aanvang, noch bij het einde der vergadering. Kapitein Wester-
ling was aanvezig als afgevaardigde van de afd. Amsterdam, al-
w .ar hij een bestuursfunctie in die afdeling zou vervullen.
De voorzitter, Gteneraal , heette de ongeveer 100 aan-

wezigen uit 29 afdelingen met een kort openingswoord wellcom
te ong. 16 uur en stelde voor, wegens tijdgebrek het voorlezen
van de notulen der vorjgige vergadering achterwege te laten,
waartoe werd besloten.
Eerst werden de "ingekomen stukken" behandeld. Er was een

schrijven van de afd. Alkmaar, hetwelk de voorzitter per ex-
presse en aangetekend was toegezonden. Bedoelde brief bevatte
veel gekanker en veel beschuldigingen aan het adres van
Niets van het Legioen deugde, evenals het periodiek N0ud-
Wapenbroeders". Een afgevaardigde van de afd. Alkmaar was ter
vergadering aanwezig en voerde nogal obstruct ie, doch tegen
het einde der vergadering trok hij namens zijn afdeling de brief
met beschuldigingen in en sprak zijn vertrouv/en in het beleid
van het H.3. uit.
Een volgend ingekomen stuk handelde over het oprichten van

een Indisch monument hier te lande. Bewloten werd, de nodige
stappen te doen bij de bevoegde inst&nties om vergunning te
Icrijgen tot het oprichten ervan. Het zal een nationaal monument
worden doch de plaats van oprichting werd nog niet vastgesteld.
Het bedoelde stuk, dat waarschijnlijk door de afd. Hilversum
v;as ingediend, stelde voor in "Oud-\/apenbroeders" een adver- •
tentierubriek open te stellen voor vacant ie-woningruil voor
legionnairs. Bit werd aangenomen. Ten derde verzocht men in
die brief, in "Oud Wapenbroeders" een rubriek met voorlichting
over Nieuw Guinea op te nemen. De vraag werd gesteld of de
pas benoemde gouverneur van Nieuw Guinea wel capabel was voor
die functie. Besloten werd informatics in te winnen, artikelen
over Kieuw Guinea op te nemen en voorlichting te geven. Enige
Korea-strijders hadden van hun affceuring over de nieuw benoemde
gouverneur in een schrijven doen blijken. Generaal nam deze
laatste mededeling voor kennisgeving aan en zou het een en
ander eens onderzoeken.
Vports was er een ingekomen stuk over de actie "Generaal

Spoor", betreffende de opbrengst van de uitgiflte van een boek.
Voor gesteld werd, te bewerkstelligen dat de baten van deze
uitgave ter beschikicing worden gesteld van Lievrouw Spoor om

i
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dat geld aan te wenden voor de nagelaten betrekkingen van
Indie-str ijder a.
Vervolgens deelde Gen. ; raede dat de hee* eervol

ontslagen was als lid van net KB wegens net aanvaarden van
een bezoldigde functie als hoofdredacteur van. "Oud Wapen-
broeders", onder dankzegging voor de door hem als hoofd-
bestuurslid bewezen diensten. had toen voorgesteld
een zekere als zijn opvolger in het HB op te nemen,
die zich reecis bereid had verklaard de functie van secretaris
te vervullen. Het HB werd gemachtigd, " hiertoe aan te
zoeken.
De afd. Hilversum stelde voor om niet over te gaan tot de

behandeling van het huishoudelijk reglement, doch opening van
zaken te geven over de scheuring in het Legioen, daar de
leden het recht hadden te we ten wat zich dlenaangaande had
afgeapeeld. Dit voorstel werd door de vergadering aangenomen.
De voorzitter stelde toen voor, het huishoudelijk: reglement
met amendementen voorlopig aan te nemen met verzoek, een
weinig vertrouwen te stellen in het HB. Dit voorstel werd
met alle 29 afdelingen v66r aangenomen.
De afd. Amsterdam stelde voor nu de dag vast te stellen

voor de herdenking der gevallen Indie-strijders, daar de
herdenkingsdag 27 December dit jaar op Zondag valt. Toezeg-
ging tot medewerfcing was reeds verkregen van het gemeente-
bestuur in Amsterdam. Itesloten werd, dit jaar op 26 December
de herdenking te houden indien op die dag de Kieuwe Kerk ter
beschikking mocht zijn en het nemen van ordemaatregelen op
die dag mogelijk zou zijn. Hierna deed G-eneraal enkele
mededelingen over het conflict met het oud-HB lid en
zijn aanhang, welk conflict hij betreurde, evenals het over-
lopen van enkele goede legionnairs naar de afvallige groep.
Een exemplaar van het tijdschrift dat deze groep uitgeeft
was ter vergadering aanwezig.
, Het bestuur van deze nieuwe vereniging, "Nederlanda Legioen"
genaamd, is als volgt samengesteld:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningm.:
Sedaoteur:
Voorzitter sprak nogmaals zijn apyt 'Hit" over de split-

sing en wenste met geen enkel woord te spreken over hetgeen
op de vorige landelijke vergadering in de zaal was voor gevallen.
Hierop stelde hij de motie van vertrouwen in het H.B. Voordat
hierover gestemd werd, gaf een kwartier pauze. Tijdens
deze pauze zwermden tientallen afgevaardigden om kapitein
Westerling heen, die toezegde, op eventueel verzoek van een
afdeling van het Legioen, in een vergadering dier afdeling
een lezing te zullen houden. G-eneraal merkte toen op
dat v/esterling zich moest onthouden van revolutionaire uit-
drukicingen in zijn eventueel te houden lezingea en raadde de
afdelingsbesturen aan zich van tevoren te overtuigen van de
inhoud van de door Westerling te houden lezing.
Fa de pauze vond te stemming plaats over de motie van ver-

trouwen, welke motie, nadat verschillende afgevaardigden ten
gunste van het KB hadden gesproken met algemene stemmen werd
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aangenomen, gevolgd door handgeklap.
Thans kwamen de financiele kwesties ter sprake. Besloten

werd het lidiasatschap TL1\ vast te stellen op / 2,40 per
jaar, waarvan de helft ter beschikicing zou fcomen van het
HB en de andere helft verdeeld zou worden over de gewestelijke
en afdelingsbesturen. De icosten van het abonnement op W0ud
\Vapenbroeders" werden gesteld op / 7,60 per jaar; niet-leden
betalen eenter / 10,- =per jaar. Losse nummers van het maand-
blad kosten / o,85. Er raoet dringend bezuinigd worden want
de oude schuld van / 30000 van de Stichting VLN wil het HB
als ereschuld beschouwen en aflossen. Voor dit doel werd
het schulddelgingsfonds opgericht.
Generaal deelde mede dat het Legioen de voile mede-

werking had gekregen van de Regerings Voorlichtingsdienst,
de Legervoorlichtingsdienst en het Ministerie van Oorlog,
die persksarten ter beschikking hadden gesteld aan het
legioen. Tevens zou het Hinisterie van Oorlog een volledige
lijst van gesneuvelde militairen ter beschikking stellen en
tevens het gebruifc van een kamer met schrijfmachines in het
Ministerie van Oorlog. De Legervoorlichtingsdienst had aan-
geboden voor de leden van het Legioen films ter voorlichting
te draaien, ten einde de leden volledig op de hoogte te
brengen en te houden van de huidige tactiek en het juiste
gebruik der nieuwe wapens.

Bij de rondvraag zeide het HB lid dat hij had verwacht
dat de vergadering na het aannemen van de motie van vertrou-
wen niet alleen door handgeklap instemming zou betuigen,
doch tevens door "de houding aan te nemen" en verzocht zulks
alsnog te doen. De vergadering stond en bloc op en applau-
disseerde nogmaals spontaan. Desgevraagd werd door de voor-
zitter medegedeeld dat het orgaan "Oud Wapenbroeders" gratis
wordt toegezonden aan de Ambontfezen in de kampen in Neder-
land, doch daar gebleken is dat verschillenden in die kampen
moeite hadden met het lezen ervan, zal voortaan een stufcje
worden opgenomen in de Ambonese taal.
Er werd nog medegedeeld dat een commissie van advies en

discipline was ingesteld, waarin diverse generaa&ls en ad-
miraals z it ting hadden genomen, o.a. G-eneraal en
de admiraals en , alsmede een lid van de 2e
Kamer (naam niet bekend).
Omstreeks 19.45 uur sloot de voorzitter deze over het

algemeen rustig verlopen vergadering. In het district
Utrecht is tot heden niet geblefcen dat alhier ook een
scheuring gaande is. Op 21-4-53 ten 19.30 uur houdt de afd.
Utrecht van het VLN een filmavond voor leden en introducpe's
waarbij de film "Soldaten Over zee" wordt vertaond.



Aniwoord aan vlNederlands Legioen"

Alhoewel ik mij sinds mijn ontslagaanvrage bij het toenmalige H.B.
van het Veteranen Legioen Nederland onthouden heb van alle be-
moeienissen met het Legioen, kan ik nu niet langer mijn mond
houden. Deze morele noodzaak is niet voortgekomen uit omstandig-
heden in het Legioen, maar om het blad, dat ik heden toevalliger-
wijs in handen kreeg en dat onder de naam ..NEDERLANDS
LEGIOEN" een oproep doet horen aan alle ,,ware Legionnairs",
zich van het V.L.N. te distancieren en zich aan te sluiten bij deze
nieuwe beweging.
Dit feit is verbijsterend en afschuwelijk.
Wat onze tegenstandcrs-in-de-politiek, wat vuilspuiters-uit-de-
duisternls vergeefs getracht hebben ons Legioen aan te doen, wordt
hier maar even gedaan door eigen mensen: de wig van de twee-
dracht te drijven door het hart van het V.L.N.
Ik heb mijn eigen, overtuigde gedachten over deze poging en over
de ..motor", die hier achter zit, maar het heeft geen nut hiervan
te gewagen. Het zou alleen de indruk wekken, als zou ik deze po-
ging in feite au serieux nemen en dat doe ik waarlijk niet. Daarvoor
ligt het persoonlijk motief van de „motor" te dik op het geheel.
Alleen eta ding zou ik graag willen weten: er wordt in het eerste
nummer van ..Nederlands Legioen" gesproken van een tegenrapport
van een bij name genoemde enquete-commissie: kan mij dat rapport
worden toegestuurd en- kan ik daarbij meteen vernemen, waarom
of die commissie mij. als oprichter van het Legioen, niet gehoord
heeft? Alleen dan kan in concrete opgetreden worden; elke beschul-
diging, elk verweer in genoemd eerste nummer is thans een kwak
blubber. En blubber is vuiligheid. En ik protesteer met klem tegen
het feit, dat mijn naam mede is gebruikt als bestanddeel van £en
dier vuiligheden.

Tot goed begrip diene nog dit:
Ik val niet de bij name genoemde bestuursleden van dit spiksplinter-
nieuwe Legioen aan. Ik ben er van overtuigd, dat zij gehandeld
hebben uit eerlijke motieven, n.l. in hun vrees over de gang van
zaken in het V.L.N. en omdat zij hun idealen bedreigd «cien door



een verzanding in een bedding van daadloosheid en compromis.
Evenzeer ben ik er van overtuigd, dat zij tot deze vrees grotendeels
zijn geinspireerd door de ,,voorlichting" van eeii bepaalde figuur.
Het spijt mij echter en ik doe hen hier het bittere verwijt, dat zij
gemeend hebben hun vrees en goede wil vorm te moeten geven in
een splijtzwam.

Ik hoop, dat het V.L.N. zijn eigen antwoord zal hebben op de op-
roep van het Nederlarids Legioen. Een hard en klaar antwoord, dat
niet all een de initiatiefnemers, maar ook de gehele buitenwereld
voorgoed de illusie zal ontnemen, dat het Veteranen Legioen Neder-
land zich laat verbrijzelen, wat voor machten en splijtzwammen er
ook tegen worden gebruikt
En laat het Legioen meteen een streep zetten onder dit (eit en ver-
der voorwaarts zien. Er is maar een doel: NEDERLAND. En het
uur is laat.

TON SCHILLING.

Naschrift van het Hoofdbestuar van het V.LJf.

Deze Nieuwe Wapenbroeders is het eerste antwoord op deze aan-
val in de rug. De acties welke wij deze maanden voorbereid hebben,
zullen in de komende Oud Wapenbroeders en via de afdelingen
kenbaar gemaakt worden en de steun van iedere legionnair zal
daarbij gevraagd worden.
De wedloop met de ti|d is begonnen.
Ton, wij danken je voor dit antwoord en wij we ten, dat wij je steun
nu en in de toekomst weer zullen hebben.
Met jou hebben wij het onverwoestbare vertrouwen in de goede
geest en de mentaliteit van DE LEDEN VAN ONS LEGIOEN.


