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Onderwerpi "Veteranen ̂ egioen Nederland1*
""(Nationale" dodenhe"rdenking)

6 Januari 1954

Betreffende de onder auspiciSn van het V.L.N.-afdeling
Amsterdam-gehouden "Rationale dodenherdenking" op 26 December
1953 bij het nationale-monument op de Dam te Amsterdam, werd

het navolgende vernomen.
Over het algemeen bestond er voor deze herdenking minder

belangstelling van de zijde van de leden van het V.L.N* dan
het vorige jaar.

Aanwezig waren voorzover is kunnen worden nagegaan afge-
vaardigden van de V.l.N.-afdelingem
Amsterdam, Rotterdam,Den Haag, Arnhem, Haarlem en Hilversum.

Voorts was aanwezig een deputatie van de *ranse Oorlogs
Vrijwilligwrs. De leden van deze delegatie zijn enige dagen
de gast geweest van het bestuur der 7.L.N.-afdeling Amsterdam.
Het overgrote deel der aanwezigen bestond uit familie-leden
van in Indonesia gesneuvelden.
Door de wnd. algemene voorzitter van het V.L.N.-landelijk be-
stuur werd bi;J het nationaal monument een
korte t^oeapraak gehouden, waarbij de in Indonesia gevallenen
werden herdacht, met de opmerking, dat deze offers in Indone-
aiS niet tevergeefs waren gebracht.

Door meerdere der aanwezigen werden daar/:a bij het natio-
nale monument kransen gelegd. Ook door de bekende leiders van
de R.M.S. met name
MAMT5AMA Johan Alvarezi

' en.

werd namens de R.M.S. een krans gelegd.
Het fluitorkestjvan de Ambonese bewoners van het woonoord

te Vught speelde tot besluit van deze herdenking het "Wilt heder
nu treden11 en het "Wilhelmus".-

Van het 7.L.N. landelijk bestuur werden opgemerkt:

Het genkel had een rustig verloop.Einde
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Onderwerp : "VeteranelTLegioen Nederland"

12 Januari 1954.

Naar werd vernomen, zal door de afdeling
Amsterdam van het "Veteranen Legioen Nederland'1 op 29-1-1954 een
bijeenkomst worden gehouden van de wi jkbesturen, op welke bijeen-
komst een nieuw afdelinga-bestuur zal worden gekozen.

Als candidaten voor dit nieuwe afdelingsbestuur werc'en genoemd:

Naar werd vernomen zouden thans 740 personen lid zijn van de
V.L.N.- afdeling Amsterdam, die trouw hun financial* verpllchtin-
gen nakomen.

Hieruit moet worden opgemaakt, dat vele personen als lid hebben
bedankt of als zodanig zijn afgeschreven omdat zij hun contribu-
tie niet betaalden.

Voorte werd vernomen, dat het bestuur van de V.L.N.-afdeling
Amsterdam voornemens zou zijn om het beetuur van de stiohting
"Pro Patria1* uit te nodigen gezameUijk ook te Amsterdam een z.g.
"protest-bijeenkornst" te organiseren, tegen het beleid van de Ne-
derlandse regering ^,o.v. de Nederlanders in IndonesiB. E.e.a. in
navolging van de "protest-bijeenkomst" welke op 7-1-1954 in de
Dierentuin te Den Haag werd gehouden.

DAT, 13JAH195I
MMpÎ

Bljl.
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Bi Jlag«: ^~

Onderwerp: Veteranen ^egioen Nederland.
"" (0ud WapenbroeHera)

ACD/

I

net V.L.N. uitgegeven orgaan "0
Ivtki. eKta.plam uail H door

. . . .__ . het
"Kerstnummer 1953". . ^
Exemplaren van dit nummer we r den CUlilS 'bagen geleaen door
de leden-abonne"'s-per post ontvangen*

T.a.v. de inhoud van dit nummer zij opgemerkt, dat
veraohillende van de in dit typografiach goed verzoigde
"Kerstraimmer 1953" opgenomen artikelen zijn gewijd aan
het "Kerstfeeat 1953" en de jaarwisaeling W1953-1954tt.-
levena wordt-zoals te doen gebruikelijk-in dit nummer ook
weer de nodige aandacht besteed aan:
a. "De vergeten Nederlandera", waarmee dan worden bedoeld

de thana nog in Indonesia* verblijvende Indische Neder-
landera.

b. "De Ambonezen en de kwestie der Zuid Molukken".
c. "De grondrechten op Nieuw Guinea, hiermede wordt dan

bedoeld het verlenen van recht op de grdnd aan Ne-
derlandera op Nieuw (Juinea en meerdere van zulke
vraagatukken, zoala het verdrag t,a.v. de* "E.D.Gr.",

Met betrekking tot de onder a,b, en c bedoelde aan-
gelegenheden wordt de verwachting uitgesproken, dat deze
in de loop van 1954 tot een oplossing zullen kunnen wor-
den gebracht,

Verder wordt de aandacht geveatigd op het onder de
titel "Legionnaire" opgenomen persoonlijk woord van de
huidige wnd. algemene voorzitter van het V.L.N.
Hierin wordt het e.e.a. gezegd over de interne mbeili^khe-
den in het V.L.N. en de leiding welke hij aan het V.L.N.
denkt te geven.

Tevena is in extenso opgenomen de redevoering welke
door werd gehouden op de "herdenkingsbij-
eenkomat" welke dp 21-11-1953 door de V.L.N.-afdeling Rot-
terdam, aldaar werd gehouden*
In een inleidend woord van de direoteur van de Stich-
ting "Oud Wapenbroedera" _^ wordt o.a.
opgemerkt, dat het Legioen sedert: tte oprichting een ater-
ke behoefte heeft gehad aan een duidelijke formulering
van haar "geloofabelijdenia1* welke in deze redevoering
zo in het bijzonder tot uiting komt nml.
MHet Legioen ia Nederlands, het streven ia algemeen Lands
en Vdlksbelang, de Middelen Legaal en Waardig",
Verder is een gedioht opgenomen onder de titel"Aan de hon-
derd!" van

waarxn aet e.e.a. wordt gezegd o¥
ver de Indische Nederlandera en de Ambonezen.

Einde



I.D.LEIDEN ,
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Betr:Verslag openbare bijeenkomst
, Veteranen Legioen Nederland.

Het Veteranen Legioen Nederland en de Stichting "Pro
Patria" hielden op Donderdag,14 Januari 1954,in de Stads-
gehoorzaal te Leiden een openbare bi;jeenkomst,waarvan de op-
brengst was besteind voor het kol. -fonds om hulp
te bieden aan de Nederlanders in Indonesia.De entree be-
droeg f.1.25 p.p.Aanwezig waren ongeveer 300 belangstellen-
den,waarvan een groot gedeelte bestond uit Ambonezen.(Zaal-
capaciteit 1100 zitplaatsen).

Te 20.15 uiir werd de bi^eenkomst geopend door de pi.
voorzitter van het V.L.N.

De eerste spreker was de voorzitter van de stichting
^Oud-Wapenbroeders", .In een rede van 15 minu-
ten hekelde hij op adherpe wijze de politick van de Heder-
•landse regering t.o.v.IndonesiS.&een enkel leger is ooit zo
gruwelî k door zijn regering misbruikt als na de bezetting
het Nederlandse leger in Indonesia,zo zei hij.Met voile over-
gave heeft dit leger,dat gevormd werd door llederlanders,Am-
bonezen en Indische Uederlanders,gevochten om in Indonesi'5
weer orde en vrede te brengen.In opdracht van de Xed.rege-
ring rnoest herhaaldelijk een pas overwonnen gebied worden
ontruimd en de ITed.driekleur worden neergehaald.Terwijl de-
ze noedige soldaten sneuvelden zaten de Ked.ministers gezel-
lig om het haardvuur en namen daar met hetzelfde geciak het
besluit om Uederlanda-Indie" te liquideren als dat van een
belastingverhoging.Thans verbli^ven noglSOOOO hulpbehoeven-
de Nederlanders in Indonesi'd.De lied.regering steunt hen,
maar zij krijgen te weinig 6m van te leven en te veel on:
te sterven.De Ned.regering wil hen op deze wijze dwingen In-
donesiBrs te worden.

In'het Nederlandse volk zit weinig fut nieer en langza-
nerhand zakt het af in een toestand van fatalisme.Hoewel hei
weet in wat voor ellendige toestand deze ITederlanders in In-
ddnesiS verkeren,interesseert het zich veel meer voor een
loonsverhoging van 5̂ '.Zelfs worden zij in de steek gelaten
door het Rode Kruis,dat liever'htilp verleent aan Srieken,
Oostenrijkers en Italianen,dan aan'eigen landgenoten.Ala
volk,als(mens en als christen zijn wy verplicht ora organiaa-
ties als'het V.L.IT.en Pro Patria near vercogen te steunen,
teneinde de kreperende landgenoten in Indonesia een mens-
waardig bestaan te versekeren.

?Ta de pauze hield ,hoofdbestuurslid V.L.IT,
een rede van een half uur.Ook hij vroeg zich af waarom het
llederlandse volk zich het lot van de noodlijdende landgeno-
ten in IndonesiS niet meer aantrekt.IIinister Van T1II-IL



he eft aelfs beweerd,dat de toestand van deze menden hslemaal
niet onhoudbasr is,aldus .jpreker.Voor deze bevering z;jn naar
twee iaogelijldiedenfof de uiniater ±x verkeerd voorgelicht,of
tuj spreekt welbewuut onwaarheid.^o verwj^t hij net V.L.N.van
aen gebrek aan waardig optredeii.v/\ zijn ons dit niet bewust,

/ dat en fciocht iiet toch zo zijn,dan is/niet anders dan een gevolg
van het onwaardig optreden der Ilederlandae regering.Vvij hebben
voldoende feitennat̂ iaal OKI aan te kunnen tonen,dat Ambon
werd gebombardeerd met behulp van Kederlandse vliegtuigen en
schepen en uitgenioord raet Ned.v/apens,dat de Ned.regering de
paspoorten van de 130000 Indische Ilederlanders heeft ingetrok-
ken en him onvoldoende steun geeft om deze menaen te dwingen
IndonesiSr te worden.SiJ hebben het zo slecht,dat moeders als
prostitute geld xaoeten verdienen om het gezin niet te laten
verhongeren.De 2e Zamerleden stemden in 1953 enthousiast voor

, een eigen .̂oonsverhogiug van 3000 gulden per jaar.Daar blijkt
, uit,dat hun verantwoording voor hun portemonnaie zwaarder

weegt dan de verantwoording voor het lot van de Nederlanders
in IndonesiS.Op deze wijze verzaken ook zij hun plicht.

Tijdens de Spaanss bezetting in de I6e eeuw speelde tfil-
1 em van Orange het met zijn 3-euzen klaar de vijand buiten de
grenzen te.drijven.Ik ben er van overtuigd,dat hun dat i it
gelukt zou zljn als er toen een .Minister DREES,LON3 en Van

, THIBL in de regeriug had gezeten. ^
Niet a^leen is Neder!|.ands-Indi8 door de i.'ederlandse -̂ ge-

ring in comaunistische handen gespeeld maar deze regering
ontziet zich ook niet toe te laten,dat,naar Russische methode,
onze telefoongesprekken worden afgeluisterd en onze post wordt
achtergehouden of.opzettelijk vertraagd.Zoals ieder bekeri is
zjjn kortgeleden enkele Hederlanders in IndonesiS gearresteerd.
Daarpnder bevinden zich verschillende inedewerkers van onr.die
daar de Indische Nederlanders hulp verleenden.Vij zijn er van
overtfi^-gd,dat onze regering geen enkele poging aal doen om
hen te bevrijden.Daaroia hebben vdj op ons genomen,niet eerder
te rusten,voor z!J v^eer heelhuids in Nederland zljn aangekoinen.

Spreker besloot.zijn rede met een oproep tot de Leidse
gerepatrieerden zich aan te sluiten blj het V.L.ll.

De avond werd verder gevuld met muziek,zang,danxi en to-
neel door ,• , ,de Men'
Muria Minstrela en de Ind.danagroep The Pour Gardenias.

Te 23^30-uur werd de bijeenkoiast,die sen rustig en opge-
wekt verloop had,door de Voorzitter gesloten.

Leiden,16 Januari 1954.
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Vctcranen Legioen ,,Nederland"
AFD. AMSTERDAM EN OMSTREKEN

LEGIONNAIRS

LBEST!!!

130.000 NEDERLANDERS
in Indonesie verkeren in NOODII

In samenwerking met het Bestuur van de Stichting ,,Pro-Patria" e. a., beleggen

wij een vergadering, om hiertegen stelling te nemen!!

DAAROMt

Bezockt dc PROTEST-BIJEENKOMST
op Vrijdag 5 FEBRUARI 1954, in de CONCERT-ZAAL van BELLBVUB

te AMSTERDAM (ingang Marnixstraat 400)

»Tegen het beleid der Nederlandse Regering, ten aanzien
van de Nederlanders in Indonesie"

SPREKERS: Prof. Dr S. U. ZUIDEMA, JOH. VAN HULZEN
en Dr W. K. H. FEUILLETEAU DE BRUYN

SOBATS, dit is actie, draagt het uit en zorgt er voor dat je er bij bent met

desnoods je hele familie en kennisscnkring ! i!

AANVANG* 20 urn precies ZAAL OPEN 19J5 nor

VOOR IEDEREEN: VRIJE TOEGANG
HET AFD.-BESTUUR



VETBRANEN LESIQEN NE1JERLAND
AFDELING ALSTERLAii & OjrtETR.
SECRBTARIAAT; KLlletstraat 26
NS: NH-1-1423.

Amsterdam, 22 Januari 1954

Legionnair,

Het bestuur van de afdeling Amsterdam & Omstreken nodigt D hiersnede
uit tot net bijwonen van een Algeinene Ledenvergadering, welke zal
plaatsvinden op:

VRIJDAG 29 JAMJARI 1954 in HIJIZE
HE LIEEDEjDA. COSTAKiDB 102.

20.15 uur.

A & E N D A;
1 .
2.
3«
4«
5»
6.
7.
8.
9.
10.

Opening
Ingekomen stukken
Jaarverslag door de secretaris
Jaarverslag door de penningmeester
Verslag kascommissie 1953
Verkiezing kasconanissie over 1954
Voorstel inzake verkiezing nieuwe afd: Bestuvir
Verkiezing afdelingsbestuur
Rondvraag
Sluiting

tlet be trekking tot punt 8 van de agenda, delen wij U mede, dat er van de
zijde der leden geen enkele candidan tatelling werd ontvangen.
Hierdoor aag het afdelingsbestuur zich genoodzaakt te trachten een nieuw
bestuur aamen te stellen. mede gezien het feit, dat enige bestuursleden
de -wens te kennen gaven zich niet herkiesbaar te stellen.
Het bestuur meent daarin geslaagd te zijn en vond de volgende personen
bereid een funotie in het nieuwe afdelingsbestuur te willen bekleden:

Mr. W. Spanjaard
L. Willems
R. Terol
K. van den Bosch
P,N. Groen
A. E. .A.il. Xothmann
liej.H.v.d.Sluys Veer

- voorzitter ad interim
- vice voorzitter
- secretaris
- penningmeester
- commiasaris
- commissaris
- sociale dienst ad interim

Voor de goede orde zij nog opgemerkt, dat alleen legionnairs lid van de
afd: Amsterdam in het bezit van een lidmaatschapskaart voor het eerste
kwartaal van 1954 toegang tot deze vergadering zullen hebben. (indien de
lidmaatschapskaart nog niet werd ontvangen, inaar wel de contributie voldaan,
dan het stortingsbewijs tonen). Voor de goede gang van zaken, zal derhalve
een ieder niet in het bezit van kaart of stortingsbewijs, de toegang tot

worden ontzegd.



No. 32 - H - '54.
On^erwerp : "Veteranen Legioen

(Oud Wape"nbroede
Bijlage : . n

uitgegeven maandblad "Oud Wapen
3e. jaargang.

T.a.v. de inhoud van dit numra
hoofdzakelijk is gewijd aan :

ruari 1954,

Djp!. -'t/^

exemplaar
Jaiiual

wprden opxem<

oor het V.L.N.
i 1954 No. 1

rkt dat deze

de nationale veteranen herdenking op 26-12-19^3 te Amsterdam;
de noodtoeatancl van de Indische Nederlanders;
Nieuw Guinea;
West Indi«"en ^ 0>T2-3
de R.M.S. en de in Nederland verblijvende Ambonezen.

Over de onder sub a. genoemde nationale veteranen herdenking
op 26-12-1953 is een verslag opgenomen, zomede de redevoering,
welke bij deze gelegenheid werd uitgeaproken door de algemene
voorzitter van het V.L.N.

Tevens zijn verschillende foto's van deze herdenking opgenomen.
M.b.t. de onder sub. b. bedoelde "noodtoeatand van de Indische

Nederlanders" is een verslag opgenomen over de jgrotest-bijeen-
komst, welke op .̂-7-1954 te Den Haag werd gehouden tegen RTPt tte-
leiH vaii d"e "Nederlancrse regjerjLng t.a.y. 3e_Bfede:lt*landers In Indo-
n«si8. Hierbi3 is tevens de moiie opgenomen, welke op deze bij-
e'enkomst werd aangenpmen.

Met betrekking tot de kwestie Nieuw guinea, zij in het bijzon-
der verwezen naar het artikel s "Een brief uit Nieuw Guinea"
waarin een in vrij heftige bewoordingen gestelde oritische be-
schouwing wordt gegeven door het op Nieuw Guinea gevestigde
"Nieuw Guinea Verbond" (N.G.V.) en wel op het artikel in "Het
Parool" van 18-9-1953, geschreven door het lid der Parlementaire
Missie :

In een artikel : "Nieuw Guinea of Irian" wordt de aandacht ge-
vestigd op drie berichten afkomstig uit Djakarta, betreffende de
activiteit van d« Indonesische regering t.a.v. Nieuw Guinea.

Het artikel "Hoeden af.... en wel bedankt" is eveneens getekenc
met de initialen ": ." . In dit artikel wordt het e.e.a. gezogd
over "een ministerie, dat mar de fraaie naam "Minor" luistert" .

Hier wordt aan minister prof .dr.W. J.A. KERNKAMP de vraag ge-
steld, "waarom het nodig is, dat een Amerikaanse technische com-
missie zich op 8 Januari van dit jaar naar Suriname heeft bege-
ven, om daar in het kader van fUV Amerikaanse buitenlandse hulp-
pro gramma met Surinaamse en ^ederlandse experts na te gaan hoe
de ontwikkeling van dit gebied kan worden bevorderd".

In dit verband zij tevens verwezen naar het artikel : "Aan de
Oude Hap", getekend met de initialen " "

. waarin o.a. wordl
medegedeeld, dat het redactielid

naar Suriname is vertrokken om de re-
dactie van daaruit voor te lichten over het Nederlandse regeringE
beleid.

In dit artikel wordt tevens gezegd : ndat zij de landgenoten ii
IndonesiB^aiet zullen laten versukkelen" en "langs bepaalde kana-
len uit Indonesie feiten zullen aantonen, dat daat NederlandV/se
onderdanen op de meest schandelijke manier aan de hongerdood wor-
den pri jsgegeven."

Tevens wordt in bedoeld artikel gezegd, dat zij de nodige aan-
zullen -2-
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van 10 Februari 1954.

zullen blijven besteden aan de in Nederland verblijvende Ambone-
zen.

V«rw«zen zij tenslotte naar «en op pagina 18 opgenom«n schrij-
ven van de algemeen voorzitter , gerioht ^an de leden
der Berate Kamer der Staten Generaal, waarbij aan deze leden i«in
overweging wordt gegeven nun goedkeuring niet te willen verlenen
aan het verdrag der "Europe3« Defenaie Gemeenschap". Einde.
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'DAT, 1 MRT. 1954
BO.

Verbinding: 19
A/4 no 292'54 VLN

Betreft: Veteranen Legioen Nederland

26-2-54

In net dagblad "Trouw" van 19-2-54 is op pag 3 een verslag
opgenomen van een protestvergadering tegen net beleid.nvan de
Eederlandse regering ten aanzien van Ambon. Op die vergade-
ring sprak o.a. , directeur der Stichting
"Oud-Wapenbroeders", die zich o.a. als volgt uitliet:
1Mi7ij zullen daden stellen tegenover het teleorstellende stand-
punt van onze regering. Het Veteranen Legioen Nederland is
bereid, zo nodig gewapenderhanA deel te nemen aan de vrijheids-
strijd der Zuid-Irlolukken. Men beraadt zich thans over de
practische mogelijkiieden en moeiiykheden".
Naar aanleiding van dit couractenbericht, dat ook in andere

bladen, o.a "Het Vaderland" verscheen, is op de "soos" van
de afd. Utrecht van het VLfr op 24-2-54 uitvoerig gediscussi-
eerd. Op deze avond wareri 15 leden aanwezig. Fa afloop der
bespreking was men het er over eens dat behoorlijk
buiten zijn boekje was gegaan met zijn redevcering te Amsterdam.
De~ alH'. "tftrecht was tevoren niet ingelicht over de toezegging
die op bedoelde vergadering had gedaan. Slechts
^̂ n van de 15 aanwezigen was eventueel bereid gewapenderhand
deel te nemen asn de vrijheidsstryd der Zuid-Molukken. He
overigen waren er beslist op tegen en namen het
zeer kwalijk dat hij dergelijke uitlatingen in het openbaar
namens het Legioen had gedaan, zonder dat de leden of afd-
besturen hierover tevoren v/aren geraadpleegd.
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Onderwerp: Yeteranen Legioen Nederland,

Bijlage: «n ( l / V Z ^ 2 3 FEB. 195V
In aansluiting op hat dezerzijda raeda bi^^aehrijven

No. 32-F-»54 van 5-2-1954 gemelde voornemttn -can de af deling
Amaterdam van hat V.L.N., om op Donderdag, 18-2-1954 in hat
gebopw "Bellavaa" ta Amaterdam aan zgn. c nJplSnbara) "Ambon-,
avond" te organise re n, kan than* hierover lie* yalgaaaa wa»dan
medegedeeld.

Alhoawel hat aanvankelijk in da be dealing zou hebban ga-
le gen om aan daza bijeenkomat aen openbaar karakter te geven,
meende da af del ing Amsterdam van net V.L.N., dat in varband
me't ean te vervollen spreekbeurt van
_ ; ' ' ~~ ' _ " , hat
Deter waa om hiarvan een bealoten bijeenkomst te maken.
Haar bekand mag worden v eronderateld, heeft
da Indoneaiaohe nationaliteit.
Darhalva warden voor daze bijeenkomat kaartan gedrukt, waarop
daze bijeenkomat ala **bealotenN vergadering ward aangakondigd*
Een exemplaar van deza toagangakaart gaat bij dit achrijven,

Hat ia aohtar gebleken, dat aan ieder-ook niat ledan van
hat V.L.B.-deze toegangsbewijzan teganbstaling van f 0,75 par
atuk op da daarvoor beatemde adraasan kon krijgen.

Op da hierbedoelde bijeenkomat waren naar achatting 600
peraonen aanwezig. Capaoitait van da zaal: 700 peraonen.
Hat publiek beatond in hoofdzaak ait laden van hat Y.L.N.
Aanwazig waren ruim 30 Ambonezen, voor hat merendeel afkomatig
van da woonoorden rondom Amaterdam.
Opgamerkt warden da R.M.S.-leideratJohan Alvarez MAKUSAMA

an __^^___
MANUSAMA waa vergezald van zijn ecntgenote.

yan da per a waren veralaggevera aanwezig van "Trouw1* nDe Tela-
graaf" an "Wieringa weekblad".

i
Bat op hat toagangabewija aangekondigde optreden van da

Mena Moeria Minstrela kon gaen doorgang vindan, daar da laidar
van dit muziekgezelachap aen ongeluk waa
overkomen.Door eniga dar aanwaziga Ambonezen ward hierop apon-
taan voorgeateld om een "band" te vormen.Met een taxi werdan
hiarvoor muziekinatrumentan bij kennissen in Amaterdam opga-
haald.

Pa bijeenkomat ward met een kort welkomstwoord geopend
door da vice voorzitter van de af deling Amaterdam van het V.L.H

Ala aerate apreker van da avond trad op da eerdargenoemda
_ , dia aanving met da aanwazigan ta vertellen,

dat" Mj weT"ge3wongen waa om te apreken, daar door de Nederland
aa regering aan MANUSAMA het apreekverbod waa opgalegd.Maar wat
ik vanavond zeg-aldua - zijn in wezen de gedaohtan en
gavoelena van MANUSAMA.

Spreker varvolgda met
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Spreker vervolgde met een kort overzicht van de gebeurtenis-
sen op Ambon nd de souvereiniteitsoverdracht en sprak zijn ver-
bazing Ait over net felt, dat alhoewel de Nederlandse reohter
de R.M.S. als staat erkende, de Nederlandse regering dit NIET
deed.
Over het beleid van de Nederlandse regering inzake de Ambonese
kwe3tie liet zich niet al te vriendelijk ait. Het
Ambonese probleem -aldus spreker- zal voor de Nederlandse rege-
ring niet af- maar toenemen, daar er jaarlijks in Nederland
2000 Ambonese kinderen werden geboren.

wist grote hilariteit onder de toehoorders te wekken,
door instede van "minister Luna" te zeggen "minister Kluns"
De Indonesisohe regering van Soekarno werd door spreker uitge-
maakt voor "oommunisten"*
De R.M.S. zou de strijd tegen IndonesiS voort?iettea tot de
uiteindelijke over-winning. Hit Ceram warenberichten binnen
gekomen- alias - dat de strijd ganstig verliep.
Vervolgens werden, ten bewijze, dat de leider van de R.M.S.
Dr. SOUMOKIL1 nog leefde, enkele foto's op een doek ge-
projecteera, van welke foto's beweerde, dat deze
eerst onlangs door hem uit Ceram waren ontvangen*
Op deze foto's was Dr. SOUMOKIL te ^ien, temidden van soldaten
van het R.M.S.-leger*
Ook beweerde , dat hij kortgeleden een brief van SOU-
MOKIL uit Ceram had ontvangen. Deze brief was in het maleis ge-
typt en voorzien van de handtekening van SOUMOKIL.
De brief zou-volgens spreker- bedoeld zijn als een nieuwjaars-
boodschap aan de Ambonezen in Nederland.
Van kan gezegd worden, dat hij op deze bijeeokomst
onbeheerst en vaak fel sprak. Het effect van zijn toespraak
was duidelijk merkbaar op een groot deel van de toehoorders.
Het pabliek in de zaal was onrustig.

De tweede spreker was de directear van
de Stichting "Oud Wapenbroeders1*

De toespraak van deze spreker werd in "donderende stijl" ge-
houden. Na een felle critiek op het beleid van de Nederlandse
regering inzake de kwestie van de R.M.S*, zeide spreker o.m.
letterlijk:"Het is de hoogste tijd om de "kwak blabber"
(hiermede bedoelde spreker de heading van de Nederlandse rege-
ring t.o.v. de Ambonezen) welke nog steeds op de witte baan
van onze drieklear kleeft, er af te wassen door daadwerkelijk^
steun aan de jatrijd pp_ Ceram.11 •
Spveker "verzekerde, dat de Ambonezen hiervoor altijd op de le-
den van het V.I K* kon rekenen*

*

" De derde en laatste spreker van de avond was het VLN-lid
ait Utrecht(Zaylen) genaamd
Naar bekend mag worden verondersteid was het deze , die
nd de soavereiniteitsoverdraoht in zijn fanotie van hoofdajgent
van polltie van de marine basis van Sarabaia, met het Indone-
sische scnip(voormalige duikbootjager) "KOALLAS" met een 30tal
Ambonezen van Sarabaia naar Ambon wist uit te wijken.
Ben verslag van dezs "stunt" staat beschreven in het C&riste-
3ijk weekblad "De Spiegel" No. 33 van 16-5-1953*

Na een kort veralag van zijn tocht naar Amboina, deed
spreker het voorstel om uit het V.L.N. een detaohement samen
te stellen en daarmede naar Ceram te vertrekken om de Ambone-

zen in hun atrijd tegen
-3-
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zen in nun atrijd tegen de R.I» te ateunen,
Als voorbeeld atelde apreker Korea, waar het tooh ook nogeligk
was gebleken om een Nederlanda detaohement in te setten*

Verder kan nog worden oedegedeeld, dat in de pauze aan de
veralaggevera van genoende Nederlandae dagbladen, door MANUSA-
MA. een interview werd toegeataan.

Hiervoor mo-
ge acnTer worden verwezen naar het veralag, dat "De Telegraaf"
in haar blad van 19-2-1954 dQArover geeft*

Ook werden in de pauze ezemplaren van de door MAUUSAMA
geaohreven brochure nOm Recht an Yrijheid1* yerkocht. De op-
brengat van deze verkoop ia niet bekand* Ook ia niet bekend
voor welk doel het geld zal worden beatemd,

Aan het eind van de vergadering werd een telegram opge-
ateld, %elk» aan de Hederlandae regering zou worden verzonden,
inhoudende een proteat tegen de arreatatiea van de Nederlan-

< dera in Indonesia en tegen de door de R.I, gevoerde atrijd jte-
gen de R.M.3, Einde*



VETERANEN LEGIOEN NEDERLAND
AFDELING AMSTERDAM E. O.

Bewijs van Toegang
tot de

BESLOTEN VERGADERING
op Dondetdag 18 Februtri 1954 in de Concett-zaal van
,,BELLEVEU" (loging Munixstrut 400) te Amsterdtm.

SPREKERS: o.a.
Dr. J. H. NIKIJULUW, Algem. Vertegenw. der Republiek Zuid-Molukken

Onderwerp: Ontbuttingtn van Minister Manutama
Drs. R. A. DAMSTfi, Directeur Stichring ,,Oud-Wapenbroeders"

Ondcrwerp: Het Legioen en de Zuid-Molukken.
MUZIEK:

her bekende Ambonese Radio-Ensemble
,,THE MENA MOERIA MINSTRELS"
o.I.v. Radi Wicrtttu

Atnyaag 20.00 ant. Toegmngaprijs Fl. 0.75
Ztal open 19.15 uur. (Belasring inbegtepen)

Tijdcns de tederoetingen bliJTen de zaaldenten gesloten!
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Onderwerp: "Veteranen Legloen Nederl
(Afd.Amsterdam)

besturen, waren-aldus i van betrouwbare

!• Op de ddo. 29-1-! $SH tt>of~deafdelin : Amsterdam van het
"Veteranen Legloen Ned< rlbnd1" gehouden Tef ;adering van de wijk-

zijde vernomen-
stemgerechtlgde personq
Bij de op deze bijeenkomst gehouden verKieiingen voor een
nieuw afdelingsbestuur werden de navolgende personen gekozen
in de bij hun namen vermelde functles:
Voorzitter :
Vice voorz. :
Secretaris :

Penningm. :

Wijkbestuur Yfest: "'
Socials sectle:

en

Laatstgenoemde is secretaris in het bestuur van de stichting
"Door de Eeuwen TrouwJ* afdeling Amsterdam, doch heeft de toe-
jsegging gedaan, dat hij voor deze functle zal bedanken.
T.a.v* i, zij nog opgemerkt, dat deze .voor het
gewest Noord-Holland zittlng heeft in het hoofdbestuur van het
V.L .N •.
Tan het slot van deze bljeenkomst werd besloten een telegram
te verzenden aan het V.L.N. hoofdbestuur te Den Haag, met het
verzoek bij de leden van de le en 2e Kamer der Staten Generaal
te protesteren tegen de onlangs in ^ndoneslfc plaats gehad heb-
bende arrestaties van verscheidene Nederlanders,

2* Toorts werd vernomen, dat door het V.L.N. afdelingsbe-
stuur «afc de stichting "Pro Patria" was overeengekomen, dat de
kosten verbonden aan de protest-vergadering, weIke op heden
5-2-195̂  door de besturen van deze verenigingen te Amsterdam
zal worden gehouden, voorlopig door het bestuur van "Pro Patris
zullen worden betaald..
E.e.a. omdat de V.L.NT-afdeling Amsterdam thans met een klein
kastekort zou zitten*

3. Dit kastekort hoopt het bestuur van de V.L.N.~afdeling
Amsterdam door het organlseren van een zgn, "Ambon-avond" te
kunnen wegwerken, waarna ook deze schuld met het bestuur van
"Pro Patria" zal worden vereffend,
Deze Ambon-avond zal-aldus werd vernomen- op 18 Februari a.s,
in de grote zaal van het gebouw "Bellevue" te Amsterdam aor-
den gehouden,
Kafcr beweerde zullen op deze avond meerdere van de in
Nederland verblljvende R.M.S.leiders aanwezig zijn w,o, ook
Jotfhan Alvarez MANUSAMA ' , die
dan zonder te spreken op het podium zouden plaats nemen.
Vermoedelljk zal op deze bijeenkomst dan door

. een spreekbeurt worden ver-
vuld, waarblj deze dan o.a» zal spreken over het verblijf van
MANUSAMA c.s. op Nieuw Guinea.
De mogelijkheld wordt niet uitgesloten, dat er dan
toe zal overgaan om MANUSAMA ofMen van de andere R.M,S.-lei-
ders het hem- " verleende ereteken van "wrie en Vrede"

aan te bieden>
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aan te bieden*
*f. In aansluiting op het vermelde onder sub, ̂ van dlt

schrljven zij nog medegedeeld, dat in het h.t.l. uitgegeven
maandblad "Mena Moeria" van 25 Januari 195̂ dit blad word*
uitgegeven door de R.M.S.-lelders t.b.v. de in Nederland ver-
blljvende Ambonezen- de volgende bekendmaking was opgenomen:

PEMBERIIAHUAN
"Pada tanggal 18 Februari deran, djam 20 akan dilakukan di
"Amsterdam satu

VERGADERING
dari

VETERANEN LEGIOEN NEDERLAND"
"Dalam Vergaderiftg ini akan hadir djdga Anggota-anggota dari
"Pemerintah R.M.S. diatas panggung(spreekpodlum)
"Vergadering tersebut akan dilakukan dalam gedung BELLEVUE."

Vertaline:
MEDEDELING

"Op 18 Februari a.s, te 20.00 uur, zal in Amsterdam worden
"gehouden een

VERGADERING
van het

VETERANEN LEGIOEN NEDERLAND
"Tijdens deze vergadering zullen ook leiders van de regering
"der Rupubliek Zuld Molukken op het podimnverschijnen.
"De vergadering zal worden gehouden in het gebouw BELLEVUE te
"Amsterdam*

Uit deze bekendmaking in het maandblad "wena Moeria"
blijkt, dat hierover reeds overleg werd gepleegd met de voren

/er bedoelde R.M.S.-leiders en deze/kennelijk wel lets voor voe-
len om op deze zgn. JPAmbon-avond" aanwezig te zijn. Einde.



Onderwerpi "Yeteranen ^egioen Nederland.*»
(6ud WapenDroecferil

exe
7.L.N. uitgegeven orgaan N0ud Wapenbroe
No. 2 van ftejf 3de jaargang. Exemplar en
enkele dagen geleden door de leden en a

Ten aanzien van de in dit nuouner opgenomen tekst, kan wor-
den opgemerkt, dat deze hoofdzakelijk is gewijd aan:
a. de gearresteerde Nederlanders in Indonesia,
b. de protest-vergaderingen, welke worden gehouden t.a.v. het

beleid der Nederlandse Regering met betrekking tot de Ne-
derlanders in Indonesia",

0. Nieuw Guinea en de grondrechten van de daar verblijvende
Nederlanders,

d. West IndiS en
c. de R.M.S. en de in Nederland verblijvende Ambonezen.

~ 7oor de activiteiten met betrekking tot de in Indonesia gearres
teerde Nederlanders, zij in het bijzonder verwezen naar het ar-
tikel getiteld: "7erlaten" van Hierin
wordt o.a. raede gewezen op het leed van de Nederlanders in
Indonesia* en het verraad van Nederlandxx aan de R.M.S. en de
Ambonnezen,
Met betrekking tot de protest-vergaderingen, welke in samenwer-

/"werden ge- king met andere verenigingen/lfegen het beleid van de Nederland-
houden se Regering t.a.v. de in Indonesia* verblijvende Nederlanders,

wordt in het bijzonder verwezen naar de \rerslagen welke hiero-
ver in de pers verschenen en in dit nummer zijn opgenomen.
Hieruit blijkt, dat als voornaamste sprekers op deze bijeen-
komsten zijn opgetreden*
1. '_' directeur der Stichting nOud Wapen-

broe de r JB£~te~T5e"n~Haag.
2. , hoofdbestuurslid "Pro Patria1* te ^eiden

In het artikel "Nieuw Guinea" wordt door
hoofdbestuurslid voor het V.L.N.-gewest Zuid

lana en voorzitter van de VLN-afdeling te Den Haag, een plei-
dooi gehouden voor het verleuen van grondrechten aan de Neder
landers, die zich reeds op Nieuw Guinea hebben gevestigd of
zich daar in de loop tfazi tijden zullen vestigen.

dn het artikkl "Eerste indrukken in Paramaribo1* worden
door het thans daar verbli.lVende lid van de redactie van "Oud
Wapenbroeders" enige indrukken gegeven over ^ara
maribo.

Met betrekking tot de R.M.S. en de in Nederland verblij-
vende Ambonezen, zij gewezen op het artikel "Herinnering uit
de Molukken" van _ ___ _ _ en de reeds genoemde persver-
slagen over gehoucfen vergaderfngen,
Hieruit blijkt, dat niet alleen dccx* het 7.L.N. hoofdbestuur
raaar ook door de besturen der VLN-afdelingen nog speeds grote
aandacht wordt besteed aan deze aangelegenheid.

-2-
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Op de hierbedoelde bijeenkomsten was de voornaaraste spreker
de reeds genoemde . , terwijl op een zgn. Ambon-
avond te Amsterdam, een spreekbeurt werd vervuld door de te
Rotterdam wonende algemeen vertegenwoordager der R.¥.S.

In een soort me de deling onder de titel "Pasar Italam" wordt
bekendgesteld, dat op 28, 29 en 30 April a.a. door net V.I.N,
in samenwerking met de Stichting "Doorde Beuwen frouw" in het
gebouw Frinsengracht 4 te Den Haag een zgn, Pasar malam zal
worden gehouden. Aangespoord wordt om h.ieraan op de rftfn of
andere wijze mode te werken*

.^inde.
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Onderwerp: "Veteranen Legioen Nederland". //J/Z ;~

— O.0*f9 .

1, Naar werd vernomen, zou
hoofdbestuur - wat men daar noemjr - "weer eens
JS.e.ii. zou een geyolg zijn van het feit, dat ei| jonder~de leden ondkr-
ling nogal wat ruzie zou neersen en meningsverscStSfren xouden bestafen
over het bezetten van bepaalde functies in het IJuufdbUijLuui'. *
Naar verluid* zouclen in verschiiiende V.L.N.-afdelingen stemmen ziln
opgegaan, om • i : A

weer in de V.L.N.-leiding "op te neinen enTliem"de plaats te laten innea*
men, we Ike thans wordt vervullt door I , .di/recteur der
stichting "Oud-Wapenbroeders",

2. Volgens een uitlating van het V.N.L.-hoofdbestuurslid veor het Gewest
Noord-Holland en voorzitter van de V.L.N.-afdeling Amsterdam.

zou het plan bestaan, de zetel
van het V.L.N.-hoofdbestuur van D&n Haag over te brengen naar Amster-
dam. Over de eventuele oorzaak van deze zetel-overbrenging liet

zich niet verder uit.̂ inde.



Verzoeke agenderen en retour CAW.

B A P P 0 B T iDAi". 2 1 MRI 1954

VAN: CAW/II

Betr.: "Veteranen Legioen Nederland"

Inmiddela ia de wijk Voorburg, welke tevoren onder Ben
Haag reaaorteerde, omgezet in een afdeling, waarvan vice-admiraal

5 . , tijdelijk het
voorzitterachap op zich heeft genomen, totdat een jongere kraoht
voor deze functie is gevonden. Hi;) wordt bijgeataan door

ala seora-
taris en

ale coamiaaaria. Het aantal leden van
deze nieuwe af deling bedraagt thane ongeveer 70. Een bijeenkonat
.la tot bed en nog niet gehouden.

'Ten aanzien van het hoofdbeatuur ward vernomen, dat nu een
zeer grote aamenwerking is ontataan tusaen het Legioen, de atich-
ting "Pro Patria" en de vereniging "Door de Eeuwen Trouw", waar-
bij gezaaenlî k bijeenkomaten worden belegd net het doel te pro-
tea teren tegen het beleid van de Nederlandae Begering ten aanzien
van de Nederlandera in IndoneaiS en de Ambonnezen. Op deze bij-
eenkomaten treden dan de meeat prominente figuren dezer vereni-
gingen ala aprekera op^ Zo vpnden bijeenkomaten plaata te Den
Eaag onder leiding van het "Veteranen Legloen" waarbij
en Lt.Adm. ale sprekera optraden, enige bijeenkomaten te
Amsterdam in Bellevue onder leiding van het "Veteranen Legioen"
in aamenwerking met "Pro Patria", waarbij ,

t I en ala aprekera op-
trad eq en op een andere bijeenkomst door en

werd gesproken, waarbij o.m. Ir MKJUSAMA ook tegenwoordig
waa. Te Alphen aan de Bijn werd een bijeenkonat belegd door
"Pro Patria" met ala aprekera i van het "Veteranen Legioen"
en van "Pro Patria", Te leiden door "Pro Patria" en de
afdeling van het "Veteranen Legioen" aldaar met ala aprekera

en . Te Delft door de atichting "Door de Eeuwen
Trouw" met ala aprekera : en Mr K.van RIJCKEVQR3EI, lid van
de Tweede Earner voor de K.V.P., waarbij aanwezig waren de heer
en mevrouw en „ . Te Apeldoorn werd
in "la Bordelaiae" geaproken door. Gen. , die Wethoader
van Reerde is, over de doelatelling van het "Veteranen Legioen"
en verklaarde, dat deze nieta te maken hebben met neo-faciame
waarbij ook het woord voerde.

- 2 -
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Te Valkenburg werd een bijeenkomat belegd van Indlaohe
Ned er landers xiit Limbnrg en Noord-Brabant alwaar Tan
hat "Veteranen Legioen" an van "Pro Patria" het woord
voerden en waarbij laatatgenoemde zeer fel tegen de regering op-
trad en verklaarde, dat de Nederlandae Regering Nederlanda grond-
gebied aan de communiaten heeft overgeleverd.

Omtrent de geruchten over een voorgenomen actie van het
"Veteranen Legloen" om gezamenlijk naar het Binnenhof op te trek-
ken ala dejnonatratie werd vernomen, dat inderdaad eoleta door

in het vuur van zijn betoog werd gezegd, doch ateeda
In veronderatellende zln zoala: "Bet zou niet kwaad zijn om In
"gealoten gelederen naar het Binnenhof op ta trekken", enz. Zo
he eft hij kortgeleden o.m. gezegd: "Eigenlijk aoaten wij op een
"boot atappen om Ambon te gaan bevrijden", en: "Peitelijk zouden
"wij met z'n alien naar Nieuw-Gulnea moeten gaan om daar de zaak
"kort en klein te alaan en een nieuw bewind te veatigen. Ik weet
"dat duizenden legionnaire achter mij ataan", enz. Hij meent daze
uitlatingen natuurlijk niet letterlijk, doch krijgt daanaee het
gehoor op zijn hand, terwijl de veralaggevera uit seneatie-over-
wegingen zî n woorden letterlijk opvatten en opnemen. Zelf onder-
vindt : hiervan dikwijle moeilijkheden, doordat ter verga-
dering aanwazige legionnaire zijn woorden behoorlijk aangedikt
aan anderen overbrengen, die hem dan opbellen met het aanbod ook
van de partij te zullen zijn, waarna hij hen moet kalmeren door
te zeggen, dat hij het z6 niet bedoeld heeft.

Evenwel bereikt hij hiermede, dat het "Veteranen Legioen"
een grotere bekendheid verkrijgt, waardoor het aantal leden
atijgt, dat thana maandelijka mat gemiddeld 200 nieuwe ledan
toeneemt. Daar ataat evenwel tegenover, dat v66r 1954 hondardan
leden zlch lieten afachrijven omdat er van het Legioen te weinig
aĉ ie uitging.

2J-3-1954.

r-
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Verbinding: 19
A/4 no 354'54 VLN

Betreft: Veteranen Legioen Nederland, afd. Utrecht

Dat er de laatste tijd weinig leven is in de afd. Utrecht
van het VLN mogt blyken uit bijgevoegd "Llededelin-^enblad"
van deze afdeling. Het bestuur probeert i,vel, wat meer inte-
resse onder de leden te kv/eken, doch tot heden is daarbij
geen mertebaar succes behsc-ld. Zulks bleek o.a. op 6-3-54,
toen alle leden bijgaande cireulaire toegezonden kregen met
uitnodiging om op die dag in hotel "IToord Brabant" te Utrecht
een leaing bij te wonen over ITieuw Guinea. Slechts 12 leden,
het bestuur inbegrepen, bezochten deze bijeenkomst. Op het
laatste moment fcwam er bericht dat de spreker, de heer Van
de Metering, ziek was geworden en dat nu de heer
zou optreden. Deze spratc over de verhouding kolonisten -
papoea's, waarbij hij deed uitkomen dat de papoea veel meer
rechten had dan de kolinisten, \velke laatsten het zeer moei-
lijk hadden. Ook op deze b;jeenkomst bleek dat de leden zeer
ontstemd v/aren over de utlating van de heer , onlsngs
ten gunste van de Ambonnezen te Amsterdam gedaan.
Het Utrechtse bestuurslid

, houdt iedere 14 dagen in zijn woning huisicamer-
vergaderingen, ^aartoe plm 20 leden schriftelijk worden uit-
genodigd. Gewoonlijk geeft slechts de helft gehoor aan deze
oproepen. Er zijn nu contact me nsen in de afdeling aangewezen
en ieder van hen krijgt 15 leden toegev;ezen om raet zijn groep
huiskamervergaderingen te houden.
Volgens bekoinen inlichtingen zou het aantal leden van de

afdeling Utrecht zeer teruglopen. De voorzitter dezer afd.,
. _ , maakte tjgdens

een huiskamerbljeenkomst de opmerking dat een oud-lndie-
strijder, van wie vast stond dat hij coromunist v̂ as en die zich
als lid voor het VLN opgaf, zonder meer als lid geaccepteerd
en ingeschreven zou -worden, omdat niet de politieke gezind-
heid maar het "soldaat zijn" doorslaggevend was voor toela-
ting tot het lidmaatschap van het VLl̂ f.

G£Zt



MEDEDBI1NGEN-BLAH VOOR EE API 111̂  ,,i'23CHT VAU HIST

VETSRMEN__LEGIOEN_NEDERLAND

Secretariate.^7.Hardeveld Kleuver, p/a Achter St.Pieter 25.
2e Secretarial J."~risters, Stinrebroederstraat 13.

F.H.van de Wetering spreekt over N I E U W - G U I N E A .
Op Zaterdag 6 Maart, dus aanstaande Zaterdag, komt het lifl van de

Tweede Kamer, de Heer F.H.van de Wetering, naar Utrecht om voor het
Veteranen Legioen te.apreken over Nieuw Guinea. Zoals men weet heeft
de Heer van de Wetering deel uitgemaakt van. de Kamer-Commissie die naar
Nieuw-Guinea is geweest om daar poolshoogte te nemen. Wie het verslag
van deze commissie heeft gelezen zal zeker benieuwd zijn naar hetgeen
de Heer van de Wetering ona te vertellen heeft.

Deze lezing wordt gearrangeerd in £et kader van de vervangende
lezingen voor hst Noorderkrings-weekendvan het V.L.N. op \?oudschoten.
Hit week-end was door de Propaganda-rCoramissie van het V.L.N. georga-
niseerd, maar later door het H.B. afgeatemd gezien de vele bezwaren
welke bestonden tegen bijeenkomsten op Zondag.

Toch werd besloten de geplande lezingen door te laten gaan en dan
wel op Zaterdagmiddagen.

Zaterdag a.s. is nu de eerste van die middagen en wij zijn biy
dat het juiat de Heer van de Wetering is die voor ons zijn indrukken
van Nieuw Guinea komt uiteenzetten. '

Het lijkt ons nauwelijka nodig om deze lezing verder aan te bevelen .
Mooi is het ook dat nu ook e'e'n van de doelstellingen van ons Legioen
nl. '; " het geven van goede voorlichting betreffende nationale pro-
blemen aan de leden" hier in praktijk gebracht wordt.

Komt dus ALLEN Zaterdag om kwart over drie, naar Hotel N.oord-
Brabant en verzuimt deze kans aiet!!!!!!! ~

A D V E R T E N T I E

Wie helpt dakloos V.L.N. afd. Utrecht aan een vriendelijke suite of
zolder, liefst in de binnenatad. Behoeft niet op het Zuiden te liggen.
Het gehhel mag in verregaande staat van verwaarlozing verkeren, wij
hebben vrijwilligers !!! HUURPRIJS NIET TE HOOG.
Brieven of telefoon 11538 aan J.E.Ros, Nieuwe Gracht 53, Utrecht

H E T V.L.N. IN DE H U I S K A M E R .
Sinds enige tijd hebben de enthousiasten onder ons vergeefs uit-

gezien naar het mededelingenblad. Dat kwam omdat het beatuur op een
gegeven moment over de gang van zaken nog maar e'e'n ding wist te zeggen:
nl.: "Barst maar "verder"

Wij schreven in het mededelingenblad, wekten U op om ook eena iets
te schrijven, ons Uw mening eena naar voren te brengen, om ons eens
te vertellen wat U er van dacht . .
Resultaat nihil, 0, niets
Zelfs konden een door ons georganiseerde avond over Nieuw-Guinea en
een filmavond geen doorgang vinden wegens gebrek aan belangstelling.
E6n van de bestuursleden echter vond het nog te vroeg om de afdeling
op te heffen en stelde voor om het eena te proberen met bijeenkomsten
in kleiner verband.

Vanaf begin Januari werden nu iedere veertien dagen een
twintigtal leden per brief uitgenodigd om te verschijnen op de
Nieuwe Gracht 53 en daar met enkele bestuursleden te bepraten wat
eraan gedaan kon worden. Het resultaat is verrassend geweest.

Voor opheffing van de afdeling was niemand te vinden, Integendeel
we moeten doorgaan op de destijds ingeslagen weg en de afd.UTRECHT van
het V,L.N« sterk maken. De algemene wens gaat uit naar meer contact
tussen de leden onderling en het bestuur. Pas wanneer wij een sterke
afdeling vorrnen kunnen wij ,;at beginnen met onze doelstellingen,
kunr.en we opkonien voor de rechtvaardige bdhandeling van invalide oud-
stri.lders, kunnen we ala oud-militairen staari op onze rechten, die wij



Overigena kan ik U meedelen dat het beatuur met dit laatate
probleem al lange tijd bezig ia. Wie helpt er hier eena een handje ???

Het meerdere contaut tuasen de leden onderling kunnen we volgena
de mening van velen bereiken door ona bezig te houden in legioens-
verb and met allerlei sporten en binnenapelen of verdere genoegena.
Hieronder vindt U dan ook direct al een rijtje. We gaan nog even door
met onze bijeenkomsten. Daarna atellen we ona voor een algemene
ledenvergadering te hbuden, waarin we het reaultaat van deze avonden en
van onze hieronder ataande oproeptzullen bespreken.
Overwin dan Uw lakaheid en verachijn ook daar !!!!!!

Het V,L.N. &aat dan in Utrecht een nieuw leven tegemoet, ondanka het
ontbreken van een wateranoodramp of andere nationale narigheid.

L E V E N S A C T I E !!!'-!
Er moet meer leven komen in de afd. Utrecht van het V.L.N. Daarom
worden er deelnemera gezocht voor:

Volleybal 7andelaport
voetbal bridge
dammen schaken
muziek toneel -̂

enz.
Gegadigden kunnen zich opgeven bij de Heer Hardeveld Eleuver

Achter St.Pieter 25» Utrecht.
Ik verwacht dat alien die onze bijeenkomsten van de afgelopen

weken bezocht hebben zich voor het e'e'n of ander zullen opgeven, en
van anderen hoop ik het ook.
WEES NIET SLOCM !! ZETTUMOPU ,

i

P O G I H G T O T B R I D G E - D R I V E
Het ligt in de bodoeling voor de afd. Utreoht van het V.L.N* een

bridge-drive te organiaeren. leder die er ieta voor voelt geve zich
op bij de Vice-Voorzitter J.R.Roaa, Nieuwe Gracht 53 voor Donderdag
11 Maart a.a. Kosten per deelnemer f. -.50

Fraaie prijzen zullen voor de winnaara ibeachikbaar geeteld worden ,
terwijl wi^ bovendien verwachten koffie te kunnen aohenken.

GBVRAAGD:

Uverige jonge of oude-lieden om op de aanataande
voor^aarabeura advertenties te vergaren voor
OUD-WAPMBROEDERS.
Toegangakaarten gratia en wie weet wat nog meer.
Opgavem worden verwacht bij de voorzitter
Malieatraat 17» Utrecht.

Tenalotte:
Op 19 Maart a.a. zal in het H.V.Huis (Oude Gracht}
een avond van AMBONESE VQLKSKUNST worden gegeven,
Deze avond gaat uit van de Stichting "Door de
Eeuwen Trouw" afd« Utrecht
De aanvang ia geateld om 20.uur. Toegangsprija f. -.50
Het ia een avond waaraan 80 medeverkenden zijn.
Er ia zang, Volkadanaen, Pluitorkeaten en Hawaiinband.
Het apreekt wel vanzelf dat onze afdeling V.L»N.
hier behoorlijk vertegenwoordigd ia.

ik op U rekenen?
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-ijlage:

Onderwerp: "Veteranen Legioen Ifederland".
Q Oud-Wapenbroeders.

ACD/

DAT. 1 2 APR.J95

exemplaar van h|y°a8or het V.L.N.
gegeven orgaan "Oud-Wapenbroeders" van Maart 195̂  ITU 5 Vail dw 5W JJar-
gang«jfixemplaren van dit nummer werden enige dagen geleden door de le-
den en abonnees ontvangen.

T.a.v. de inhoud van de in dit nummer opgenomen tekst, moet worden
opgemerkt, dat deze hoofdzakelijk betrekking heeft op:
a. het vieren van de "Hationale feestdag" op 5 ̂ ei a.s» en
b. de strijd van de Ambonezen op Ceram en de in Nederland verblijven-

de Ambonezen.
Met betrekking tot de onder sub. a. bedoelde viering van de "Nationa-
le feestdag" op 5 Mei a.s.is in dit nummer opgenomen, het door het
"Rationale 5 Mei oomite" uitgegeven en aan het Nederlandse volk ge-
richte "Manifest" waarin wordt aangespoord tot een waardige viering
van de 5e Mei als "bevrijdingsdag".
Voorts is onuer de titel "Bevrijdingsdag" opgenomen een artikel uit
het orgaan van de " Nationale Federatieve Eaad van het Voormalig Ver-
zet Nederland". In een inieidend woord op dit artikel, van

~ wordt me.degedoeld, dat de V.L.N.-afdelin-
gen inmiddels instructies hebben gekregen over de te voeren acties
voor deze viering.

I.v.m. de sttijd van de Ambonezen op Ceram en de in Nederland verblij-
vende Ambonezen, zij in het bijzonder gewezen, naar ne# in dit numnmr
opgenomen foto*s en het artikel " Verbeten strijd" van de z.g. minis-
ter van defensie der R.M.S. Ir. Johan Alvarez, MAHUSAMA,

, het artikel "Mena Tekel" getekend door " ~ " (?), het
artikel "Herinnering aan de Ambonees" van , ,
en hetgeen hierover is opgenomen in de rubriek " Uit de afdelingen",
waarbij in hei, bijzonaer opvallen, de in heftige bewoordingen gestel-
de uitlatingen van de reeds genoemde , op een V.L.N. bijeen-
komst, welke op 20-2-195̂  te Den Haag werd gehouden.

Uit de rubriek " Uit de afdelingen" blijkt voorts, dat op bijeenkom-
sten van verschillende V.L-tf.-afdelingen nog steeds de nodige aan-
dacht wordt geschonken aan:
1. de gearresteerde Nederlanders in Indonesia en
2. de kwestie Hieuw-Guinea.

Onder de titel "Centrum politieke vooriichting" wordt geprotes-
teerd en gewaarschuwd tegen de politiekw activiteiten van mejf.

[, wonende te Den Haag, Hanenburglaan 128, als leidster van
ait instituut voor politieke vooriichting. jS.e.a. in verband met ean
door haar verzonden pam̂ let aan Amerikaanse autoriteiten.

In het artikel "Brief uit Paramaribo" wordt door de thans daan ver-
blijvende - ctie daarin "Majoor" wordt genoemd - een be-
schouwing gegeven over cie daar heersende toestanden en omstanciigheden
waaronder de daar verblijvende Nederiaadse militairen moeten leven.
Opgemerkt zij hierbij, dat de nacon van de even^snoemde
niet meer is opgeaomea bij de personen die zitbing hebben in de "re-
dactiecommissie" van Oud-Waoenbroeders, zodat moet worden aangenomen,
dat hij daarin geen zittingaaouc meer heeft.

- 2 -



- 2 -
Van de hand van de correspondent in Zuid-Afrika , is oader
de titel" Het economisch systeem cier Unie van Zuid-Afrika" een beschouw
wing opgenomen, over de daar heersende toestanden.
Het geheel is bedoeld, om eventuele emigranten een inzicht te geven en
vertrouwd te maken met de in Zuid-Afrika heersende toestanden,

Uit de rubriek " Mededelingen van het hoofdbestuur" (pagina 22.)
blijkt, dat . , EcesiBent van de Arrondi ssements Recht
bank te Groningen, is toegetreden tot de V.L.Î .-Raad van Advies.

iSaar uit deze rubriek tevens kan blijken, zijn voor de stichting
"Oud-Wapenbroeders" benoemd tot Gewestelijk correspondent:
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Bijlage: ^ A _
DAT. 7 ME! 195*

Onderwerpt *7eteranen Legioen Nederland"
Oua Yapenoroeaera Diii. /

I Code

eiemplaar vanne*
door het V.L.N* uitgegeven orgaan "Oud Wapenbroedera" van
April 1954 Ho. 4 van de 3de jaargang.

T.a.v. de in dit nummer opgenomen tekat, moet worden
opgemerkt, dat hierin de nodige aandacht wordt bestead aan
de bekende onderwerpen seals:
1. de kweatie Ambon en alles wat daarmede aamengaat,
2. de arrestatics van de ̂ ederlanders in IndonesiQ en
3. de verdediging van Nieuw Guinea,

Met betrekking tot de onder sub. 1 bedoelde aangele-
genheid, zij verwezen naar:
a. het artikel MDe zin van hun offer" van dehand van

op pagina 3
b. de op pagina 9 en 17 opgenomen berichten van "het
Hoofd van de Folitieke Hissie" Ir Joahn Alvarez MA5USAMA

v, over de strijd zoals
deze ook thana nog wordt gevoerd door de troepen van de
R.H.S. op Ceram tegen de I.N.I.
c. door het beatuar van de V.L.H.-afdeling Haarlem bij
de wnd. Hoge Commissaris voor Indonesia ingediende protest
tegen het onreohtvaardig optreden van de R.I. tegen de
Republiek der Zuid Molukken.

Hit de rabriek "Beriohten ait de afdelingen* blijkt
t.a.v, de onder sub. 2 bedoelde arreatatiea van ederlan-
ders in Indonesia, dat naar aanleiding hiervan door de be-
sturen van verschillende T.L.V.-afdelingen bij ^ederlandse
inatanties en leden der beide Kamers der Staten ^eneraal
werd geprotesteerd tegen deze arrestaties.

Betreffende de verdediging van lieuw Guinea, zij in
het bijzonder verwezen naar het op pagina 7 opgenomen ar-
tikel "Offensieve verdediging van Nederlands Hieuw Guinea
zowel Politick als Militair" door Kolonel
b.d. EHILi
Deze schrijft daarin o.a, zonder meers it
"Maatregelen bij verdere agitatie tegen ed. Nieuw Guinea
•door Sukarno zouden m.i. moeten zijntle Onmiddellijke mi-
"litairisering van de h.t.l. aanwezige Ambonezen en 2e.
"Yersterking van de defensie van feuw Guinea, waarbij de
"aanwezigfeeid van uitvalatroepen noodzakelijk is, eventu-*
"eel voor de herbegetting van Ambon,Timor en Menado".

In een mededeling van de direotie van nOud Wapenbroe-
ders11 wordt medegedeeld, dat als buitengewone_medewerker
aan het blad is verbonden,

", van wie in dit num-
mer op pagina 5 onder de titel"Generaal S.H.SPOOR" een ar-
tikel is opgenomen.



Op Haandagavond,3«$krMpgaluseerde het
af deling Haarlem,een openbare Protestavond in de grqtft zaal van,he.t
gemeentelijk Concertgebouw (capaciteit: 1300). ! D:'!-.... -• -•— _ ;

Aanwezig: 3**O personen w.o. vele Tndische Nedevlanders (weinig JeTffl
Aan de achterzijde van het podium waren bevestIĝ P<Van links naar T

rechts: de Ambonese vlag (drie dwarsbanen M"T-*-°'4t -*•"" ~"i — ""-mr ff- '
hecht een groot rood vlak) - de vlag van het Legioen - de natlonale drie
kleur.

Aan beide zijwanden van de zaal waren een tlental manifesten beves-
tigd met een opwekking tot het herdenken van de 5e Mei als bevri^dings-
dag

In de hal bevond zich een stand met propaganda-materiaal als speld-
Jes en fietsvlaggen van het Legioen,manlfesten,blaadjes als "Oud Wapen-
broeders",nRapatn enz.

De leiding van de avond was in handen van »yoorzltter
van het Legioen afdeling Haarlem.die de bijeenkomst als volgt opende: ~
Als voorzftter van het Legioen ardellng Haarlem roep Ik alle aanwezigen
een welkom toe. Speclaal zou ik hler welkom willen heten het bestuur var
de Nationale Partij en de leden daarvan,sommige afgevaardigden van de
gemeentebesturen van omliggende gemeenten en niet te vergeten de pers.
Het Legioen fungeert hier als een overkoepelend lichaam van verschlllenc
gelijkger̂ ihte verenigingen. Het spi;Jt mij hartgrondig dat niet meerder*
aan onze oproep gehoor hebben gegeven. Een bewijs temeer hoe apathisch
ons volk reeds geworden is. Ik wll in het kort de geschiedenis van het
Legioen schetsen. Toen enkele jaren geleden meer dan 100.000 Nederlandsc
Jongens ult de Tropen terugkwamen,velen onderscheiden voor betoonde moec
en alien met het ordeteken voor orde,recht en vrijheld,toen konden we
moeilijk af stand doen van deze beste Jaren van ons leven. Toen wlj in
IhdonesiB stonden.wisten wij achter ons een thuisfront,maar thuisgekomei
was dit thuisfront plotsellng verdwenen.In Nederland was voor ons geen
be grip meer. De chaos we Ike thans in Indonesia heerst hebben wij toen
reeds aan zien komen* Spr. wijdt dan uit over de vele goede kwaliteiten
van wijlen generaal Spoor als generaal en als mens. Hij leerde dlscipll*
ne,maar ook zelf discipline. Toen bij de terugtocht velen wegliepen,bleej
hlj trottw. Ons devies is in Indonesie altijd geweest: Met God voor Nedei
land en Oranje". Heren van de Binnenlandse Veiligheldsdienst hier in de
zaal ,ik heb straks nagelaten U welkom te heten,doch ik vind het toch
prettig dat U hier bent.Zet U in Uw rapport, dat U zonder twijfel straks
uit zult moeten brengen,dat er e*e*n deel van het Nederlandse volk is ge-
weest bij de afgelopen verklezingen die niet aplJahisch waren,ik doel hl«
op de CPN die niet slaapt. En vertel dan ook dat wij Legionnairs attent
blijven en dat de geest van generaal Spoor bij ons voort blijft best aan
W1J hebben ̂ n doel en dat is het herstel van Nederlands grootheid en
waardigheid. Morgen herdenken wij onze doden,de burgers ,de mens en die
gevallen zijn bij land-, zee- en luchtmacht,maar wlj herdenken ook de
generaal Spoor en zijn HOOO mens en die in Indonesii hun leven lieten.
Wij komen morgenavond zoveel mogelijk in de Grote Kerk bijeen om ons
daarna te voegen bij de stille stoet die naar de Dreef zal gaan. en daa:
namens de Legionnairs een krans te leggen. Overmorgen vierrn wij de be-
vrijdlngsdag,een dag we Ike het waard is gevierd te worden,hoewel er ver
schillende r eger ings ins t ant ies zijn die er anders over denken.Bij dit
a lies gedenken we ook de mens en die in kampen in Drente en Brabant onde
gebracht waren, maar ook de mens en die nu nog in kampen in Indonesift ver
blljven. Maar bovenal gedenken we de mens en aan wie zo hoog nodig recht
moet geschleden nl. de Indische Nederlanders . Dames en heren,ik wll het
bij deze ppening laten. De sprekers van deze avond zullen U over versch
lende onderwerpen meer ver te lien. Rest mij nog U enkele mededelingen te
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doen. Ten eerste dit: dat tot onze grote spijt de Heer
wegens plotsellng vervroegd vertrek naar het buitenland hier niet aanwezig
kan zijn. Ik zal U later op de avond mededelen vie deze spreekbeurt zal
vervullen. Hag Ik U dan nu aankondigen als eerste spreker: Be Heer
- .die voor U zal behandelen het onderwerp: het vraagstuk der Iffdiffbhc
Nederlanders. "•* ̂ v^x?

Spr. beglnt met te attenderen op het verschijnen van het nummer s
"N-ationale Snipperdagw,ultgegeven ter gelegenheid van de lOe bevrijdlngs-
dag,door een negental bladen. Een memorie aan de afschaffing van de 5e Mej
als bevrijdingsdag,vervat in 150 bladzijden en bestaande uit 62 artlkelen,
Op elke bladzijde vindt men de naam van een slachtoffer van het verzet
tijdens het nazi-bewind,met de datum van zijn sterfdag. Het is spr. echtei
opgevallen dat in het gehele boekje met geen woord wordt gerept over dege-
nen die gevallen zljn door de Japanse terreur. Op 5 Mei 19̂ 5 werden wij
bevrijd en hier in Nederland hebben wij toen aangenomen dat alles bevrijd
was: Indonesia was ook bevrijd,de mensen in de kampen in Indonesia waren
bevrijd en hlerbij werd vergeten dat in 19̂ 7 nog mensen in kampen in
Indonesia werden gemarteld en vermoord en hierbij mag pokniet vergeten
worden de moorden door inheemse moordenaars.ook wijst «KH*i'yM» spreker
op de onjuiste wijze waarop schrijvers in de geschiedenisboekjes op de
lagere scholen de bevrijdings in Indonesia hebben bellcht. Hij noemt dit
een vorm van geschiedvervalslng^ Van de hak op de tak springende keert
spr. terug naar het blad "Nationale Snipperdag". Hlj beschrijft de omslag'
kening: gekleurde snippers in de kleuren van onze vlag. Ziedaar het sym-
bool van het heden,zegt hij,een nationale vlag die in snippers uiteengeva.'
len is. Hleraan knoopt spr. dan aâ ,de positie van de Indische Nederlande:
In keurig nette,doch zeer scherpe bewoordingen hekelt spr. de bonding van
onze regerlng t.o.v. deze mensen..

Hlerna wordt het woord gegeven aan de voorzltter van de stichtlng
MDoor de eeuwen trouw":

Spr. begint met te zeggen dat we bevrijd zijn,doch dat velen in den
lande dit schijnbaar vergeten zijn. Ook deze spr. releveert het verschij-
nen van het blad "Nationale Snipperdag" en leest hieruit het laatste
couplet voor van een gedicht van ,dat als volgt eindigt: "Laat
de doden de doden begraven,wij begraven ons hart". E*n met ons hart,zegt
spr.,begraven wij onze nationale aspiraties.onze betrouwbare handtekenin-
gen,onze eenmaal gegeven garanties,onze lierde voor de naaste,onze natio-
nale vlag,onze nationale troiiw,onze nationale eer. Het Nederland van 195̂
verkeert in een begrafenlsstemming. Onze nationale snlpperdag wordt een
nationale snlperdag. Wij legionnaires,wij hebben echt genoeg van het poll
tleke geknoei en gehaspel (luid applaus).Wij hebben ons imperlum begraver
wij hebben ons koloniaal verleden begraven,wij hebben onze strijd begrave
Amerika strijdt nu voor ons. Wij hebben de 5e Mei begraven. Wlj hebben
ons volksbestaan begraven en de geest van een Coen,van Heutz en Spoor. Wi
kunnen conservatief zijn en zeggen: laten de doden de doden begraven. Wi^
vergeten de God onzer vaderen. Wie heeft ons op onze plaats in de wereld
gesteld ? Nederland is in een begrafenlsperlode. Wij hebben begraven de
offers die gebracht werden. Durft iemand van ons onze gevallen kameraden
in de ogen te zlen ? Hen die in het verzet zijn gevallen,die in Gods krac
hebben gestreden voor onze nationale eer. Wij hebben alles begraven. Op
^de graven van onze gevallenen staat een kruis. Als dat er niet zou zijn,
\zou nlets ons meer herinneren aan de offers die gebracht zijn.Hij sluit
aan blj een boekje dat heeft geschreven en vraagt of het nog
zin heeft om offers te brengen en zal men moeten gaan spreken over de
onzin van het offer. Onze Ambonese vrienden kunnen terecht spreken van dc
onzln van nun offer, Nederland is in begrafenlsstemming. Eerst werd het
s toff ell jk overschot begraven en slnds Mei 19*f9 sinds de souvereinitelts-
overdracht het offer en daarna de zin van het offer. Wij willen alles
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het beleid van het Hoofd der Unie en

r

goed wegstoppen. Hiermede is de zin van het offer tot onzln geworden. Zwy$
over dit alles,zwijg over de smeekbeden van Ambon,"?ant dit alles Is schadt
lijk voor onze verhouding met de Uniepartner : IndoneslB dat op 30 April,
Koninginnedag,verbiedt om ons volkslied te spelen,Indonesia dat gerefeeerd
wordt door communisten,Indonesia dat Nederlanders vermoordfiRphdonesia dat
door Nederland sterker wordt gemaakt door wapenen die door Nederlandse
schepen van de K.P.M. worden overgebracht (luid applaus). Op Koninginne-
dag las spr. in "De Telegraaf1* een artlkel" waarin herinnerd werd dat 12̂
Jaar geleden aan Koningin Wilhelmina een cheque werd overhandigd groot
o£ millloen gulden,waarvoor een nieuwe "Tjerk Hiddes" werd gebouwd,welke
oorlogsbodem in de Meidagn van 19̂ 0 uit Nederland wist te ontsnappen en
later in de Middelllandse Zee onderging. Deze nieuwe "TJerk Hiddes1*,ge-
bouwd met het geld door Nederlanders bljeen gebracht,werd in 195>1 door de
Nederlandse regering aan Indonesia overgedragen.
Wij hebben Indonesia sterk gemaakt enR hen daardoor in staat gesteld om h<
zelfbeschlkkingsrecht te torpederen*
Nederlandse garanties begraven wij.met ons hart en de !>e Hei,
Sprekende over het Uniestatuut zegt hi] verder,dat de taak van het hoofd
der Unle,H.M. Koningin Juliana,nl. het verwezenlijken van de statuutbepa-

"• lingen,later door Goed v.d. Naters in de 2e Kamer werd omschreven als
**Raadgevend,waarschuwende en advlserende". Deze opvatting werd later door
minister v. liaarseveen bevestigd,die stelde dat de ontwikkeling van het
Statuut moest worden overgelaten aan̂ de goede wil van de partners* De
vraag rijst hoe hebben de raadgevers het hoofd van de Unie voorgelicht.
Voor ons legionnairs staat vast dat als Hare Majesteit juist was voorge-
licht ,ZiJ allang eerst als const*tutioneel vorst en daarna als Oranjevors-
Haar waarschuwing had laten horen,
De begrafenisstemming in Nederland is bezig nog iets anders te doen s
Nederland is bezig de parlementaire democratie te begraven. Het Parlement
is in gebreke gebleven om het Nederlandse volk te vertegenwoordigen. Tot
driemaal toe was het niet de uiting van het Nederlandse volk. Minister
liaarseveen verklaarde in een vergadering van het bedrijfsleven dat de
Nederlandse regering blij was dat er in Nederland het houden van een volk:
referendum over de Zndonesische kwestle niet mogelijk was. Wanneer het

1" Nederlandse vplk,niet door partijpolitieke leuzen misleid,om haar mening
meent was gevraagd\dat recht was w»»»»w gedaan aan Ambon en de staat der Zuid
r~T. Molukken zou zijn erkend geworden. Het Nederlandse volk moet zlch bewust

worden weIke gevaren de parlementaire democratic bedrelgen,wanneer de voll
^ vertegenwoordlglng bij belangrijke kwestles als deze de wil van het volk

niet tot uitdrukklng brengt. Zeer zeker wanneer straks weer een dergelijb
belangrljke kwestle aan de orde komt. Het Uniestatuut was zeker niet de
wens van het Nederlandse volk,doch ook niet van het Indonesische. Als ik
mij goed herinner,zei spr.,werd het Statuut aangegaan met de verenigde
staten van Indonesia (Republlk Indonesia Serlkat). Hoe is het dan nu^no-
geli3k,vraagt spr. zich,dat men over de opheffing van het Uniestatuut gaa
onderhandelen alleen met de R.I. en niet met de Madoerezen,Ambonezen.Da-
jaks,Soendanezen enz, Het is maar een vraag* Spr. zegt dan dat de Unie
blunenkort ook begraven wordt ennoemt nog een aantal die men eveneens gaa
begraven. Trouw.al onze llefde voor Oranje,de 350jarige pacificatie van
Indonesie,de Nederlandse vlag waarvoor zij stlerven,hulp aan Nederlandse
mannen en vrouwen uit de Jappenkampen en tijdens de razzia-periode,de
rechten van de mens,men noemt dit alles sentiment,over boord er mee. Weg
die hele troep. Alleen een overeenstemmlng met de R.3. op zakelijke basis
Zoals Schermerhorn en zijn politieke vrienden dit hebben gezegd.Cluid
applaus). Schermerhorn heeft gezegd dat menselijke overwegingen in deze
over boord moesten worden gezet en dat alleen maar de vraag van belang wai
hoe groô  het rendement was van het Nederlandse kapitaal In Indonesia.
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Op de voorgrond staat alleen het zakelijke belang,de grootte van het Ne-
derlandse kapitaal dat In Indonesia1 is geinvesteerd. Dat is Schermerhorn
(bijval uit de zaal) . Dit typische onderneraersstandpunt wordt uitgerekend
door Schermerhorn namens de PvdA ingenomen. Dit is een niet-humanistisch,
nlet-christelijk maar zuiver materialistisch standpunt. Men klaagt erover
dat men wel de souvereiniteit heeft gegeven doch er zo weinig voor terug
ontving. Het geknoei van Schermerhorn sedert het onzalige moment dat hij
minister-president werd,is ook een gevolg van dit materialistlsche standpv
: redden wat er te redden valt. En daarvoor mag de Nederlandse vlag te / t
pas en te onpas worden gehoond,mag het volk van Ambon aan slavernij Border
prijsgegeven. Daarom mogen de andere volkeren waaraan Nederland zelfbe-
schikkingsrecht heeft gegeven, in de steek worden gelaten. Laat ze sterven,
laat ze geknecht worden. Daarvoor is elke knieval geoorloofd. Last ons das
om woordbreuk plegen,laat daarvoor Indische Nederlanders worden vermoord.
Ik las dezer dagen in het "Geuzenliedboek wMo-l̂ ""* God,geef ons eer-
bied voor de hoogste waarden - die land en volk de eeuwen door vergaarden
geef eerbied voor geloof en vrijheid,ook al zou - de duivel zelf ze drei-
gen,God,geef ons dan trouw". Trouw - het schreeuwen om recht en vrijheid
van de Ambonezen-siert Nederland niet. De guldens geven de doorslag,zo
zegt de man Schermerhorn. Deze Schermerhorn is een bloedtlinke jongen
(gelach). Zijn politiek opportunlsme heeft Nederland al genoeg tot schand*
gemaakt. Wij zijn tegen de opheffing van de Unie want Ambon moet vrij
(luid applaus). Waarom ? om dezelfde reden waarom ook Nederland vrlj moes-
Wij wensten niet onder de Duitse druk te leven en Ambon wenst niet te le-
ven onder de koloniale druk van Djakarta. Het wenst zijn democratische
vrijheid en zijn vrijheid van godsdienst. ZiJ willen Stalin niet vereren
als de godheid van het communlsme. Om al deze en nog andere redenen moet
Ambon vrij. Het is simpel.simpel voor U en voor mij,maar het is een enorm
probleem voor de Nederlandse regering. Een probleem omdat zij in angst
leven; zij hebben angst voor de dubbe It Jes, angst voor het Nederlandse volk
en angst voor de reacties in het Yerre Oosten.
Nadat spr. nog op uitvoerige en felle wijze uitwijdde over het door hem
vermeende onrecht dat Ambon wordt aangedaan door de Nederlandse regering,
besluit hij zijn rede met de woorden:
Ambon komt vrij, Ambon zal herrijzen, omdat in Ambon de wil leeft om vrlj
te worden en te herrijzen. Rechtsherstel voor Ambon betekent eerherstel x
voor Nederland (daverend applaus >. *'/''̂
: Een reactie op de rede van vjas^een stem uit de zaal die vroe
"Wat kunnen we doen ?" waarop , _ " (oprichter van het Legioen)
aan de voorzitter vroeg of hij aaarop mocni: antwoorden,hetgeen hem werd
toegestaan. Hij zegt dan *at hetgene wat gedaan kan worden om de Legion-
nairs in hun strijd te helpen,met ̂ n woord gezegd kan worden : geld. Hij
heeft de voorzitter van de afdellng Haarlem gevraagd of het hem met zijn
medewerkers mogelijk is om onder de aanwezigen een kleine collecte te
houden,waarop deze bevestigend heeft geantwoord. verzoekt daar
op de aanwezigen om deze collecte van harte te gedenken. Hij voegt hier
nog aan toe dat hij dit verzoek niet doet in een of andere officiele cape
teit,doch als vriend en dat de collecte niet beschouwd mag worden als uit
gaande van het bestuur (een tiental der aanwezigen staat daarna op en
collecteerden met daartoe kennelijk reeds gereed staande kartonnen dozen]
De opbrengst van de collecte werd niet medegedeeld.

Na een pauze van ± 20 mlnuten beklimt dan wederom net
podium om op te treden als spreker in de plaats van de

Spreker zegt dat hem is gevraagd om te spreken over het perspectief
dat Nieuw Guinea ons biedt. Maar volgens hem ligt dit meer op de weg
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van de offlclele voorllchtingsdlenst van het gouvernement van Nieuw Guine
Misschien zou de pers deze vraag eens aan de Nederlandse regering kunnen
stellen i wat is er eigenlijk voor te lichten over Nieuw Guinea.

onderschrijft wat reeds gezegd heeft over Nieuw
Guinea en gaat dan voort met in herinnering te roepen een uitspraak vemck
Vorrlnk (U weet wel Koos) - gelach - heeft gedaan over zijn vriend en
ptg. Schermerhorn (U weet wel Willem) - weer gelach - en voor wie Vorrinl
een eeuwig monument heeft opgericht. Deze Schermerhorn heeft gezegd dat
het Indonesia van na 19̂!? in verband met de gewijzigde omstandigheden nie
meer geschikt was voor de Nederlanders en de Xndische Nederlanders die
er voor die tijd verblijf hadden gehouden.

Spr. verhaalt dan uitvoerlg hoe hij met een kleine groep soldaten er
geringe uitrusting een verkenningstocht gemaakt heeft door de Bataklandez
onder grote ontberingen en waarom hebben wij dit alles doorstaan,merkt

sarcastisch op : om later een Uniepartner te worden.
Toen IndonesiB verloren was voor Nederland,gaat spr. voort,is hij

na besprekingen met legerautoriteiten met een Jeep naar Nieuw Guinea ge-
trokken om de mogelijkheden in Nieuw Guinea na te gaan voor vestiging vai
Indische Nederlanders en Nederlanders. Hij heeft in dit gebied een groot
aantal foto's gemaakt,maar toen hij daarmee in Nederland kwam,bleek hem
aIras dat Nederland geen land meer was voor pioniers en men er niets VOGJ
voelde het land Ni uw Guinea "open te goolen" en bewoonbaar te maken vooi
een aantal pioniers. Het tljdperk van de grote mannen als Coen en van
Heuw schijnt voorbij te zijn. Het avontuur dat in wezen geen avontuur is
doch empirebuilding,moest maar eens voorbij zijn. De grote pioniers die
Nederlands Indie" hebben gemaakt tot een der beste kolonlen ter wereld,

, moeten vergeten worden en in hun geest van avonturisme mag niet mer door-
V gewerkt worden typffaTKIi (applaus). De pioniers in Nederlands India die

dit land van rovers en zeekaperij,van verdeelde volkeren,samen wlsten te
smeden tot een eenheid van 70.000.000 mensen. En laten wij dan maar kolo-
nlalen heten,maar het laten besmeuren van de eervolle Nederlandse vlag
door Schermerhorn TffyKffflKTfXgggggJOCXTfflrattî
S£KXg&KX2KXKKSSiEK,om der wille van de lieve duiten,daardoor is hij een
erger koloniaal dan van Heutz en de anderen ooit geweest zijn (applaus).
Schermerhorn zou nooit de gelegenheid hebben gehad om een beroep te doen
op de kapltaalslnvesterlngen in Ihdonesi§,indlen hij geen voorvaderen hai
gehad die avonturler waren en de moed hebben gehad om uit de moerassen
met de malarlamuskieten om zich heen vruchtbare streken te maken. Wij
zijn nu allemaal nette mensen geworden en het enlge wat wlj nog mogen
doen Is eenmaal per jaar ons belastingformulier invullen en verder wordt
voor ons gezorgdtf met sociale voorzienlngen van de wieg totaan het graf.
Maar als wlj vragenx laat ons naar Nieuw Guinea gaan om daar Nederland
een nleuwe toekomst te bereiden,dan worden we teruggewezen tot een volk
dat een borreltje en een biertje drinrt en een sigaartje rookt. Laat ons
niet te trots zijn op onze prestaties,op datgene wat we bereikt hebben,
want zonder de Amerikaanse dollars waren we er nooit bovenop gekomen*
Schermerhorn en andere politieke lelders zou hij toe willen roepen,dat w.
ook zonder Amerikaanse dollars in staat waren geweest om Nederland en
Indonesia een nieuwe toekomst te bereiden,geen koloniale toekomst,maar
door een eendrachtig Unlebondsgenootschap (luid applaus).Men loopt te
schelden op Indonesia,maar het is niet Indonesia,het zijn de politieke
genoten van de heer Schermerhorn en consorten,dle zijn het die Indonesia
verkopen.
Wat voor nut heeft het echter,gaat spr. voort,om over Nieuw Guinea te pr
ten zolang wij nog ons kop te pletter lopen tegen de opvattlngen van onz
huidige vaderlandse regering«Een opvattlng die alleen maar voortkomt ult

! angst,niet alleen angst voor de beursen van Amerika,niet alleen uit angs
voor de kapitaalsinvesteringen in Ihdones18,maar erger nog: een gebrek

> aan geloof in ons.
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Een gebrek aan geloof in de Jongere generatie. Als de Nederlandse regerin
denkt dat deze generatie net zo voelt als zij,dan nodig ik de Nederlandse
regering uit om aan te tonen dat zij in haar gelijk staat als zij welgert
imbon recht te doen. (langdurig applaus).
Spr. wil de Nederlandse regering nog een voorstel doen. Men zwijgt op het
ogenblik over Nieuw Guinea,maat laat de Nederlandse regering de jeugd een
kans. geven om Nieuw Guinea open te leggen. Wij vragen geen sociale voor-
zienlngen,maar wij vragen alleen maar dezelfde kans die onze voorvaderen
hebben gehad om uit oerbos en moeras een menswaardig land te maken. Als
men dan ophoudt met millioenen uit te geven voor immigratie naar Canada,
Australia en Nieuw Zeeland en dit bedrag zou besteden aan vestiging en
hulp in Nieuw Guinea,dan hebben wij geen immigratie meer nodig,doch bouwe
in Nieuw Guinea een nieuw Nederland op waar plaats is voor ons en onze
Indische Nederlanders. Nu gaan onze beste mensen naar Australia,Canada en
Nieuw Zeeland,alleen maar om de landmacht op te voeden en Amerika veilig
te stellen tegen het Aziatisch communisme. (luid applaus). De mogelijkhe-
den in Nieuw Guinea zijn net zo groot als destijds in de binnenlanden van
Zuid Sumatra,waar onze voorvaderen zijn begonnen met het zwaard in de ene
en de bijbel in de andere hand. In Nieuw Guinea ligt een toekomst voor
Nederland en de Papoea wll,maar de Papoea moet gereed gemaakt worden voor
de rol die hij straks in dit nieuwe gewest te vervullen krijgt. Maat late
we in Godsnaam niet vergeten dat Nieuw Guinea getuigen heeft van de ander
delen van IndiB en dat de Papoea een sprekend voorbeeld hebben aan de
mensen van Ambon en ze weten dus hoe het gesteld is met door Nederland
gegeven garanties. Wij zullen de Papoea op moe'ten voeden nlet alleen met
technische wetenschap,maar ook met de wapens. Als wij zo verder gaan met
Ambon zo te behandelen,dan zal Nederland zeer binnenkort nog eens andere
dlngen ontmoeten, <
Er is op Nieuw Guinea,zegg spr.,een groep van mijn volk. Over deze menser
is gerapporteerd dat zij onbruikbaar zijn en een element van onrust zoude
vormen. Maar zij zijn zeker vergeten,dat e'e'n Ihdische jongen 2£ divisie
Jappen 3̂ - jaar lang heeft tegengehouden van Noord tot Zuid Nieuw Guinea,
Laat de Nederlandse regering er rekening mee houden dat er thans 6000
daar zljn.
Als de regering met mij eens is dat er perspectief in dat land zit enmis-
schien de moed nog opgebracht kan worden om dit land open te gooien en
een bewoonbaar land te scheppen uit oerbos,zand,klei,schelpen en moerasst
uit malaria en zwarte koorts,dan kan er voor Nederland en Nieuw Guinea
een nieuwe toekomst geboren worden (langdurig applaus).

Als laatste spreker betreedt dan het podium de Heer wdirectei
'van de Stichting "Oud Wapenbroeders" .

Deze begint met te constateren dat alle voorgaande sprekers boos
waren. Waarom,vraagt hij,wij hebben het toch goed. Wij worden gebaard en
als wij gebaard zijn gaan wij naar school,als wij werkeloos zijn krijgen
wij overbruggingssalarls en gaan wij dood dan krijgen wij een eenheids-
confectie-steen. De verkiezingen zijn ook weer goed verlopen,alles is bi.
het oude gebleven,de partij van de doorbraak is weer verder doorgebroken
naar de afbraak (applaus). Waarom maken wij ons druk ? Helemaal niet
nodig. Wij hebben een nieuwe wapenspreuk gekregen: "Je maintiendrai'"
geldt niet meer voor ons. Het is nu: "Niet op reageren Lena" (gelach en
luid applaus). Als Schermerhorn wat zegt in de le Kamer,dan zegt het
Nederlandse volk: Niet op reageren Lena. Alleen het Veteranenlegioen
zegt: Waterverf.(gelach). Xnderdaad en zo is het. Als Hare Majesteit
wordt vernederd,terzijde wordt gezet,wordt geliquideer<ft,als hoofd van de
Unie wordt nausradiert",dan zegt het Nederlandse volk: gut,gut. Maar als
Nederlanders in Indie1 verpauperen,Nederlanders die met ons in twee Konih
lijke legers hebben gestreden en die stom geweest zijn net zoals
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Stom geweest zijn om na de tweede politionele actle terug te trekken,hadde
we doorgestoten dan was daar nu vrede (applaus).
Waarom maken de mensen zich boos op ons en waarom maken wij ons boos*
Als een off Icier zijn plicht niet nakomt,corruptie pleegt,dan wordt hij vo
de Krijgsraad gedaagd en wordt veroordeeld en terecht. Wanneer een regerin
haar plicht niefc vervult en de gezonde jongens opoffert,blijft ze zitten
en vraagt loons verhog ing (gelach en luid applaus). We worden een volk van
stichtingen: de stichting Nederlandse Antillen, de stichting Nieuw Guinea,
straks krijgen we nog de stichting net Nederlandse volk enz. (gelach).
We gaan kapot. Wanneer de eer van een volk niet belangrijker is dan de
rijksdaalder van Drees, dan gaat net mis. De eer van een volk bestaat uit
het nakomen van zijn verpllchtingen,

Overmorgen herdenken wij de dag van de bevrijding,de dag der dankba
heid. Op felle wijze betoogt spr. dan uitvoerig,dat,als de slachtoffers
in het verzet en de gesneuvelden in Indonesia zouden weten wat er nadien
in Nederland is gebeurd,zou dit voor hen niet een dag der bevrijding,«naar
een dag der schande zijn.
Spr. zeg vervolgens dat dd Veteranen hier deze avond bijeengeroepen zijn,
omdat hun krachten gebundeld moeten worden, zoals hun krachten ook gebun-
deld waren destijds in Indonesia en als soldaat tot soldaat wil hij hen
in soldatentaal een vraag stellen,want men weet dat momenteel de Indone-
sische studenten bij de Nederlandse Universiteiten worden weggehaald en
overgeheveld naar Amerikaanse,Engelse en Duitse universiteiten. Een vraag
of <dij niet menen dat nu ook geeist moet worden van de Nederlandse regerir
dat zlj de kadetten uit Indonesie die hun mllitaire scholing en vorming
krijgen in Breda en de adelborsten in den Holder, van deze inrichtingen
verwijderfca. Deze els moet gesteld worden aan het hoofd van de Indonesi-
sche delegatie ,een communist in hart en nieren die zijn opleiding genoten
heeft in Moscou. (Mohamed Hamit). Hij vraagt de aanwezlgen of zlj ermede
accoord gaan dat deze eis in de vorm van een resolutle wordt gegoten
(luid applaus). Hij motiveert deze eis nog met de opmerking dat anders de
kans wordt gelopen dat straks deze zelfde jongens tegen ons worden ingezei
op Nieuw Guinea.
Spr. staat dan uivoerig stil bij wat hij noemt,de vrees van de Nederlands<
regering voor Indonesia. Sukarno stelt hier de wet, wat Sukarno zegt ge-
beurt., zoals onlangs nog bleek toen de Ambonezen in den Haag wilden de-
mons treren.
Als men gedurende de bezettlng tegen een Nederlander zei wordt Duitser,dai
word je gestraft. Als men nu zegt tegen een Ihdische Nederlander, wordt
Indonesier,dan krijg je een lintje. (applaus).
Boven dit land en boven dit volk wappert een vlag,een vlag die een symboo:
is. Een vlag die de kist gedekt heeft van de kameraden hier en in Indones:
Een vlag die gij op 5> Mei zult en moet laten wapperen. Het blauw van deze
vlag is het symbool van de trouw aan het Vorst ennuis, het rood dat van het
bloed dat vergoten werd en nog vergoten zal worden om het wit van vreemde
smetten vrij te maken. Op dat wit zitten twee plekken blubber: Ambon en
de Indische Nederlanders. Aan U de taak en de plicht om onze vlag van
deze blubber te reinigen. Be dank U. (luid applaus).

Voorzltter sluit dan de vergadering met de volgende woorden:
Dames en Heren^we zijn hiermede aan het einde van onze protestvergadering
gekomen. heeft voorgesteld een telegram te zenden ec(, wij doen dat
nu en onmiddellijk. Hij zegt dat het een koud kunstje is om twee gulden
voor net telegram te betalen, doch doet het voorstel dat alle aanwezigen
symbolisch 1 ct. zullen betalen voor de verzending van het telegram.
Gaat U hiermede accoord (daverend applaus). De tekst luidt: Het Veteranen
Legioen in protestvergadering bijeen te Haarlem heeft gehoord van de teru
roeping van Indonesische studenten van Universiteiten in Nederland.Eist
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in verband hiermede van de Nederlandse regering de terufzending van de
Ihdonesisehe kadetten van de K.M.A. en de adelborsten van het Marine
Instituut te Willemsoord".
Na een irberruptie vanuit de zaal zegt de voorzitter: dit Is inderdaad
juist en wijzigt de tekst van het telegram als volgt: in plaats van het
Veteranenlegioen bijeen : de vergaderlng bijeen

De bijeenkomst werd besloten met het staande zlngen van het eerste
couplet van het Wilhelraus,waarna een driewerf hoera werd uitgebracht op
de Koningin*

Mei 195M-.

Aan het Hoofd van de B.V.D.
Javastraat 68.
D e n H a a g.


