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VSHTSOÏÏWBLIJK

Verbinding: 19 Datum: 28-8-51
A/3 no 828'51 EVC
Betreft: Mededelingen uit het BVC-gebouw te

Utrecht

In opdracht van DAVID MOSGOÜ (25-7-99) is
EHEODOBÏÏS VAN DEN BBBG (25-4-19) lid geworden
ran de V.I.B. (Vereniging in het Isoleerbedrijf)
m het Berlipsfonds. Van den Berg zorgt thans
lat alle geschriften die de VIB en het Berlips-
ronds uitgeven in het bezit van Mos GOU komen.
)ok bezoekt Van den Berg alle vergaderingen van
e V.I.B. en het Berlipsfonds, waarna hij hier-
an een verslag maakt en dit aan Moscou geeft,
et laatste geschrift dat Van den Berg aan Mosvou
af was een gestencild verslag van een bestuurs-
ergadering van het Berlipsfonds, die op 9-6-51
e Amsterdam was gehouden. Het secretariaat was
olgens dit verslag gevestigd op het adres Afri-

21 (plaatsnaam was niet aangegeven),
was ondertekend door B. Berlips,
J. Wierixs en W.H. Hansen. Volgens
het werk dat Van den Berg deed zeer
Van den Berg zou nu bedanken als lid
of dit reeds is geschied is dezer-

'Het versl
Z. Weemhof]
Moscou wa
belangri

i van |ïeï|PVC;
iog niet bekend.



Ho. 2575a-49.

Betreft: Stichting ïerlips Fonds.

Uw brieven: 48646 dd. 1.12.1948
58Q14 dd. 11.4.1949.

Bijlage: 1.

DIBHSÏGEHEIM.

v"*

r,

*\/

2 Juni 1950.

In aansluiting op dezerzijds schrijven Uo.2575-49 dd.
6 September 19491 wordt 0 hierbij, om te behouden,
toegezonden een fotocopie van de "Verklaring en Sta-
tuten" dezer stichting.

Haar de inhoud dezer bijlage moge kortheidshalve
worden verwezen.

Toor wat de daarin opgenomen namen betreft, zij ver-
meld, dat deze grotendeels zijn verwerkt in het in
de eerste alinea van dit schrijven bedoelde rapport.

Van de overige mensen zullen ü t.z.t. de personalia
+ mogelijk bekend zijnde politieke gegevens, door
middel van informatiekaarten worden doorgegeven,
waarbij dan TJw brief 58014 dd. 11.4.49 zal worden
aangehaald.

Io.13.1l
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WAT IS DE STJQf*TlNG E^ERLIPSFONDS ? t
\ *• *

* „ * •
Op l Februari 1997 werd het .
' ̂  fen uit het isolaSesbeidrijf,

-" "=ct geleden w--'1^—~
4*Mi-^Öat

door énkele
- de man,rd|e al ,
in dez% rkhtjn^

; feij de Firma
ijs bij andere

QuatópTotn "dl̂ i
„i-jt̂ ï̂i'i Ik^^ ji.-vJÏ*«».

- ;v
Ia de tóbp vaïi J 94» t,
Jteden Jh, Amsterda^t, ia
ledeo wjtd aa:

-«,„ in ^dieèH J^ed -̂.,.,
Bestuur mocht dit

g, Arnhenï,M^ag, Arnhenï, Utra^%*^ij'megeft'!
Rotterdam ontstond een afdeling ra
andetfe jdaaÈS '̂feDmgti, wij totltfdtó
zal zif», <U|t x^eA tta den. lande
kunnen doen vera^

Inmiddels

over
en daarmede ook e

het teyens een^ duidelijker omh'jnde taak e»
worden gezocht met instellingen op aanverwant

móest het komen tot gebruikmaking van een medisch
gehoor doen krijgen bij de Sociale Raad, de Annenra^ad
Tevens moest het erkend worden, dat het rechtens de taak ita het
isolatiebedrijf volgens wettelijk erkende statuten als zodanig kan
optreden.
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Apdl>rièg*ötienhi>aderd negen en veertig ver-,
"" .r ',*,.. r, notaris ter «tandpjaats

te noemen, mij bekende

wonende te Amsterdam,
Cornehs Braam, isoleerder,

Nö. 35II; 3. de Heer
.,-_^-,„, wonende te Amsterdam.
Jau Wieticx, isoleerder, wonende
. 2\ ; 5. de Heer Christiaan van

winnende te Amsterdam Mariniersplein 40 I.
dat door hen is bijeengebracht en

*èn vijf en t'vmtig gulden m contanten, om
Stïehtmg, welke door hen daarmede is inge-

:e Stichting nullen gelden de navolgende
ir

Artikel 1.
De Stichting draagt de naam :,.Stichting Berlipsfonds". Zij is

.gevestigd te Amsterdam.

' • ' . _ . ' . . . • • • " • : • ' - Artü .12..
De Stichting stelt. zich;'ten doei de oprichters en degenen die
daarmede, zoals hierna bepaald, worden gelijkgesteld, bij te staan
ra onverziene moeihjke omstandigheden, die niet verholpen kun-
nen worden door énige algemeen maatschappelijke instelling,

Artikel!.
De Stichting tracht dit doel te bereiken door alle wettig geoor-
loofde middelen.

Artikel 4.
De Stichting is voor onbep^ 1de tijd in hè leven geroepen.
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. Het eerste boek-
jaar eindigt ultimo negentienhonderd negen en veertig.

Artikel 5.
De geldmiddelen der Stichting bestaan, behalve uit het afgezon-
derde stichtingskapitaal, uit de bijdragen van mede-stichters als '
bedoeld in 'a r t ike l '6 , uit erfstellingen, legaten, giften, sirbsidiën
en andere baten.



Artikel 6.

Als mede-stichters worden aangemerkt de natuurlijke personen
die, sympathiserende met het doel der Stichting, door jaarlijkse
bijdragen, haar middelen versterken. Aan hen. zal door het Bestuur
regelmatig verslag worden uitgebracht omtrent hare werkzaam-
heden.
Het mëde-stiehterschap eindigt : door het beëindigen van de
betaling der jaarlijkse bijdrage ; door opzegging door het Bestuur :
door- het niet meeï werkzaam zijn in het isblatiebedrijf, tenzij in
het laatste geval, tenminste twee en vijftig weken achtereen de
toegezegde contributie is betaald. .

X ,* ' .

„j* - ' Artikel 7,
t^é "Stichting wcrdt bestuurd <Ioor een Bestuur, bestaande uitten
minste vijf en ten hoogste zeven leden, waaronder een voorzitter,

secretaris en een penningmeester.
t Bestuur behartigt de belangen van de Stichting in de ruimste
^gs woords. Hare besluiten mogen niét' in strijd zijn met de

bepalingen fazet statuten of* het huishoudelijk reglement.
Dé tèjbèfckéefr facties worden door de Bestuursleden in onder-'

> V!pö2zitter» secretaris; en penningmeester; vormen tezamen het
Dagelijks IJteStÜfur der Stichting én vertegenwoordigen haar in-

1 'ë. De functi* van secretaris en penningmeester kan
„verenigd zijn.
bij ontvangst" van gelden, is de handtekening van

alléén voldoende.

mogen, j in welke vo.*ai ook; twtnmer persoonlijk
genieten van hun fttnetie. • "

Artikel 9,

:den worden gekozen voor een periode van twee
een vergadering van mede-stjchters, uit een bindende
van 'het T 'uur, uit «ede-stfcfater?.. Deze voordraobt ,

naJnen be^ ^n voor iedere Bestuyrsvacature. Otfr £&
:a treedt hec Besfaiur if. De altpedeuden zijn terstoiid

stejnmfi het Bestuur
de termijn van

*- ' V

.artikel! 9 bepaalde, worden voor dj
"lî  bestuur beftöemd .

• i f ^
j /ï *" ^ -.

*<? A t •*

-^ - '- M£*^ "
i-"*-/ *' *-%4"^|tï,ri <t ^



de Heer Jan Willem Berlips voornoemd ; de Heer Cornelis Braam
voornoemd; de Heer N. B. Anten, wonende te Amsterdam, Dap-
perstraat Np. 108 I; de Heer J, Kuyper, wonende te Amsterdam,
Afrikanefplein NOÏ 21 IH ; de Heer j. C. Panhuizen. wonende te
Amsterdam, Kijkduinstraat No. 101 I-, •

* Artikel 11;

Het Bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter dit nodig oor-
deelt, of wanneer tenminste de meerderheid van het Bestuur daar-
toe een schriftelijk/-verzoek bij de voorzitter heeft ingediend.
De vergadering wordt minstens een week tevoren bij een gewoon
schrijven door de voorzitter bijeengeroepen.
Wanneer een verzoek tot het houden ener vergadering door ten-
minste de meerderheid0 vaa het Bestuur als hiervoor bedoeld, is
ingediend, is de voorzitter verplicht binnen veertien dagen daarna;
de i ; oproeping te doen, bij < ïbreke waarvan de verzoekende
bestuursleden zelf de oproepic kunnen doen.
De oproeping dient de punter van behandeling te vermelden.
De voorzitter kan bijeen roepen een vergadering van mede-
stichters zo vaak hij dit wenselnk -acht, ten einde, indien zich
meningsverschillen- in "het Bestuur mochteti voordoen, het oordeel
van die mede-stichters Je vernemen.
Hij moet de med^s4Ji£btfers Jn v^igadering tij een roepen indien
dit nodig is om tot de verklejpng van een nieuw Bestuur te ge-
raken conform artikel 9 dezer statuten of de opinie van een mede-
stichtersvergadenng vereist is.

: Artil- l 12.

Besluiten m bestuursvergadering! ^ en mede-stjchtersvergadenugen
worden genomen met gewone a erderJheid van ^temmen.
Bij staking van stetömeiï ov r zaken wordt het voorstel geacht
te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen
een nieuwe stemming plaats, staken 4e stemmen alsdan
dan beslist het lot.
De vergaderingen worden door de voorzitter gepresideerd.

Artikel 13. t

De geiden der Stichting mogen afleert gefejctttkt worden ter
-•*-" of bereiking ^an. het doel -*--*£*-**>--

medè-stidb.̂ ^
in strijd zijn mét het
De voor te stelle»
-w^rdjfen vermeld» ,f l



ting over te gaan, welk besluit echter de bekrachtiging behoeft
van een vergadering van mede-stichters daartoe speciaal bijeen-
geroepen, mits in die vergadering het bekrachtigingsbesluit worde
genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen.
In het ontbindingsbesluit moet worden aangegeven op welke wijze
een eventueel batig saldo zal worden aangewend.

Artikel 15,

Bij opheffing der Stichting wijst het Bestuur een of meer liquida-
teuren aan, die tot vereffening van baten en schulden overgaan
en een eventueel batig saldo aanwenden op de wijze als aan-
gegeven in het volgens artikel H genomen Bestuursbesluit.

Artikel 16.

De dagelijkse gang van zaken kan in een huishoudelijk reglement,
door het Bestuur vast te stellen, worden vastgelegd.
Dit reglement mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn
met deze statuten.
Comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Gedaan en'verleden te Amsterdam op de datum in de aanvang
dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de Heren Krijn Coppoolse,
boekhouder en David Blackstone, kantoorbediende, beiden wonende
te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze acte ondertekend door de com-
paranten, de getuigen en door mij, notaris.

(Getekend): J. W. Berlips.
C. Braam.
J. J. Kuulkers.
J. Wiericx.

. . ' C. v. d. Horst.
K. Coppoolse.
D. Blackstone.
W. H. Lubbers, Notaris.



Op de vergadering van 4 Juni 1948 is het voorlopige bestuur
vervangen doof het voor twee jaar gekozen bestuur,
Dit bestaat uit : :

, Voorzitter Raad van Toezicht, J. W. Berlips,
" Zwanenburgwal 48, Amsterdam.

•C. Braam, voorzitter, Weesperstraat 35 U. f
A. Anten, secretaris, Dapperstraat 1081.
J. Kuyper, penningmeester, Afrikanerplein 21 III.

. J. C. Pan'huizen, alg, besiuurder Kijkduinstcaat 1011.

De 'leden van.de Adviescommissie, welke tot taak hebben de hulp
tot, uitvoering te brengen; als aangegeven in huiahoudelijk regle-
ment ; ;

B. Merk, secretaris, Tasmanstraat 271.
G. Kuyper, Bos en Lommerweg M2 II.
ƒ. Beekman, Gulden Winkelstraat 1 8 III.
H. Hillenaar. Bataviastraat 28 I.
W- H. Han'sen, Van .F allstraat '61 I.

Tot leden van de Propaganda Commissie behoren .:
R. Schelen, secretaris,: Gijsbrecht" v. Aemstelstraat l II.
J. Wiericx Sr., pennihgneester, Elandsstraat 219,
J. Posthuttia, Van ' Hogendorpstraat 72 III.

-J^ Dirkzwager, Kïnkeï traal 132 IH.
J. Wiericx Jr., Eland traat 219.
H. Albrecht, Frederü Hendrikstraat 174 Hl.
D. Eelzak, Anna van Burenstraat 14 IH.
M. Bonten, Andourastraat 12 I,
G. Perlee, Wormerveerstraat i83js-
J. Brookman, Fokke Simonszstraat 71 I.

De contributie-inning wordt uitge oerd door :
! >

Wijk 1. Jordaan, Spaarndammerbuurt, Fred. Hendnkstraat enz.
H. Kars, Lindengracht 73 I. ,

Wijic 2. Oost. Indische bv t en . • Van der Laan, Wijttenfaach-
straat 103 II, H. Hille. aar, Bataviastraat 281.

Wijk 3. Centrum, Waterlooplein, Geldersekade, Nieuwe Kerk-
straat, Rapenburg, W. Tramper, p/a Vink,
gracht. 214a, Telef. 37153. ^

Wijk 4. Noord (o/l]): W. Tramper p/a Vïhk, Rozengracht 214a.
Telef. 37153.



Wijk 5. West, Kmkerbu-urt, Nw. West, over de Baarsjes. Deze
-• wijk wordt in combinatie gelopen door : J. Dirkzwager,

..Kinkerstraat 138 III; Steen, J. Blok, Udo, H. de Vries
en H. Albrechts.

-

Wijk 6. Fabrieksarbeiders van de Fa. Hertel: FvL-Bonten, Madu-
rastraat 11. •

Wijk 7. Kattenbürg, Wittenburg enz.: W. Tramper p/a Vink,
Rozengracht 2Ha, Telef, 37153.

• ' " ".

Bepalingen uit het Huishoudelijk Reglement, voorzover nodig bij
het'aangaan van het lidmaatschap, hetgeen in de Statuten wordt
uitgedrukt als medestichter van genoemd Fonds :
De leden moeten werkzaam zijn in de isolatie- of asbestverwer-
•kefcde bedrijven, ten minste een half jaar moet men daarna ge-
durende 4 maanden onafgebroken betalend medestichter (lid) zijn
wil ïgen in aanmerking komen voor enigerlei financiële 'hulp
*Ak 8).
De contributie is ƒ 0.35 per week, -waarvan vrijstelling, althans

mogelijk is, in overleg met de. Adviescommissie,,,
lopen in ziekte- of ongevallenwet, militaire

(Art. 2). Voor de afd. Rotterdam wende men zich in zulke
tot het Bestuur.

Hal nimmer deelnemen aan politieke- of vakbewe-
tefi aanzien van loon- of arbeidsvoorwaarden ;

ïlirrg vergroting en verruiming der arbeids-
; onthoud zich geheel van commentaar;

te fliogén'protesteren wanneer haar leden arbeid moe-
en waaruit zou kunhen voortvloeien, dat zij daardoor

taste van de Stichting zouden komen (Art. 9).

2al verschijnen -het huishoudelijk reglement, waaraan toe-
'$$?'" gevoegd de lijst met leden der. Toeziende Raad.

Aldus gedaan voor het Bestuur,
C. BRAAM, voorzitter.

ir i
', ' "*'

<-<\", * *

,Affl3terdam, Juni 1949.
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UwNo's 4864ffd.d. 1.12.1948 - rappel d. d. 10. 8. 49.
58014 d. d. 11.4.1949.- rappel d. d. 10. 8. 49.

Onderwerp:' C. Braam en
"Berlips"-fonds.

9 SEP. 1949

G E H E I M . J 6 September 1949.

In antwoord op Uw vorengenoemde brieven kan het
volgende worden medegedeeld :

x̂̂ >' ****** _ jOp l Februari 1947 werd te Amsterdam opgericht het «Be
Jb-*~" "yifonda" en wel op iniatief van de tegenwoordige/ ere-voor-

* zïtter van dit fonds :

Jan W&llem BEHEJPS. geboren te Amsterdam, 23 September 1901,
an beroep isoleerder, Nederlandse nationaliteit, kerkge-

nootschap: R.K. ̂  wonende Zwanenburgwal 48 huis te Amsterdam.

Berlips. destijds werkzaam bij de N.V. Noord-Hollandse As-
bestfabriek v/h J. de Boer & Co te Amsterdam, was lijdende
aan t.b.o. en gedurende de periode van zijn herstel was
hij aangewezen op de liefdadigheid van zijn werkgever en
collega's.eHij was van mening, dat de arbeiders in de iso-
latiebedrijven, die bloot staan aan een besmetting van de /
ademhalingsorganen, in dergelijke gevallen recht op bij-
stand moesten hebben en in verband daarmede richtte hij een
fonds op, waaraan later zijn naam werd toegevoegd.
Het fonds heeft momenteel te Amsterdam ongeveer 250 leden
en de contributie bedraagt f!U Ü,ab par weeXr De ̂werkgevers
in de isolatiebedrijven venenen aan ai t fonds hun mede-
werking en wel op die wijze, dat sommigen de contributie
van het fonds van de wej&klonen inhouden.
Als enige doelstelling, heeft het fonds het J.enigen van fi-

Ttrïreiinaciêle noMr iiji'j1 ziekte. Lid kunnen worden ̂.roeiaers uit ae
isolatiebedrijven. opmerkelijk is, dat vele arbeiders die
lid werden van het "Berlips"-fonds, aangesloten waren bij
de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond. Voor deze bond
bedankten zij, soms zelfs na een jarenlang lidmaatschap.
Als motief werd aangevoerd, dat zij geen metaalbewerkers
waren en dat hierdoor de vakbonden niet in de speciale noden
van de arbeiders in de isolatiebedrijven voorzagen.

Het bestuur van de stichting " Berlipsfonds " betaat uit :

f J-6. Go melis BRAAM, geboren te Amsterdam, 12 Mei 1908, van
beroep isolatie-monteur, Nederlandse nationaliteit, kerk-
genootschap: Nederduits Hervormd, wonende V/eesperstraat
55-11 vóór te Amsterdam - voorzitter - ;

\%!L* Benediotus Nicolaaa ANTEN, geboren te Amsterdam, 6 Augus-
tus 1901, van beroep isoleerder, Nederlander, geen kerk-
genootschap, wonende Dapperstraat 108-1 te Amsterdam -
secretaris - :
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v'3e Ai Jan KXTïPER. geboren te Rotterdam, 12 Januari 1907, van
"beroep isoleerder, Nederlandse nationaliteit, kerkgenoot-

schap: Nederduits Hervormd, wonende Afrikanerplein 21-IH
te Amsterdam - penningmeester - ;

4e, iBernardus Josephus Wilhelmus MEHK, geboren te Amsterdam,
30 Juli 1907, betonwerker, Nederlander, geen kerkgenoot-
schap, wonende Tasmanstraat 27-1, vóór te Amsterdam -
commissaris - ~ ~ * "

5e. Wilhelmus Hendrikus HANSEN. geboren te Amsterdam, 22 Mei
1906, isoleerder, Nederlander, kerkgenootschap: Neder-
duits Hervormd, wonende Van Hallstraat 61-1 te Amsterdam-
commissaris - ;

6e. Jan Lodewijk BEEKMAN, geboren te Amsterdam, 3 Februari 1914
isoleerder, Nederlander, geen kerkgenootschap, wonende
Gulden Winckelstraat 18-111 te Amsterdam - commissaris - en

7e. Hendrik HILLENAAR. geboren te Leiden, 16 Augustus 1906,
ïsoleerder, Nederlander, geen kerkgenootschap, wonende
Bataviastraat 28-1 te Amsterdam - commissaris - .

La-oommissie zijn :

Ie. Roelof Ernst SCHELEN, geboren te Amsterdam, 17 April 1905,
verfspuiter, Nederlander, geen kerkgenootschap, wonende
Gijsbrecht van Amstelstraat l-II te Amsterdam ;

2e. Jan POSTHOMA. geboren te Amsterdam, 26 September 1917,
monteur, Nederlander, kerkgenootschap: Doopsgezind, wo-
nende Van Hogendorpstraat 72-111 te Amsterdam ;

5e. Johannes Anthnius van der LAAN, geboren te Amsterdam, 8
Januari 1912, isoleerder, JBederlander, kerkgenootschap:
R.K., wonende Wijttenbaohstraat 105-III.

Mede-oprichters van het fonds waren :

( f/K le« |Japobus Johannes WEEMKOFF. geboren te Amsterdam, 26 Maafft
v * s y*1913, isoïeerder, Nederlander, geen kerkgenootschap, wo-

nende Minahassasiraat 50 huis te Amsterdam ;(*-**-*•*•* ^*<rf-ü

2e. Johannes WIERICX. geboren te Botterdam, 23 Februari 1904,
isoleerder, Nederlander, geen kerkgenootschap, wonende
Elandsstraat 219 huis te Amsterdam ;

5e. Adriaan Johan BLOK, geboren te Amsterdam, 20 Mei 1916,
isoleerder, Nederlander, kerkgenootschap: R.K., wonende
Maroo Polostraat 249-1 te Amsterdam ;

4e. Johannes Jaoobus KÜULKERS. geboren te Amsterdam, 30 Juni
1901, isoleerder, wonende Bataviastraat 26-11, Nederlandse
nationaliteit, geen kerkgenootschap en

5e. Jaoob BERG, geboren te Amsterdam, 8 April 1904, van beroep
ezpeditieknecht, Nederlander, kerkgenootschap: Nederduits
Hervormd, wonende Wagenaarstraat 61-11 vóór te Amsterdam.

Tenslotte is er ««n yt^apc^m^^asje voor doorlichting, waarvoor
als secretaris optreedt :
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Geert KUIPER, geboren te Amsterdam, 12 Maatt 1904, van beroep
isoleerder, Nederlander, geen kerkgenootschap, wonende Bos
en Loimnerweg 142-11 te Amsterdam.

Alle leden worden jaarlijks door de G.G.&.G.D. te Amsterdam
op t.b.c, onderzocht; de kosten hiervoor zijn voor rekening
van het fonds.

De personalia van de door U genoemde Delgman en Dirkzwager
luiden :

Heike Oonrardus DELGMAN. geboren te Den Haag, 17 Ootober. 1916,
isoleerder, Nederlander, geen kerkgenootschap, wonende
Nieuwe Amstelstraat 11-1 te Amsterdam en

Johannea DIRKZWAGER, geboren te Amsterdam, 16 Juni 1919, van
beroep isoleerder, Nederlander, geen kerkgenootschap, wonende
Kinkerstraat 132-III te Amsterdam.

\e Noden" van de E.V.C, niets is kunhen blijken.

Inmiddels is de stiomnngsaoïe gepasseerd ten overstaan van
de notarissen W.H. Lubbers en A.J. Dragt, Keizersgracht 434
te Amsterdam.

Van deze personen zijn Weemhoff en Merk communistisph gezind;
Kuyper en Delgman zijn in vrijheid gestelae politieke delin-
quenten; Hlllenaar is aanhanger van de K.V.P., terwijl de
overigen sympathiseren met de Partij van de Arbeid; enige
politieke activiteit gaat er echter niet van hen uit.

'• De invloed van de E.V.C.-Metaal op de arbeiders in de isola-
tiebedrijven is zeer gering. De organisatie wordt door de
werkgevers in die bedrijven niet erkend, doch wel bestaat
reeds geruime tijd schriftelijk contact tussen de werkgevers-
organisatie - de V.I.B. - en de E.V.C.-Metaal. Dit sohrif- if"-»
telijk contact wordt verzorgd door de voorzitter van de E.V.C".-1
Metaal Pieter Cornelis de Vroome. geb. Den Helder, 14.6.1911.
Van een andere oommissie, waarin o.m. de voorzitter van het
hiervoren genoemde fonds O. Braam zitting zou hebben en die
als secretaris zou fungeren Is niets bekend kunnen worden.

Het bestuur van het fonds is er zich overigens wel van bewust
dat zij, als ongeorganiseerden, bloot zullen staan aan manipu-
laties, vooral van E.V.C.-zijde. %ajpjde_jaeeste_ledenvanjiet
fonds anti-oommunistisoh zijn, wordt de mogelijkheid van een
eventuele infiltrAllé van*"die kant niet groot geacht. In ieder
geval heeft de meerderheid der leden reeds enkele malen te
kennen gegeven, dat zij, bij aansluiting van het fonds bij
een politieke (lees E.V.C.) organisatie, of indien een der-
gelijke organisatie invloed op het fonds zou kunnen gaan uit-
oefenen, als lid zouden bedanken.v:

H-2.
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Onderwerpt «Bw?llps-fonds«

'a-Srtfceaiiage, 11 April 1949,
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§ E H E I M

V.
In de door het Berllpsfonds (een fonds voor sociale voor-

zieningen ten behoeve van arbeiders In isolatiebedrij ven) uit-
gegeven krant werd o. m. het volgende medegedeeld*

In verband met het verkrijgen van het privaatrecht voor de
Stichting het Berllpsfonds, moeten een aantal oprichters van
het fonds zich na speciale oproep, melden bij het notariskan-
toor Lubbera en Ver bracht te Amsterdam, ter medeondertekening
van dé stichting s act e.

Als oprlehters werden vervolgens genoemd s BBerlit>g K..ffeem
hoff. J «Herlcz (Elandstraat iSïy-J). A. J. Blok.
#MM^^M|* W .1MllMkBAHSIM4Mp*^HWB . * •W^PW^ÉBWI^^^^^^^W- *

>e sticnting kent een adviescommissie voor doorlichting,
waarvan het adres is* (UKuiper, Bos en Lommenaeg 142 te Amster-
dam*

Als secretaris van het plaatselijk bestuur van de Stichting
te ïïwent werd genoendi K. B. Anten. Dapper straat 108.

Op 5 Haart 1949 werd te Amsterdam een feestelijke jaarverga-
dering gehouden, waarvoor toegangskaart en verkregen konden wor-
den op de volgende adressen*

L, Gijsbreeht van Aiastelstraat 103* 'i
Weitenbaehstraat 105" •$

van Hogendorpstraat 72'"$
, Kinkerstraat 152"'j
'stelstraat 11»'«
, Bataviastraat 20*
genoemde Anten «n Wierlex*

Ik moge U verzoeken mij omtrent boveng «noemden te willen
doen inlichten ten aanzien van hun personalia, politieke oriën-
tering en vakorganisatie, waarbij zij eventueel zijn aangesloten.

Ook meerdere gegevens aangaande de Stichting het Eerlipsfonds
zullen ten zeerste op prijs worden gesteld, waarbij ik gaarne
zal vernemen of er nog enige relatie is tussen deze Stichting
en de Stichting "Hulp Bijzondere Koden" der E..V.C.

BB DIENST,HET HDOH)
namens deze:

Aan de Heer
HoofdcoEnaissaris van Politie
te
AM8ÏEBDA1.

ffc\m nrlm» k
L.L.v.Laere,
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GEHEIM.
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MRT1949

Verbinding:

NO. cv/a

/S
Datum: 16 Maart 1914.9

Onderwerp:Te Amsterdam gehouden feestavond van het Berllpsfonds op 5 Mrt,
19)4.9 «n de daaraan voorafgaande vergadering van hef bestuur en
enkele leden.

Datum van ontvangstbericht:

Betrouwbaarheid berichtgever:

Waardering bericht:

Tevens bericht gezonden aan:

Medewerkende instanties:

Ondernomen actie:

geen

zeer betrouwbaar

Idem

geen

geen

geen.
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Febr. 49.

Van de penningmeester mochten wij dit schrijven ontvangen voor de krant
en zullen het in zijn geheel overnemen.

"Hierbij een beknopt overzicht van de financiën van het fonds.
Ik maak de lopers of hoe megedeze mensen wil betitelen, er op attent

dat de penningmeester Zaterdags en Zondags voor ieder disponibel heeft,
dan thuis is ook voor afrekenen van contributien.

Ik wil hiermede niet in bijzonderheden treden en heb alle respect
voor de opoffering die de lopers zich getroosten voor de uitbreiding vqn
het Berlipsfonds. Maar er komen ook dingen voor die niet fair genoemd
kunnen worden. Er zijn bijvoorbeeld mensen die hun wijk aan een derde overge-
ven met de mededeling dat zij 14 dagen naar buiten gaan (daar is niets tegen)
maar deze personen laten dan in het geheel niets meer van zich horen of
weten en danbüjven de goedwilligen met hun wijk zitten. Geachte collega's
dit is mijns inziens niet de weg. Daar zouden wij in het Berlipsfonds onge-
noegen mede krijgen, wat het bestuur allerminst graag wil zien. Wanneer U
verhinderd bent te komen zend dan de gelden over per postwissel over en de
gegevens<per brief. Het recu van de postwissel datbU van de ambtenaar der
P.T.T. terug ontvangt is dan tevens Uw kwitantie van overdracht. Maak
vooral duidelijke lijsten met de bovenste vakjes het zegel No. en daaronder
het bedrag, het is voor U makkelijk en vooral voor de administratie.

Met Kam. Groeten J.Kuiper.

Financieel overzicht van de penningmeester Berlipsfonds.
Inkomsten vanaf de oprichting.
Uitgaven over 10 Junî  1948 tot 30 Jan. 1949.
Inkomsten. , p 2230,10
Uitgaven aan Uitkering aan leden

Zalenhuur
Administratie
Doorlichting J 344,21

ƒ1885,79
Machines ƒ 360.-
Aanwezig aan geldmiddelen 7Ï525779
Aan roerende goederen ƒ 350,-

JLTL verband met het be^verkrijgen van het privaat recht voor de Stichting.
het Berlipsfonds moeten de volgende oprichters na speciale oproep, samen-
komen Pin de notaris Lubbers en Verbracht te Amsterdam. Deze bijeenkomst ter*
ondertekening van de stichtings i opdracht.*B. BerlrpsoK. Weemhoff
ric:x>A.J. Blok^J.Kulkers en van der Berg. VarTdeze oprichters behoeven
slechtsi 3^of 4 man te komen.

Daar het niet meerdmogelijk is nog een ledenvergadering te houden
voor dat het jaarfeest zaï worden gehouden een of twee weken na 5 Maart.
Ook deze vergadering moeten alle leden aanwezig zijn om in de volgende
punten van bespreking haar meening kenbaar te maken over de gang van zaken.

De volgende punten staan op de agenda:
1. Eventueele verandering der statuten, scherpere omlijning van hejb_huis-
houdeJüjk regJLement.
2. Candidaat stelling secr en voorzitter, die volgens het gekozen torn-

stelsel dit jaar aan de beurt zijn om af te treden. Beide Functiona-
rissen stellen zich niet her-verkiesbaar.

3. Stemming nieuwe bestuursleden, waarbij de leden datum en wijze van over
name der functie na bespreking kunnen vast stellen.
4. Rondvraag, tevens sluiting der vergadering.
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De doorlichting in Amsterdam gaat nog steeds verder, als er nog leden
zijn die nog geen bericht hebben gehad van de Advies Comm, gelieve deze te
s'chrijven aan de comm, voor de vrouwen van delfden moet dé naam van de man

' erbij vermeld worden. Ijjgt adres van de Advies comm voor doorlichting Is;
£ G._ Kuiper Bos en Lommerweg 142. f

In Rotterdam zal dë~do~orlichting binnen enigen tijd plaats vinden in het
gebouw der G.G.D. Baan No. 2 Rotterdam. De Rotterdamse leden moeten daartoe
het verzoek richten aan de penningmeester van het Berlipsfonds Rotterdamj i

^IVM. Blonk. Haverlandstraat 17 b.
•x Aan het einde van Maart zal er in Rotterdam een grote vergadering worden

gehouden, waarbij de Rotterdamse problemen van het fonds zullen worden bespro-
ken tevens een uitbreiding van het bestuur kan worden gekozen. Het ophalen
van de contributie vlot niet erg er namelijk veel zieken, als het enigzins
kan moeten de leden deze gelden even aanreiken bij diegene die hun wijk loopt
doch het nu niet kan ophalen.

Zaterdagavond JjLMaarJ: is er in Amsterdam het grote .jaarfeest van het
Berlipsfonds. Voor defë^avond houoT iedere arbeider uit hejb_isplatiebedrj.if
zTch vrij om daar heen te gaan. Ook de lëUeh uit het land Rotterdam Brischede
Arnhgm Utrecht die over willen komen zijn de toegangsbewijzen aan de zaaT"bij
de secr va:n de Prop___co.mm verkrijgbaar als het mogelijk is zou de Comm gaarne
van te voren een briefje van deelname ontvangen van hen die van buiten

\. Voor die leden die gedurende het bal blijven kan bij hun collega's in
'Amsterdam thuis worden gelogeerd tot zij den volgenden morgen de trein naar
hun stad weder kunnen nemen.

Zoals ook verleden jaar, zijn ditmaal weder aardige cadeaux geschonken
door isolatiefirma's ook uit de bedrijven mochten wij zulks ontvangen al kun-
nen wij niet praten van een omvang zoals verleden jaar.

De firma de Boer heeft ook dit jaar haar interresse betoond en aan de
propaganda commissie een aantal aardige cadeaus doen toekomen, zowel als de
firma jtertel an Co die ƒ 25 beschikbaar stelde. Van de andere firma's heb-
ben wiJ~nög~gë^n~Bêricht gehad maar hebben toch ook goede hoop. Zo er nog
leden zijn die een kleinigheid hebben voor de tombolatafel? Dan even een

j bericht je aan de volgende adressen; E^ecr der Prop gomm R. Schelen -Gijsbrecht Y
^van Amstelstraat l'. J. Wierjxs-Blandstraat 219-J. van der 'Laan«Weitenbach-|/j
jfrstraat 103'". J. PosthumaVVan Hogendorpstraat 72'*". J. Dirkzwager^Kinkerstraaj
ijgljig'^ G. Delgma'n-»Amstélstraat 11 V N . B. Anten-»Dapperstraat 1Q8_!. H. JS. 11 ena ar
^Batayia'straat 2ë~f • De toegangskaartêh zyn ook op de bovenstaande a3ressen "

te- verkrijgen aireen voor de leden-
Op de feestavond zal dit jaar het gezelschap Pander het_cabaret revue

•!lKunst en vrolijkheid" precenteren. De proppaganda Comm zowel als "het"bestuur
{ eft ook wel de indruk dat deze avond zeer goed zal slagen. Voor de controle
zal deze avond van iedere Firma een man staan, men gelieve de kaart te laten
afscheuren door een lid van<?§-gen firma zo mogelijk.

Het bestuur verzoekt aan de leden zich op te geven diegene die wat
vrije tijd hebben voor de vorming van een redactie van de Berlipskrant, opdat
deze dan in het vervolg maandelijks kan verschijnen. Ook de leden die eventueel
copie hebben voor ons blaadje gelieve dit op te zenden, vragen en zienswijzen
over ons bedrijf worden gaarne geacsepteerd,opdat er in de toekomst van meenin§
en gedachte kan worden gewisseld door middel van onze krant.

Men wendde zich hiervoor tot de secr. van het bestuur collega F.B.Anten
Dapge_r straat l^8 Arn^t(=>r'dam- ' '
' " D i e leden waar geen contributie wordt opgehaald in Amsterdam verzoeken wij
een briefje te zenden met hun adres opdat de lopers zich ten hunne vervoegen
kunnen alsnog deze te innen, bericht de Secr.
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Op Zaterdag 5 Maart 194-9 is te Amsterdam een feestavond
gehouden van het Berlipsfonds, een instelling tot steun aan
(beroeps) zieke isoleerders. (Voor zover hier kan worden na
gegaan, behoren de leden van het fonds, voor een groot deel
althans, tot de politiek linkse groeperingen).

Ben fotocopie van het programma van deze feestavond gaat
hierbij. De daarin genoemde personen zijn hier onbekend.

Voor de aanvang van de feestavond is een vergadering ge-
houden van het bestuur en enkele leden.

In deze vergadering is besloten dat de indertijd opgerichte
Isoleerders-commissie een vergadering zal beleggen om daarna
(fönSretTè 'voorstellen "te doen aan de werkgeversorganisatie in
het isolatiebedrijf (V. I.B.), omtrent loon-,arbeids- en sociale
verhoudingen, daar de V.I.B* niet heeft gereageerd op reeds eerder
gedane voorstellen/(Zie CV/G 799-48, d.d. 27-10-48).

In deze zelfde vergadering werd het Berlipsfonds besproken.
In het bestuur van dit fonds zou het niet erg boteren en zijn er
stemmen opgegaan, dit fonds te liquideren.

Financieel zou het fonds er niet slecht voorstaan (zie bijlage)
en anderen willen het daarheen leiden, 'Jat' het fonds een rechts-
persoonlijk karakter zou dragen", waartoe reeds" stappen zouden
zijn ondernomen.

Het schijnt dat de in vorenbedoeld schrijven meermalen genoemde
Braams., die voor "Trotzkist" werd uitgekreten, de zondebok is.

Het feestavond j e zou een dronkenians zootje geworden zijn.
Op Zondag 6 Maart 1949 is-door enkele leden van de isoleer-

derscommissie een bespreking gevoerd'^m'et het Hoofdbestuurslid der
È.V.O., N.Hillebrand te Wormerveer. Hilie brand heeft geadviseerd.
Tïët Berlipsfonds uit'te breiden met een landelijk bestuur en het
daarheen te leiden dat in elke plaats van '"betekenis in Nederland,
een afdeling van het BerlipsfonfiLs gevestigd zou worden. Hillebrand
zeide, dat het B^rJLip_sïojids_^_ei^_gpjed_ on^rdejej^in de E.V.C.-
propaganda zou kunnen jgjn. "~ ~ ""

'Een afscKrift van~de Berlipskrant No.4 gaat hierbij. Verschil-
lende in dat krantje genoemde personen zouden lid zijn van de B.V.C.

E I N D E .
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Prograwtwia

voor de FEESTAVOND

op Zaterdag 5 Maart 1949

in geb. De Brakke Grond Nes.

aan <U leden van

TBerlipsfonds"

Ao*ve»g • «ir precie*.

PANDER presenteert de Cabaret-R*vue : „KUNSTEN VROLIJKHEID IN TEMPO'
Waarin m«d*w«rk«n

PANDER
FIENTJE MEESTER
EDDT CANZONI
Mr. MAX
NICO OODART

l

5
6

L

Acte a* prwmt* vu Fiwitje MtMter e>
PMd«r Éwk Mttpriuttje en «en liedje

Met de VigeUnte n«tr bet fee«t . . . . .
16 minutea md$ü*eid,
Vromke accordeon klanken van Nfco

Godart.
Huw»ltflu perUteleil aoneta in zakformaat

door Ftentje Mctalér en Pander.
•UdltfCaiwiMl KafrtfttMTH Radio-Zanpr
Pander vertelt leoke

7 „Wat moet mijn zoon worden" komische
schets in één bedrijf.

8 Mr. Max de vrolijke caricaturiat.
9 Fientje Meester . . . . op zoek naar

een man.

l? A U 2 I
10 Pander confereert.
11 Nico Godart met bekende melodiën op

de accordeon.
12 Mr. Max met caricaturen die niet lang

duren.
13 Vrolijke revue-icene met zang door

Fientje Meester en Pander.
14 Bddy Canxoni met Napolitaansche

liederen.
16 Conmunity ginging.
16 Finale.

von pfoofammo voorbeKouden.
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Hierbij doe ik U een exemplaar toe-

komen van Berlipskrant No» 2, een orgaan van
«en fonds van (tot nu toe) Amsterdamse iso-
leerdera voor zieke en invalide collega's.
(Zie hieromtrent schrijven CV/G 799-1914-8, dd.
26 October 19ljB) . <# *t&faé>

Tot mijn spijt heb"lk No • 1 van

"krant" niet kufinen achterhalen.
Voorssover bekend gaat dit Berlips-

fonds uit van E.V,C.-Ieden: evenwel is uit de
\d van het ge^shrift tot nu toe n i e t s anders

dan een sociale strekking van het fonds te

distilleren.
Arnhem,
22.11 .I|S.
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Vaak worjÉt éff doo* de-loden gevaagd,- wat voor betekenis
-hst fonds ,eig,enlijk. 'fAls ik. ar iets -over wil zeggen, ben itrzo uit-
gepraat "/Daaroifc zal het bestuur nu eensr trachten er een definitie
van* te g'evcn. * - .

~ Als <?r in .ons vak .voordien eeti ongeval of een andere moeilijk-
heid, voorkwam of er verwikkelingen plaats vonden bij een onzer
collega's, h'ad ieder medelijden met hem en werd er misschien tweemaal
met dé pet. rondgegaan. Dit werd dan in triomf naar zijn httis gebraeht
en wanneer zij S6m dan een, tijd niet meer zaeen, dan was hij vergaten,
maar feet was toéh "uit ket oog uit het hart . Ook Bob Berfips had een
soortgelijke ervaring toen hij ter genezing in een.sanatorium lag.
Toen kwam bij hem do gedachte op» dat er een vereniging moest «ijn
van de jongens, waarmede'je al,tijd werkte. Dan was jo flat oenzaam-
keidsgevoel kwijt. Dan zouden zij op de hoogte blijven hoe het met
je stond.

De kwestie ziektewet met zijn bepalingen ziekenfonds, welke
met. do tijd-steeds minder waar gaat leveren voor haar leden, moge-
lijk bezuinigingen op <3e kostprijs der medicijnen, al is de behünde-
ling en het onderzoek dordoctoren voor buspatient en als het ware
aan de lopende band. Dat kan ook niet andera ali de dokter ten
hoogste fi.4,50- per jaar ontvangt voor medische hulp verstrekt aan
man, vrouw of kind,. Om van een aiekonfondspr.aktij^. fee kannen loven
moet een dokter zeer 2ekor 4000 buspatienten ingeschrevan hebben* .
Men kan dus nagaan hoeveel tijd do arts kan\besteden aan een patiënt
als hij er minstens 8"0 Oor dag moet behandelen,, plus de tijd, die het
samenstellen (schrijven) van het recept vordert.. Óp den duur moet
de* arts door al dat rout in ewerfc van onderzoek wel. iets on t ga an^, waar-
door de patiënt nutteloos langor moet lijden aan zijn mogelijkö kwaal.

/On-s .fonds wil trachten in gevallen, waarin onze loden twijfelen
aan do juistheid van de behandeling, omdat zij geen tijd kregen den
dokter te vertellen over wat zij meenden zelf te moeten opmerken, een
oplossing te vinden door oen particuliere visite, waarbij de dokter
zich oen uitgebreider onderzoek kan permitoren en geneesmiddelen kan
voorschrijven, die hot ziekenfonds niet vers-trekt..

Over de betaling is dan altijd met hGt Borlipafonds (do
Adv^esoomm^ss,^)- te spreken. Ook het verkrijgen van oen specialist
die ™et ziekenfonds' vaak middels do dokter doet weigeren, ligt in
de mogelijkheid van het Berlipsfonds. In de volgende krant «zullen
wij pogen een uitgebreider overzicht-te geven over doze stof.
BO&KJJiRlJ. Binnen nat raam van het fonds wil" hGt Bestuur zien ta
komen tot de'mogelijkheid om die werken welke bijdragen tot kennis
van d-e ziektewet., ongevallen wet.,...wet op belasting en arbeidswetten
te verzamelen on beschikbaar to stellen, hiermede hoopt het Borlips-
fonds te bereiken, dat haar leden niet in verwikkelingen zullen
goraken, wanneer zij. met dergelijke kwesties te ma.ken krijgen. Het
bestuur en d^e functionarissen zullen dan gemeenschappelijk georiën-
teerd worden om de leden terzijde te staan 'in bovengenoemde gevallen.

Mevr. de Wed.Uriot heeft welwillend gedurende «en tijd
ongeveer een 30 tal gevarieerde boeken ter beschikking gesteld van
de Propaganda Commissie, voor leden, die door ziekte ,of ongeval thuis
moeten blijven. Een regeling om die leden een gezellige avohd ta
bezorgen is inmiddels door de Commissie in studie genomen.
VAN ALLERLEI. Ik zit zo te denken, mijn debuut in do "Bsrlipskrant "
moet overwoidigand zijn. Maar zo grogt is mij genio helaas niet on
daarom doe ik hot maar op een eenvoudige mariior. Hot is ook beter
tot olkaar to komon met een eenvoudig woord dan van varaf hoogdravend
to doon» DG Voorzitter haeft in de oerste krant ge^prokon ovor hon
die nu wol niet a-ozoor do afbraak van hot fonds op het oog hebban,
maar die do opbouw toch wol vertragen* -tioofdzakolijk v/il ik mij nu
wendon tot do loden die de opbouw van het B.P. bolla:r'*iSGn Gn ^at zijn

, er zöor valon, gagieh de belangstelling die, er van de ledon uitgaat.
Ifctar-die belangstelling mootèn \vij gezamenlijk aanwakkeren. Wanno^r
U's traks dan óók van mij hot bekends sohrij;von ontvangt wannaor hd;
Bostuur U verzo3kt tor vorgadering te komeiii toont dan dat h.3fc Ook

•tr\ji fonds is* D±t zou vooï» hot Bestuur
-b



*
Nu de zomer voorbij" is en d£ va-ea'ntie's achter'de rag zi|n ,

ik van alle kanten; Men wordt aöj;ief*Niet da.t het in ,de >a£sntietijd
voor het bestuur een zalfje was,|> nee lang niet .Wanneer de -secï-etarS
het baantje van de penningmeester voor een maand in de schoenen ge-
schoven wordt,zit daar meer aan vast,alsdat het ogenschijnlijk EOU
ljj.ken.maar daar niet verder pvef. /

Een gedeelte,van mijn avond h|b Ik besteed om wat briefhoofdén fee
teekenen voor ons fonds,of het l&kken aal wie wee-t?Terloóps vroeg idc
aan mijn vrouw!"Doe je mee aan dat klaverjastburnooi^'Ja hoor1' zei ze
en dat was voor mij een uitkomst-éNee niet daarom.»Maar kijk dat zit z©
Zij vroeg mijal zo lang om een horloge.En er is op dat tournopijbuiten
zóveel andere fraaie prijzen een dames en herenhorlogé te winnen»l
verbeeld je eens l U — __ ̂  ̂ _ — fre—s£C£e,tarisi N .B «Anten

HET JAARFEEST. •
Berieden jaar werd voor het eerst in de geschiedenis van de

isolatiebeweging,van de jaarlijksche algemeene vergadering van het
Bérlipsfonds een groot feest gemaakt voor de leden en hun vrouwen.

Daar kwamen voor het eerst de arbeiders uit ons bedrij f,van ver-
schillende firma's tezamen en leerden ook de familie's elkaar kennen.
Het was voor de-prop .comm een geweldige taa.k zo tets te organiseren,
daar zij zich voordien nog nimmer op dit terrein begeven hadden.Het
resultaat van deze proefneming was zeer bevredigend.Het plan bestaat
om het. ook dit jaar eii nog beter over te doen en alles op-nog hoger ; >
niveau te brengen voor de/leden van'het fonds en temeer waar ook de
afgevaardigden van de andere steden ook dien â ond( 5 Maart) dan gast
.zijn. Volend e krant komen wij hierover uitgebreider terug.
Propaganda Cömmisie.

.. - • - • Er kunnen, zich nog deelnemers opgeven voor de klaverjas wedstrijd.
Ook volgt er nog één wedstrijd van de isolatiefirma's tegen elkaarM ü
DOORLICHTING. - i

Wederonr vanv dit jaar krijgt de, eerste ploeg^van IO man binnenkort
een oproeping j, d es maandags middags naar de achtergracht te komen voor
doorlicht ing .Er ïs ai een schrijven naar de desbetrffende firma1 s ge-
stuurd waarin verzocht wordt,mede werking te verlenen,dóór het perso-
neel voor enige uren vrij te geven* ',

De doorlichting van de vrouwen zal gelijk'aanvangen als dé mannen
zijn geweest dus als verleden jaar wederom in Januari. M@n wordt ver-
zocht,als ge doorgelicht zijtvoor de goede gang van zaken direct naar
huis te gaan>althans niet binnen té blijven wachten op elkaar,daar het
fonds, moeilijkheden met de directie wil voorkomen»

Asl men door den dokter na de doorlichting verzocht wor^t even te
wachten>maak U dan niet ongerust .Van alle vrouwentdie verleden'jaar ; J"
werden doorgelicht en moesten wacht-en óf achterblijven,was er geen,
die aanleiding gaf tot nader onderzoek'of zelf longbehandeiing.

Er is al, veel door het bestuur en de leden gesproken over de mo-
gelijkheid, in andere steden te komen tot afdelingen van het fonds,
waar wij nu als het-_• ware verspreide leden hebben zouden deze zelf
een bestuur hebben welke de helpende hand kan bieden als dat bij m s
is. Onze leden -die in de andere steden op karwei waren hebben reeds
getracht ejen weg te banen. Met Enschede Arnhem,Den Haag en Groningen
is dat zo ver -dat onze voorzitter daa-r binnenkort heen gaat om te
spreken over ons doel en beginsel en daar mede te helpen opdat wij
een landelijk fonds kunnen worden* - " "

Ook Rotterdam mag niet -verwaarloosd worden daar werkt -meer laarwei
en fabriekspersoneel bij de isolatiefirma's dan in Amsterdam!

In de volgende krant zullen wij proberen iets meer te schrijven
over bovengenoemde mogelijkheden»

Op de vragen van de ledenveen krantje uit te geven van 2 blaa^ges
moeten wij mededelen,dat wij zoveel kosten voorlopig niet uit onze
kas mogen nemen,wel kunnen wij proberen het blaadje eens in de' week
té laten verschijnen. - -

Niet alle opgestuurde -copie hebben .wij -kunnen drukken^ du s niet
teleurgesteld,volgémde keer waars-ehijnlijk.

~~ - . . . Aldus de redactie.Berlips
1948.


