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DISRSTG^HËIM 7 '

Onderwerp: Penetratie van links -extremist en
innPersoneelsverenigingen van rte
Hoogovens te Beverwijk*

U I T T B i K S E L

J%'

In ons MAANDOVERZICHT October 1950, U toegezonden onder
NT. 490t d.d. 1-11-50, deelden wij U» op pagina 6, onder
de kop •Hoogovens* Mede dat de personeelsverenigingen van
de Hoogovens, gebundeld in bet centraal orgaan "Hoogoven-
et at en", op bepaalde gronden tot vrij* verenigingen waren
verklaard, lo» van net bedrijf, «a dat de naam fan het
oentraal orgaan was gewijaigd in "Kennemerataten".

Op 25-10-50 heeft de plaatselijke per» hieraan de eerete
bekendheid gegeven* Bij voornoemd M,O. werd een dergelijke
publicatie gevoegd.

Over dese reorganisatie schreven wij voorts ia bedoeld UO
dat de mogelijkheden voor penetratie van extremisten nu weer
geheel anders zouden komen te liggen*

Kennemerutatea sou trachten over haar reorganisatie in
oontact te treden «et de plaatselijke confessionele organisa-
ties,

TJit de door ons U toegezonden perspublicatie blijkt dat
de Ne d. Hervormde Oeaeente te Beverwijk zich reeds achter
de nieuwe Eennemerstaten heeft geschaard.

Op 2-11-50 werd op een vergadering van het District»-
Hoofdbestuur der Kath,Actie in Kenneaerland, die te Beverwijk
gehouden werd, de Bedewerking aan Kennemer ai aten besproken,
waar besloten werd de nieuwe situatie in ernstige studie te
nemen* Doordat verschillende extremisten in Eennemerstaten
sijn georganiseerd kan vooralsnog van katholieke sijde een
«eer gereserveerde houding t.a. v. Eennemer stat en worden ver*
waeht•

Op 1-10-50 telde de KSBS te Vslsen-Noord 701$ arbeiders
en beambten. Hiervan wonen er 2046 te Beverwijk,

De Kennemrëstatea overkoepeld 26 verschillende organisa-
ties (bedrijfsverenigingen) «et een totaal ledental van JOOO*

Het Hoofdkantoor van K.8. (Kennemer Staten) is gevestigd
te Beverwijk, Telserweg 12. Eet hieraan gelegen "Kennemer-
hotel" is eigendom van ES en ia de Balen komen de organisa-
ties bijeen. Het wordt genoemd Stateühttis I.

Voorts beiit KS ook atatenhuis II, waar kleinere elubs
bij^ejakpjMHr, én dat gelegen is te Beverwijk^ Zeestraat 26.
Hierin worden ook de jaarlijkse 9>ate6O*esperantisten*ten*
toonstellingen gehouden.

De K3 geeft een orgaan uit, getiteld "Rondom de Staten-
boom". In november verscheen een tvpografiach kostbare uit**
gave van dit blad, waarliiruitvoerig dé reorganisatie uiteen*
gezet werd, terwijl ds besturen van alle organisaties daar*
in werden afgedrukt* ilke organisatie heeft een bestuurslid
sitten in het CENTRAAL BESTKUTJR dsr KS. Paarboven staat het
DAOELIJES BESTUUR £3, Het dagelijks bestuur is voorts onder-
verdeeld in 7 raden* Sr is een RAAD voor l» Financien «n
administratie, 2* Gebouwen en terreinen, 5* Propaganda,
4* Bedrijfsontspanning, 5. Jeugd, 6. Ontwikkeling» 7 Ont-
spanning.



2.
Het doel der KS Is mede te «ijn een ''Volksontwikke-

lingsorganisatie*, «d.w.z. het trachten aijn leden op
te voeden tot zelfwerkzaamheid en tot het op democratische
wijze deel hebben aan het besturen van de groep, waartoe
de leden behoren.*

Tot reorganisatie werd besloten omdat "als volkaont-
wikkelingsorganisatie, deze door haar te nauw contact
met het bedrijf, ssich bui t enge aio t en wist van de morele
en materiele steun van de levensbeschouwelijke groepe-
ringen (kerken en humanistisch verbond) en de overheids-
instanties en daardoor niet de kansen kreeg om zich verder
te ontwikkelen*"

Bet Hovembernumaer van het Hoogovenblad voor Directie
en personeel "Samen", wijdt aan de reorganisatie van H3
in ES één hoofdartikel. Hierin schrijft de redacteur,
A. Demmers: "De nieuwe organisatie» die dus geen perso-
neelsvereniging meer is* «al ongetwijfeld de mogelijkheid
bieden aan de levensbeschouwelijke groeperingen om hier-
voor verantwoordelijkheid te dragen.*

Over penetratie van enkele links extremisten uit
Beverwijk in bestuursfuncties van organisaties» behorende
tot de KB» kunnen we het volgende mededelen!

EEA33BCQ
Afdeling Beverwijk van de Bond voor Arbeiders Esperan-

tisten in het gebied der Nederlandse taal, aangesloten
bij de y.i.B.

Ia oase melding Sr. 393, d.d» 21-9-50, deelden wij
mede dat ïrateöo één afdeling was geworden van de Hoogoven-
Staten* Boor dé reorganisatie in K.S., wordt nu da naam
van personeelsvereniging weer van haar afgenomen,

v j Secretaresse van Frataoo was - medio 19*9 <*:
Agatha ülisabeth vaa Wijngaarden, geboren Beverwijk i

18*10-14, huishoudster, wonende te Beverwijk, laatstelijk
Kerkstraat 2. Zij was links extreem georiënteerd en Bella-
myane* Op dé jaarvergadering van 16*2-50 gaf sij nog een
Jaarverslag van Frat«co. Nadien legde sij haar functie neer,

Op 24*11*50 werd zij te Beverwijk afgeschreven naar
Delft, Corn. Trompstraat 86, Bit werd door ons gemeld aan
de ID Delft, d,d, 29-11-50, onder Kr, 549, Destijds hebben
wij van haar U een inforiatiekaart doen toekomen»

In haar functie van secretaresse Frateco werd medio
1950 benoemd;

J Mejuffrouw Dirkje BOBS, geboren te Velgen 8-5-11,
/ Nederlandse, Ned. Hervormd, kantoorbediende H.O., inwonende

bij de EVC'er D.B. Kaap er s, Adricheastratit 59, Beverwijk,
vanaf 2-1-45»

Ia een door Eennémerstaten uitgegeven folder van No-
vember 1950, betreffende wijzigingen van secretariaten,
wordt medegedeeld dat het séeretari&at van Trateco thans
im handen is gekomen van:

Berk Berend KASPERS, geboren te Groningen 18-3-1901*
timmerman, wonende te Beverwijk, Adriehémstraat 39»

Kaspers was reeds in 1936 links extreem georiënteerd.
Voorts was hij dienstweigeraar én iö 1948 lid EVC "De Me-
taal". Inforaatiekaart werd reeds eerder ingezonden. Dé
mogelijkheid bestaat dat op de «e kaart als sijn geboorte-
jaar abusievelijk staat vermeld; 1903, i.p.v. 190!» Dit
kan worden gecorrigeerd.



Be contributie van Frateco bedraagt f 0*25 pe* week
per lid en f 0*35 per week voor echtparen, inclusief de
grondcontr ibut ie ,

-l EOÖSOVKN SCHMKCIBB (H«Q«S.C.);
' * Secret ar i a van deze afdeling ia J
<\s SOETEMAN* geboren t® Rotterdam 3*3*1903*

typograafji, wonende te Beverwijk, Oost er-trui nen 73*
Tijdens tijdans besatting lid N.A.F., Blokhoofd ïï.V. D.

en W.E.H. Liep mee in befrafenisstoet van een doodgesoboteit
NSB»ër« Oedetineerd van 8~5~45 tot 21*7*45, Door de
Officier Fisoaal te Haarlem» met ingang van 18*9-47 voorw *
waardelijk buiten vervolging gesteld zonder ontvetting uit
de rechten,

Hij had in 1946 op «ijn perceel een verkiezingsbiljet
van de CPN.

EOSC is aangesloten bij de Kon. Ne d. Schaakbond, af d.
HVH, Contributie f 1*10 per maand .senioren en f 0,75
juni oren» Algemene leden minimi* f2.- per jaar.
Clubblad: WeekVulletin "öohaakgraag".

Jaarlijks wordt het bekende internationale Hoogoven-
schaakt ournoo l georganiseerd* Binnenkort vindt dit wederom
plaats-*

X) BW&HWXJKSË MODELBOUW GLUB (B.M, C.).
Secretaris van deze KS-af deling:
ösrrit Jan van Willigen, geboren Rotterdam 9-o»09̂

maoMnist Hoogovens» wonende te Yelsen-Koord, Bornstraat 28
Hij was ia 1943 lid van de WC.
Be afdeling is aangeslot n bij de Ne d. Ver» voor Model-

bouwer».
Contributie f 0*$$ senioren on f Q.?0 junioren per

maand*
Maandbladt Oe modelbouwer,

S HSHeKLAAESVEHEiriGIKO DK IJZJËÏffiS VOORN (DIJV):
Secretaris:

A t Oerrit Jan Steenbergen» geboren te Kampen 18-1-92,
kraandrijver Hoogovens» wonende te Beverwijk, Heemskerker *
weg 4>r Sederlander, Geer. Godsdienst.

In Oötober 1949 was hij abenne op dagblad «De Waajheid*
Afdeling is aangesloten bij de Algemene Hengelaarabond,
Contributie; f 0*65 per maand*
Clubblad! DIJV-Me de delingen.

Van Soeteman en Steenbergen voornoemd werden reeds
infcrmatiekaarten ingezonden, terwijl de ID Velsen beschikt
over de gegevens van G.«i„ van Willigen» bovengenoemd,

H.B. Voornoemde Kaapers, Soeteman em van Willige»,
maken momenteel ook deel uit van het Centraal
Bestuur van "Kennemer Staten".

I.D.


