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Ik heb de eer.U' hej;^yolèiende.'t^ '^e-richten:
ei j hufr schrijven" van 16 maar'^^9^0^%^ en vier bewoners

van.de buur.t "De Babberspolder" .̂n- de'zi?;gemeente zich tot
Burgèmeeëtë£ 'fn, We jiaoü-d-e^.s' "en*,^^rae^nters^nfileden dezer g e-

;:.meefttë ' gerïbh-b1,'. itfaarin' zij'" yerz^ph)fcën: de^uur van de
"woningen'' iii, die buur't:: niet te" vérhpgg^ t§;rwi j l zij tevens

aandrongen 0)3 'de booaw vyaï?: •sehu^r^je,s.-."Bedpèld comité,

JOHAMA JÏEPicJK^ geboren te Vlaa^i^ê^»^£'-Februari 19Q3,
pte yanhfi!3.em van.':der;tyal?.i>-•.-wonende Franciscastraat

, : g e t n n . e. e e r v e ! : ^ aar 19
te ,ya& Ar^e pto^fclKwöriende ïranoiscastraat 24 alhier;

SËlfS >; gloren ^PjTiïiÊrfhage;,,' 24 iebrüarl 1886 ,
^,, fabrieksarbeider» .wonende Benthemstraat 5 alhier;

irA::tAH .RIJ. ,fiebbren::te rtlagrdingen, 5 Mei
n, Joh.annes^van, ' t-ÖP?» wonende Jonker

.
* welige' „met .,2 :'±'s ^eme;r:k.t,,

"'""' 'r:BÏ;]; een
'',ï)e cbuu'rt
;dp'or 4

dóór.;

. _ , . , . ; $ l , , , . . . . , &ÏTS:JV;^ een
"aan'tal ïijsten vóöf zien,-van ongeveer 2^0 ̂ handtekeningen van
^nwoners.^^ ,be4pèl|4 :b,üurtT w^ariJa deisie eveneens aandrongen '
,öp .bei; ;.nie;t. v©^pge;p.^ van...jde..,,huur dèiroWP^ningen, doch wel op

..spoedige, vbqu^ yan gpïiuuyi; j es.. jÉen; Afschrift' van het schrijven
'^^n;;b'fd$'e.ld Vpp.i^f^^"^n-'.effl .afsqia.ryift yaij. de ,lijsten worden
;;re^edtiê'v^l,!olc :.met; l .en,l"^ ..ge.me.rfct; hierbij, -gevoegd.
* "' Op1 'ae^.ëïf,d| i&ag als die,",waar;Q;p'i;ü!et.,.oQmité haar verzoek

bfet ..Cïe'tg'eéiit'éb'ëst^Luf riorh.ttei-,'^s,c3a.T0:eIf De Boer, wonende
ó:tfte'TdiaLEii,è'ëw.èg 2.4..alhier een, ,bTi,4 ,̂ aaji j-feu^rgeme es ter en
)rij~ni~"~4ë'rs... ;Iji 4^^ ^sch:r4,jy,e^r.waarVcJi^47®/-hi:j genoemd College

bedó;eTd cöimit'ér 4a,t, na'ar- zijii mfningrjeen werktuig is
j ..._ _ _ •t'tizfëSt- vaji deze brief,

o'y, gevo,eigd.
s, në;fe,.,vo£lgende gebleken:

".', in deze; gemee^tp wordt gevormd
; die in 1941, ziij4:i gebouwd, Jier^

. -^ Wf ... ,. . _ _. .^ , . ,..rr-;e^^ .yan-4'ije ,wi:j-^rpbij het G-emeente-
•b e stuur 'aangedrongen ofc achter elkje,'. woning een schuurtje te
plaatsen. He,t bestuur van; ,4e ibuurtypr,e-niging "De Babbers-
ppide.r^heef/t .ge'4,urpu,de het biesta^anr-van-, die vereniging

'a:c'h|c.ï̂ .e"ii;4® ^ale.n 4e0 aandaclitr vajti; .he1t^S-efi.eentebestuur op
!«' 'm;at>rXe/giBtvés.fig^..:i^-rw4.^1 ;heit comaiunistische raadslid
*ing^li^^ jdie- t at, 194,8^ in;4«, §eöeenjte-riaa4:i van Vi?ardingen

" !zit'ting, Kaj?" ̂ ; z34-ï; iJP- 4e- ^abber-Sipo^iL-de-j?: wo^-nde, ook meerdere
vm^J-jen 'pp d'e,,,b:o^uw !yan;^e:: ^cb-U-urt^e^. aa^Tong. Oorspronkelijk
"'w"ë'r4"' door 'het Êepartëmeni^r^raf^^Wedieropbomw; :em Volkshuisvesting
bez,wsar:. g.emjaekt ,^egen,,\dêrt!b.^uwi^a;n 4;e i secuur t j es, zulks in
TT A T* î "4Sl *̂1 M '' Hl O "t" r ï O l " CT A r^ V'^ W" £) 'Q W ^ .̂fl l T IXTCTl O T' & T1* T Q T O.n^ • -̂ tO O /T /^ O V rt T dV p 4-r fcJQ J.4rMt ij|i C iWj. .XiO^^O. ,gt C kJ i vC A. <CLhcXxJi' '̂ /'U v4fTFrja ̂  Ou'v *v* i «L'fiR'i. CrJf ^ r^* OhJ**? \*\ w -L U -\, \S

" i XIS u QTJ, u _L 6 y ̂  r̂ c 3/_i- wJuL6 XI f £T 0.6>Ci ix-êULJi/'ïL'üfi,^1" ~Lü~^ ^ j"O[H(fir|'6^?i©i6 3T S 6X1 j S 33/

• ; gël-eüefi.;' 'af ge kp^ii.' j^nj y&riaï dj. er (t i j4;-; vo;ri{î ene.. de s chuur t j e s
^en tw^stapp^T; tu.$^ën. "4e .Df,e^.st:v^ani'gern-e-ent^werken,die be-

J(zwaar';";malste teg^é'n^d^ en het hoofd

210 SpO 6D. 1^ . DlögGX J- J K - . @ 63^1^ 3Sïl"y"SXl^ ^ ̂ -O 6 S M^ ^ WP^d^ïl ^6X1001611 *
"Genoemde1 Be Boer','x 4ie tot aan de'opheffing voorzitter

was van de buurtvereniging "De Babberspolder", richtte zich
in Februari van dit jaar tot het College van Burgemeester en
Wethouders van Vlaardingen met het verzoek om de bouw van ,

S'



«spoedig ter hand te nemen. ., ..... ;.--,.. c, v
Toen De Boer op 15 Maart van dit jaar vernasi" déir(èeh'

aantal dames bezig was om handtekeningen van
'j, £ jabberspoldg'fGTte verzamelden, toog hij terstond pp onderzoek

' ' inita-atï̂ ïïteörer̂ van'̂ dê e acê'%;iêxwa'ren.wie toch wel de inj
iet bleek h|em toen, dat de bekende dames:

^ VI1HELMIHA teEÜSOHQP, geboren te Pijnacker, 4 Juli 1918,
'echtgenote Ivan^Annes KaJJssiea, wonende Wagnerstraat 12c alhie;

Xl JOHAKHA BEEWllT;. gëbpr_en rte Groningen. 6 Januari 1920,
:n-o^g^^^^ig^YaJii^|®iaiï)'è;;Kbu&staal,, r'won'ehde Sweelinckstraat

,,, 27 Juli 1916
Tollens-

oen y
» r ̂  i J „V '. i. "" bj: i _* ...' • * *

i" j>*i rL\ r ~ ~ " — ™ i " £ } ~'*- \- ~~j -^"^ ̂ r"r- - i ^"^"^rxT rvy f*?1"^" T'""O ~~~:) ~ " T ' """^"«"5 •"'^'•^ ~ '"?? ~ ~ ~ — J-U^JLJ^
Ijp " - zöM'e r • tiérö èpy wonende ' Tlë er s t $£ $"^'5',, aihiét en eèn.Jot dusver

onfefekend. gebleken persppn. er öp^" toezagen "dat. alles e'efct onge-

j ;:9338'Ör'vèrge'ii'jld:ng vah'-het^hand^^qhr^x^^ïs/'met aan zekerheid
grenzende,,waarschijnlijkheid gecpnaf^t^erd,^ "̂ at het aan het
&e&é€h':;fcèBës'%uuT;'i'èŝ |-ëhjb'è7̂ %1r̂ %̂chlrïf%̂ $'S"ropgesteld door:
«•̂ «««'•••-̂ ft+M̂ ry:-..̂ ^ lè̂ Rofiér̂ ato,!̂  Ngvember 1918, van

ïse to ep-3 h| Öï-aënèmi|^ wcjnerl^ë ..flf
- ' ' ' ' - ' ' 1 ' '

.. alhier . Vol
ëën-'ë'egSma'ia '-vy'ëri'ëh1 ria 5ë'\éci;J;'èrdei;ÏÏ3stei:i"i^et handtekeningen

'eb r éè'ht :j"nö 8 r' ° de wo tti4g- v - W ^ ^ - e M ^ ' -: Jtóuni s t
te

..•it .-i. i
, , OTiJ : : •" "

'.: IO V.' .(!

::T' o- 1

wonende

....... e^we^dde'z'icïï'töt'Ad;e Redactie van de
}né|qfievp.ö-[uïiiït:|fi'̂  ( ̂ fé'i'ih'^ef ,?mededeling deed
.2^r±i._:j-;_-ü.^ n-r-v ^i)i-o..,'jj_u^i.UAr->„ j/[aan^ag 20

% t . _ ^ ^ • - . . , . . : . . - - - . , T. w . - - ^ - - ^ - - r . - - , r 'Gemeentebestuur"
- ^eë^n^'méd'e'dël'Sng ;va'ii 'deze ,act!ië'''VQ;ö'ï»V' ; . . , ' ' ,., :••;.,-• '
- - *£• '̂ ë ^É<9ëT 'fi^hffS^èi^itt^'r^d^^^iQ^^^i^ en ver-

'.be^t^nW'-'^'^^'' cóiMfcist^ In het nummer I
va^-^oréns^a^; 2^2 Maöf't. ï^p; !^:r/i^;"wéï/'me^mg' gemaakt van de

•fföro3f 1B '̂.ëö'e'z!' gé^bttde'n '̂r^êiC.,1 d^pcl^ er/wp^dii^niet verder op
'-ïiig^êg&diï;^' 'daar ''Burjtenféé'ster ^ën/^Wè^tlioudfers van Viaardingen

. j^.-tüV'yT. \r.c. :
-13-i .b'-A i f'.

i j - : K D v , ' ; 0 ^ J ' V ;

—• ï::'' T :":: .' ^' .'; :

':. .:'; i ; ' / •.

- .-.-• - T : ; : ; i ' r v .H f i

er; '.wo;pdlC:,niet verder op
, . ^pudfers""van Viaardingen

:vdigerfé1!eëiï- .a^e^pplé; ;ln '•/a'^lj^a'd -^Ijto e, gullen overgaan
bV'W^bb.ï&r'-^an'-ide JH^hiiiir-rj^s, ;pp '
b .̂s.-̂ ed'en:.; Wkt ;"de bfö
ëtfbc'^a "¥öh 'Het "icöini

; - 1 ; ! ' i 0

1950 aaL, te
jie^eft is het
uet,"ingewijden, groot

• '•med!égéd&elra\ .„de1 !hu!j.fL VaM1 de
met": de 'hiiiir\Vah >

giêtfèerftë ^
h^reïi (ïo'bh;

zijde /
l de Babberspolder

in de.ze
g i n ^ w : 'plannen om de
- - ' hieromtrent

ioiirëiï Vsiii ldf! sèhuur'^es worden genomen
.n%_ed'J3^ëri^^ zij nog

het
- ̂ 'De1

t ^ r f

d'fl WeT;';èien;^^e^ëieüy7/|i^''-gezin van S tolk-
"*" -uü':'ifiu> nl'et ^ngtó.s;i^g'"a|ngeschreven.

u^_^i.-^_^o£-|et dagbla(j „De

^I^Oor-Van Rij werd
-jft -j r-r-H—r.-^-'-r-^ -•"T.'-.-rS-,*!. V. G. , terwijl
i|7: iea,|p:ftn|:e:td fas^pp:,n§i; dagblad "De
•er'; zi^ri ,gë|ö '^ijgipn^rheden bekend.

JTiST3VrM : ;.;0 K , :-X V ,^",

•T i.:
: 6 '?i' o o v T o v ;l' 9 .ei J • :• vi n 6 j;.';'



Genoemde .personen treden politiek niet op de voorgrond
en argelozen burgera zullen hen zeker voor "neutraal" aandien

De dames Karssies-Benschop, Koujastaal-Beetjer en
Van Saus-Schenk zijn geen bewoonsters van de Babberspolder.

De op de actie betrekking hebbende berichten voorkomende
in de "Nieuwe V.! aardingsche Courant" en "De Waarheid"
worden hierbij gevoegd.-

f
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AFSCHRIFT.

Vlaardingen, 16 Maart 1950

Aan Burgemeester en Wethouders en ̂ emeente-
raadsleden dergemeente Vlaardingen.

De bewoners van de Babberspolder doen hierbij een dringend
beroep op U

Ie De huren van onze woningen niet te verhogen
2e Zo spoedig mogelijk een aanvang te willen nemen tot de
bouw van schuurtjes.

Opmerking: Wij als tijdelijk comité hebben gemeend om eenage-
( zind op te moeten komen voor bovengenoemde punten

Wij hebben hiervoor alle bewoners van de Babberspolder voor
deze actie ingeschakeld en de ervaring opgedaan dat het als een
dringende noodzaak moet worden beschouwd dat er aan de bouw
van de schuurtjes zo spoedig mogelijk een begin wordt gemaakt

Het is al meerder malen beloofd, maar tot nog toe hij een
belofte gebleven.

ïevens doen wij een dringend beroep op U de huren van onze
woningen niet te verhogen.

Dit verzoek wordt tot U gericht door alle personen die op
bijgaande lijsten hun handtekening plaatsen en U toegezonden
door het tijdelijk comité

w.g. J.v.d. Waal-Riedijk
Franciscastr 24 G Stolk .barendrecht

W Ansems
A.v. 't Oor v Rij



AFSCHRIFT.

De bewoners van de Babberspolder verzoeken Burgemeester en Wethouders
de huur van hun woningen niet te verhogen en aan de bouw van de schmiart&es
te beginnen.

Naam. adres.



AFSCHRIFT.

Vlaardingen, 16 Maart 1950

Edelachtbare Heren Burgemeester en
Wethouders van Vlaardingen,

Edelachtbare Heren.

Enige weken geleden schreef ik Ued een brief, behelzende
het verzoek om spoedig over te gaan tot het plaatsen van de zo
lang reeds beloofde schuurtjes in de Babberspolder. Ik mocht
van Ued een schrijven terug ontvangen waarin werd medegedeeld
dat spoedig met de bouw een aanvang zal worden gemaakt.

Vanèaag 15 Maart 1950 heeft de -^abberspolder bezoek
gehad van enkele dames, geen Babberspolderbewoonsters, voorzien
van lijsten met als opschrift "tegen huurverhoging woningen
Babberspolder" De bedoeling is, dat de bewoners van de Babberspoln
der, door het plaatsen van hun handtekening fiat geven aan het
streven van de initiatiefnemers. Dit zou op zichzelf geen reden
zijn, Ued met deze brief lastig te vallen, wase het niet, dat
deze initiatienemers de C.P.N, afd, Vlaardingen is. De dames,
welke met deze lijsten lopen zijn vrouwen van communisten, ter-
wijl zij bij hun arbeid worden"beschermd"door communisten. De
vaagheid van hun argumenteMe is bovendien een waarborg voor
bovenstaande verklaring.

Ik voel mij verplicht Ued hiervan op de hoogte te
stellen, omdat vele argeloze en goedgelovige bewoners de lijsten
hebben getekend, niet vetenda dat deze lijsten worden gebruikt
voor politieke agitatie. U gelieve derhalve bij ontvangst van
deze lijsten de waarde van de daarop geplaatste handtekeningen
van nul en generlei waarde te achten. Het is alleen jammer, dat
de communisten alweer van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt
Met meer klem verzoek ik Ued dan ook de bouw van schuurtjes te
bespoedigen.

Inmiddels,
hoogachtend

Rotterd.weg 24
Vlaardingen. w's* H.J.A. de Boer



Verbinding:

Behoort bij het schrijven d. d. 27 1950 No 65/50

ïïieuwe 71 •• ̂ rdingsehe Courant

2C Keert 1950

Een tijdelijk cöjnité vopr d,e Ba|t]flxr^polder-
actie heeft zich in één brief gericht '"totl bUrge-
meeater en wethouders en de gemeenteraia'ds-
leden. In deze brief, ondertekend door 05^» -in-
woners uit de Babberspolder, wordt een drin-
gend' beroep gedaan op het gemeentebestuur om
de huren van de woningen in de JBabbei&polder
niet te verhogen en om zo spoedig mogelijk een
aanv.ang te makéii met de bouw van se!

Het comité merkt hierbü op, dat het.
heeft, voor deze plinten eensgezind te;
opkomen. Het heeft alle bewonëJmvair
berspolder voor deze actie i: ,t,t
bfl de ervaring opgedaan, dat ^SFiTa''dj
noodzaak moet worden beschouwd, d«f
bouw van de schuurtjes zo spoedig ""
bej$yk-,w.o-rdt gemaakt, jïïet i
1_—.1 Ĵ L-JÜ'.ii- •' j_."_." _._ i _ A. _ _ î. J. _ tillïWOO:
bleven.

üpfte ge-

ïïieuwe ^] •- nrdingBche Courant

22 Maar t 1950
Advertentie (I.M..)

De schuurtjes komen
De schuurtjes en de tegelpadèn achter de

woningen in de Babberspolder, waarop de
bewoners met zoveel smart; hebben .gewacht,
zullen toch zeer binnenkort verrijzen. Dinsdag
11 April zullen burg. en weth. n.l, blijkens
een in dit blad voorkomende advertentie, het
bouiyen.yan 4ÏÖ stenen schuurtjes en het aan-
leggen van tegelpaden achter de semi-perma-
nente woningen in de Babberspolder in het
openbaar aanbesteden. Waarmee dus de actie
van het tijdelijk óomité — welke actie naar óns
uit een als ingezonden stuk bedoelde brief
bleek toch niet zo ten volle de goedkeuring-
wegdroeg van a l l e bewoners in de polder^
zoals het comité suggereerde — een ontijdige
dood is gestorven. Dé schrijver van bedoelde
brief zal bet met ons eens zijn, dat het, met
de vervulling van de wensen in zicht, beter
ia deze zaak verder maar te laten rusten.

22 K
De Waarheid
1950

van de voorstelling: aan de zaal.

VLAARDINGEN

Huurcomité in
Babberspolder

In de Babberspolder te Vlaardlngen ia
een comité van actie opgericht, dat zich
•met een schrijven tot B en W van Vlaar-
dlngen heeft gericht met het verzoek de
huren van de woningen in dew polder
niet té verhogen. Tevens werd aange-
drongen op het bouwen van schuurtjes
achter het ituta, die door het gemeente-
bestuur reeds acht jaar geleden beloofd
ijjn. De brief aan het gemeentebestuur
ging veiyereld van 254 handtekeningen.



'. No. 3927f-49.

Onderwerp: Openbare vergadering
tegen huurverhoging.

KIEHSTGEHEIM. 24 Maart 1950

C

C

Yerslag van een op 23 Maart 1950 gehouden openbare
vergadering in het gebouw "Marcanti", Jan van G-alen-
straat te Amsterdam, belegd door het Initiatief-comité
tegen huurverhoging van Amsterdam-West.

Aan deze vergadering, die bedoeld was voor de bewoners
van Amsterdam-West, was bekendheid gegeven door het ver-
spreiden van pamfletten.

De zaal, die een capaciteit had van ongeveer 200 zit-
plaatsen, was niet versierd en er waren geen leuzen
aangebracht.
De vergadering werd bijgewoond door 10 vrouwen en 25
mannen £ personen gekleed in militaire uniform waren niet
aanwezig.

De vergadering werd te 20.15 geopend door Jacobus Cor-
nelis MISDOM (geboren Amsterdam, 21-12-1910).
Hij heette de aanwezigen welkom en zei tot zijn spijt te
moeten constateren, dat de opkomst in deze vergadering
niet groot was. De verwachting was, dat de zaal geheel
gevuld zou zijn in verband met het zeer belangrijke onder-
werp, dat vanavond besproken zou worden. De oorzaak van
deze geringe opkomst zal wel voor een groot deel gevolg
zijn van het regenachtige weer.
In andere delen van de stad zijn ook al vergaderingen
als deze gehouden en vanavond is Hieuw-West aan de
beurt. In de pamfletten heeft men kunnen lezen, dat een
groot aantal bewoners uit dit stadsdeel door middel van
een petitionnement hun stem al hebben laten horen tegen
de op handen zijnde huurverhoging. Dit is een prachtig
en noodzakelijk gebaar, doch de actie in deze moet veel
groter worden. De bewoners van West, die over het alge-
meen eenvoudige mensen zijn, hebben er allen belang bij,
dat de voorgestelde huurverhoging niet doorgaat. De
lonen zijn over het algemeen van dien aard, dat ze nu al
niet toereikend zijn om er behoorlijk van rond te kunnen
komen, laat staan wanneer de gezinsuitgaven weer groter
zouden worden door een verhoogde huishuur.
Het doel, dat het comité zich gesteld heeft kan door een
ieder nagestreefd worden. Immers gaat het hier niet over
politieke of religieuze begrippen, doch zuiver over de
belangen van de over het algemeen slecht gevulde beurs.
Behalve de huiseigenaren z.al wel een ieder van mening
zijn, dat huurverhoging in deze tijd practisch niet moge-
lijk is om de eenvoudige reden, dat de mensen het niet
kunnen betalen.
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Ho. 3927f-49.
''DIEHS T GEHEIM.

Vervolgens werd het woord gevoerd door een vertegenwoor-
diger van het Amsterdams Comité tegen haarverhoging,
wiens naam niet werd genoemd.
Spreker zeide, dat de actie tegen de voorgestelde huur-
verhoging vanzelfsprekend in Amsterdam de sympathie heeft
van de gehele "bevolking. Als er één onderwerp is, waar
men zich in deze tijd mee bezig houdt, dan is het wel dit.
Dat komt natuurlijk omdat vandaag aan de dag de levensom-
standigheden niet rooskleurig zijn. De arbeider, die van
een bescheiden loon moet zien rond te komen kan zijn geld
maar één keer uitgeven en is het dus niet mogelijk, dat
hij bij een geregeld wekelijks tekort, meer huishuur kan

/een gaan betalen. De voorgestelde 15$ isA>egin, dat men maken
wil, om na verloop van tijd te komen tot een nog hoger
percentage. De enige voorstanders hiervan zijn de eigena-

( ren van huizen. Zij hebben een flinke verhoging van de
huren nodig beweren zij, want de kosten van het onderhoud
zijn enorm gestegen. Intussen leggen zij geen cent ten
koste aan het onderhoud; alleen de hoogst noodzakelijke
reparaties voeren ze uit en wie zijn huiskamer een beetje
opgeknapt wil hebben zal het zelf moeten doen; dus op
eigen kosten. De regering is van mening, dat deze ver-
hoging er moet komen en de politieke partijen, die gewoon
zijn de regering te steunen, zijn het er nu ook volkomen
mee eens. Er wordt zelfs beweerd, dat het verkeerd zou
zijn als er geen huurverhoging zou komen, want dat zou
funest zijn voor de kwaliteit van de woningen en dat zou
indirect schadelijk zijn voor de arbeider. Wij gunnen na-
tuurlijk een ieder een dikke boterham, zelfs ook de huis-
eigenaren, maar wij zijn van mening, dat zij zonder die ver-
hoging niets tekort komen. Wat hebben zij overgehouden
van de ontvangen huren gedurende de bezettingsjaren?
Gedurende die tijd hebben ze helemaal niets aan de wonin-

C gen gedaan en waarom hebben zij dan van die extra-winst
V niet een reserve gemaakt waardoor zij de beweerde tekorten

van thans kunnen opvangen?
Wanneer de verhoging er door komt, dan woon je straks in
een oude woning duurder dan in een nieaw huis. Dit is
een scheve verhouding, dat is duidelijk voor iedereen.
Als het werkelijk waar is, dat de huishuren van tegen-
woordig te laag zijn, laat dan de regering een tegemoet-
koming geven, zoals dat gebeur* bij de bouw van nieuwe
woningen. Er is geld genoeg in ons land; zie maar eens,
v/at er besteed wordt aan militaire uitgaven. Laten ze
deze uitgaven verminderen en gebruiken voor het algemeen
belang. Hierdoor zouden tevens de belangen van de vrede
gediend worden en zou er veel onrust onder de mensen weg-
genomen worden. Nu het leven met de week duurder wordt,
moet getracht worden om de pogingen, die worden aangewend
om de huren verhoogd te krijgen, met kracht te bestrijden.
Al zijn er niet veel mensen naar deze vergadering gekomen,
toch kunnen we wel aannemen, dat zeer velen achter óns
staan. De actie hier in West moet krachtig doorgezet
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worden, laat een ieder in zijn omgeving spreken over dit
belangrijke onderwerp opdat de mensen aangespoord worden,
gezamenlijk dit gemeenschappelijk belang te dienen.

ïifa deze spreker volgde een pauze, waarin er gelegenheid
was om te tekenen op een presentielijst. Door enige aan-
wezigen werd dit laatste gedaan.

Ka de pauze gaf de voorzitter gelegenheid tot het stel-
len van vragen omtrent het behandelde onderwerp.
Door een drietal aanwezigen werd het woord gevoerd en
werd gevraagd hoe het komt, dat van de zijde van de
Partij van de Arbeid geen oppositie wordt gevoerd tegen
de voorgestelde huurverhoging. De voorzitter antwoordde

r hierop, dat de P.v.d.A. veelal een slappe houding aan-
v neemt. De belangen van de arbeiders zijn niet meer het

voornaamste doel, dat voor ogen wordt gehouden. Bij de
behandeling in de Kamer zal dan ook alleen reactie kun-
nen worden verwacht van de partijen, die geen deel uit-
maken van de huidige regering.
Een andere vraag luidde: Of de actie van het Comité
tegen huurverhoging wel krachtig genoeg wordt gevoerd.
De opkomst van vanavond is slap en over het algemeen
hoor je weinig van vergaderingen en dergelijke.
De voorzitter kan spreker gerust stellen met de mede-
deling, dat binnenkort meer vergaderingen zullen worden
gehouden en dat ook de pers meer aandacht zal gaan be-
steden aan de belangen van de huurders. Overigens zijn
tegenwoordig de vergaderingen over het algemeen niet
zo druk bezocht. Dit tekent de mentaliteit van het pu-
bliek, dat doorgaans pas belangstelling toont als het
te laat is.
Een derde vraag was: wat er gaat gebeuren indien de

/- verhoging van de huren aangenomen wordt.
-̂ Hierop werd geantwoord, dat we zullen moeten afwachten

wat er dan gebeurt. laten we eerst maar eens afwachten
hoe de behandeling van het regerings-ontwerp uitvalt.
Het comité houdt het verloop van zaken scherp in het
oog en zal zonodig tezijnertijd datgene doen wat nodig is.
Maar zeer zeker zal men niet kunnen berusten in een be-
sluit, dat voor de huurders niet aanvaardbaar is.

Tot slot deelde de voorzitter mede, dat het comité zo-
nodig zal worden uitgebreid met geschikte mensen, het-
geen ten goede zal komen van de actie. Hij sprak de hoop
uit, dat door gezamenlijke activiteit veel zal worden
bereikt. Om 20.30 uur sloot hij de vergadering.
.Aan het einde der vergadering, waarvan de toegang vrij
was, werd bij de uitgang gecollecteerd voor dekking van
de aan deze vergadering verbonden onkosten,
Ben en ander had een rustig verloop; de stemming was
betrekkelijk lauw.

L.5.
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_ valï Uw s'ehrijyen d.d.ll,4,49,No,
57957 en d.d.l5.9.49,No.éÓllé,heb ik1 de eecrf'tr het navol-
gende te, berichten:

Voor zover valt na te gaan zou als enige persoon,
genaamd J .van NOORT,die lid is van het voorlopig hoofd-
bestuur van het Algemeen Vrijzinnig Vak Verbond in aan-
merking komen:

NOORT van,Jan,geboren te Zwijndrecht,29«3«97,wonen-
'de te Dordrecht,2e Reê arsstraat 26,die ©p 2J.10.29 in
het bevolkingsregister te Dordrecht werd ingeschreven,
komende van Zwijndreeht.?

Betrokkene is gehuwd met MERKlLIJN,cornelia,ge-
boren te Dordrecht,17«11.99,uit welk huwelijk 5 kinderen
zijn geboren,thans resp.öud 19,17,16,11 en 9 jaar.

Het gezin maakt een slordige en verwaarloosde in-
druk.'

Tot voor enkele Jaren bezocht het gezin regel-
matig de Ger.Kerk,doch tengevolge van een srnstig menings-
verschil met de Kerke raad dier Gemeente, hè e ft men met de
Kerk volkomen gebroken.

Sedert 1942 is Van NOORT werkzaam in tijdelijke
dienst bij het Gem.Eleotrieiteitsbedrijf alhier als kolen-
losser.In 194-7 heeft hij,met medewerking van een ander
personeelslid van het G.E.B.,getracht in vaste dienst te
worden aangesteld,doch hij werd afgekeurd.

Dit lid had echter als voorwaarde gesteld,dat hij
slechts zijn medewerking wilde verlenen, indien Van NOORT
bedankte voor zijn lidmaatschap der S.V.C.,hetgeen laatst-
genoemde heeft gedaan*

Hoewel niet is gebleken,dat betrokkene nog lid is
van een extremistische organisatie,koestert hij wel links-
ext remis t is ©hè gevoelens te oordelen naar uitlatingen in
die geest,indien zich moeilijkheden voordoen onder het per-
soneel of op maatschappelijk terrein.Indien overheidsmaat-
regelen moeten worden uitgevoerd is hij steeds in de oppo-

sitie»



2ijn dienstverband 'zal vermoedelijk 'eind' 1949- -
worden beëindigd.

Hoewel niet pertinent is kunnen blijken, dat voor-
persoon deel uitmaakt Tan voormeld hoofdbestuur is

&l$&^iekQ richting der" overige 4 in, deze
'^üis&cte personen van die naam, de enige, die daar-

voor ja aanmer|ffngJJcomt.
" ^ J _ _ " ..... jEn 'de Jcartotheek der voormalige P.R.A.te Dor-

drecht komt zijn naam,n4ch die der overige gezinsleden,
voor**- ' ; ' • • >• b - , • •
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BZ8NSB14KD&B 2AKE3Ï UiTGEBOEKT 's-Gravenhgge, 15 September 1949

Betr.t J .van Hoort - A.V.V.

Kiernede moge ik U mijn schrijven no. 60116 d. d. 25 Jtmi 1949
verwezen wordt maar 0v schrijven C* V. no. 119/49 d.d. 15

April 1949* in herinnering brer̂ an, waarin ik tl verzocht mij te
willen doem inlichten omtrent J. v. Koor t en het A.Y.V.

Met spoedige «uit ïï «eer verplitót^a» f

HOOJS» 7JK ÊË DIEKST,
deze»

Aan de Heer
van Politie

J .G *Cr ala



MIHISTERIB VAK AtflETJElffi 2AKSK
's-Gravenhage, 25 Juni

No.60116.
uw schrijven C.V.no.119/49
d.d, 15 April 1949.
Onderwerpt J .van Hoort - A.V.?. G E H E I M

V. HD.3

Kaar aanleiding van uw nevenvermeld schrijven moge ik. U
berichten dat mij helaas geen nadere persoonsgegevens aan-
gaande gonoonde J.yan Hoort bekend zijn geworden. Betrokkene
werd genoemd als lid van het voorlépig gevormd hoofdbestuur
vah het Algemeen Vrijzinnig Vakverbond in Hederland.

?ot de oprichting van dit vakverbond werd besloten op een
6 Januari 19*9 te Utrecht gehouden vergadering van afgevaar-
digde bestuurders van niet bij een bestaande vakcentrale aan-
gesloten vakorganisaties* Het doel van het verbond is alle
zodanige Vakorganisaties, die zich tot dan toe niet aansloten
bij een landelijke centrale, te bundelen in het A*V.V.

v . Men stelt zich op het standpunt dat de vakorganisatie ge-
heel vrij snoet staan van kerkelijke of politieke invloeden,
en de naaia - Algemeen Vrijzinnig Vakverbond - moet niet ge-
zien worden in betrekking met enige vrijzinnige godsdienstige
richting.

Tengevolge van de huidige staatkundige en economische ver-
houdingen in ons land, is het voor het A.V.V. echter noodza-.
kelijk zich te verzekeren van de parlementaire steun van een
politieke partij» Het schaart zich daartoe achter de V.Y.D.,
omdat volgens de mening van het hoofdbestuur, deze partij de
genoemde vrijheden het beste zou waarborgen.

Persoonlijk kan men geen lid worden van het A.V.Y.,* alleen
vakorganisaties kunnen tot het verbond toetreden. Het A.V.V.
is, mede In de persoon van zijn voorzitter, nauw verwant aan
de vroeger opgerichte Vereniging van Vrije Werknemers (V.V.W.),
gevestigd te Eindhoven. Bij de V.V.W. zijn o.nu kleine groepen
textiel-, transport-, land- en metaalarbelders aangesloten.

Het A.V.V. wil volledige bedrijfsvrijheid en is tegen ge-
leide economie én partij-politiek.

In het voorlopige hoofdbestuur hebben o.m. zitting i
Voorzitter: I iet ar IJBfiKELIJN. geb» 28-6-1897 t« Dordrecht, van

beroep vakbondabestuurder (secr.-penningm. van de
V.?.W.), wonende te Hilversum, ïïoorderweg 120,
politiek georiënteerd op de V.V.D.j

pecretaffls t Johannea HarJA YAH BEEKÖMT geb»10-10-l879 te A*dam,
vanberoep DÖekhouder, wonende te Hilversum, Hya-
cinthenlaan 25, eveneens politiek georiënteerd op
de V.V.D.

Wellicht is het U naar aanleiding van het vorenstaande,
thans mogelijk de in mijn schrijven no.57957 d.d* 11-4-*49 ge-
stelde vragen betreffende J»v*Noort en het A.V.V. te beant-
woorden. Uwe berichten zie Ik met belangstelling tegemoet.

^ HEI HDOID VAK DE DLiSÏ,
namens deze:

Aan de Heer ^
Commissaris van Politie ;j
te
DORDRECHT. L.L.van Laere.



VERBINDING No. 50.

No. P.1+68A9.

Uw schrijven No. 57957,
dd. Il-Wf9.

Onderwerp: A. V. V.

i>' J

Ter voldoening aan het verzoek, vervat in Uw terzijde
vermeld schrijven, heb ik de eer Uedelgestrenge het vol-
gende te berichten:

De in Uw schrijven genoemde J. de Wit, is blijkens
een ingesteld onderzoek identiek aan Johan de WIT, geb.
16-̂ -03 te Enschede, stukkenkeurder, wonende te Enschede,
Esdoornstraat 7»

Genoemde De Wit is een zeer actief lid van de V.V.D.
en alhier 10e candidaat van deze partij voor de a.s. ge-
meenteraadsverkiezingen. Verder maakt hij deel uit van
het jvoorlppig hoofdbestuur van het Algemeen Vrijzinnig
Vakverbond.(AJ.V.)

Op de fabriek waar hij werkzaam is, wordt hij geken-
schetst als een goed en zeer rustig arbeider, die voor de
oorlog vermoedelijk georiënteerd was op de Liberale Staats-
partij.

Volgens bekomen inlichtingen zou het A.V.V. van thans
nauw verwant zijn aan het voor de oorlog bestaande Alge-
meen Neutraal Vakverbond^ waarvan o.a. Vermeulen(thans
N.V.V.) een voorman zou zijn geweest.

Het Algemeen Neutraal Vakverbond is in het begin der
bezetting gefuaaerd met het N.V.V., waarschijnlijk onder
druk der omstandigheden. Het A.N.V. koerste vroeger ver-
moedelijk op de Liber_ale Staatspartij.

Naar aanleiding Van bovenstaande moet het dus zeer
waarschijnlijk worden geacht, dat het A.V.V. koerst op de
V.V.D.



M1MISÏEHTS ITA1I AJJSSSSÏÏm. «JltKtt

Ondomerp» A*?»?*

7an bot voorlopige hoofdb*sttiur ra» kut in JaRnari 1949 te
jzinnig TakTerbond (A.Y.V.)

Blaakt o.». d«el ui 1 1 J>Ag gIT t« ïïwafit*
utrecht opgericht* JO««Bi*0& Trijzinnig TakTerbond (A.Y

Hot aafft
ét rae4s T»«»taaM« e«ntr«X««J f*V*Y*t C^H.V.» K.**B. «a E.V.C.).

K«n wil zich oathotid«A TBB koep»liag «m «aijt« g««i «dien st ig«
of «slfi» pollti«ïo* partij» doch lm»»l «r«n*«l

op do V.T.D.
vcrxoeksn mij _ w uitroer i«

het A.T*T* «ppnmttM «*3 «y

HOOJD TAK
' " TKW

Aaa d* H««r
Politie

**:
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No,K>3 - Geheim.

Betreft* IX no.57957 - Geheim dd. 12 April 1949»

De inlichtingen gevraagd bij Ü« hogergenoemd schrijven
morden U Hoogedelgestrenge hierbij in enkelvoud aangebo-
den»



Ter voldoening aan Uw schrijven, d.d.19 April
1949, ïïo.103 - Geheim heb ik de eer UHoogedelgestrenge
beleefd te berichten, dat de personalia van bedoelde
van 't.Hart zijnj ELAAS van 't HART, geboren te Hoog-
blokland, 26 Augustus 19©© en wonende te Arkel, Hoog-
bloklandseweg No07. Hij staat te Arkel zeer gunstig
bekend. Tijdens de bezetting was hij een goed Meder-
lander en momenteel is hij anti-communistisch gezind.
Hij staat ten volle achter de wettige.Nederlandse re-
gering. Yoor Mei 1940 was de gezindheid van van 't
Hart liberaal. Bij de door mij ingewo-nnen inlichtingen
heb ik het idee gekregen, dat het A.V.7* is opgericht
door personen, die voor de oorlog behoorden tot de
liberale partij.

12 Mei 1949



VAK ALBEMEHE ZAKEH
B. * s—Gravenhag

Ko.^79^7. T
Onderwerp i A.V.V. O BLH.3B I l ^

V. BD.3
Van het voorlopige hoofdbestuur van het in Januari 1949

te Utrecht opgerichte Algemeen Vrijzinnig VakVerbond (A.V.V.)
maakt, o «m. deel uit* K«y^n 't HART, wonende te Arkel.

Het A.V.V. bedoelt te zijn een landelijke Vakcentrale
(naast de reeds bestaande centrales: &.V.V., C.I.V., K.A.B,
en E.V.C.).

Hen wil zich onthouden van koppeling aan enige godsdienstige
gezindte of enige, politieke partij, doch koerst evenwel vermoe-
delijk op de V.V.D.

Ik moge U verzoeken mij zo uitvoerig mogelijk omtrent boven-
genoemd persoon te willen doen inlichten, terwijl meerdere ge-
gevens aangaande het A.V.V., eveneens zeer op prijs zullen
worden gesteld.

HET HOOSD VAN DE DIENST,
namens deze t

- Aan de Heer .
Districtscommandant
der fiijkspolltie
te J.G.CrabbendaBi.
BORPHECHE. }

l / ' 1
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antwoord op schrijven no.57957
Gentrale Veiligheidsdienst.

c»,

Volgn°-

' 4 MEI

ACD ''

1949

f 3 V "ƒ

In antwoord op aangehaald schrijve*
moge ik U beriohtea,,dat de daarin bedoel-
de J»H*Alber8,noch in deze gemeente,noch
in de omliggende gemeente staat in&eaohre-
ven



U April 9.
?o ^"?y "scTunpTF

i**̂ *̂ ™^Sih*tf''''ff''!ÉT

V. RD.3

4.V.V.

Van het voorlopige hooföbestimr v«a het 'IE Januari 1949 te
Utrecht opgerichte Algemeen Vrljaiiaiig ?ak TertKmd (A.V.V.) maaict
o. m. deel uit i Jf II. ALBiJuS . wonende te Hijverdal»

Het A.V.T. bedoelt té zijn een landelijke vakcentrale (naaöt
de reeds bestaand* centrales* K. V. V,. C.H.V., K.A.B, en E.V.C.).

Men «11 zich onthouden van koppeling s.eiï enige godsdienstige
gezindte of enige politieke par t i il, doch koerst evenwel vermoede*
lî k op de V. V .D.

Ik moge tJ verzoeken ml$ 20 uitvoerig mogelijk omtrent bovenge-
noemd persoon te willen doen inlichten, terwijl meerdere gegevens
aangaande het A.V.V. eveneens zeer op prijs stillen Borden gesteld*

im mom VAK DE
namens deze t

de leer ^
Corpschef van Politie i
te

v.Lae(re.



/ i Ï9APR.1949
C.V.no.ll9/»49. G E H E I M .

H

Aan de Heer HobAA T,
Centrale Veiligheidsdiengt

<-* . f 5 O iS> zL Javastraat 68
~ ' s G R A V E N H A G E .

Naar aanleiding van Uw schrijven d.d.11 dezer,ïïo.
57957 aoge ik U verzoeken mij,indien mogelijk,nadere perso-
nalia te verstrekken "betreffende de door U genoemde J.van
NOORT,aangezien in deze gemeente meerdere personen van die
naam woonachtig zijn,die verschillende beroepen uitoefenen,
terwijl ik teveiis gaarne zal vernemen,welke beroepen bij
het Algemeen Vrijzinnig Vak Verbond zijn aangesloten.

DordrechJ^2J5 April 1949.



MMSTER3E VAK ALGEHELE 2AKER
*s-*0rravenhage, 11 April 1949.

Onderwerps A.V.V. g E H E I
S. V. RD.3

Van het voorlopige hoofdbestuur van het "in Januari 194-9 te
Utrecht opgerichte Algemeen Vrijzinnig Vak Verbond (A*V.V.)
maakt o. m* deel tilt» ^«v.IOORÏ te üwent.

; A.V.V. bedoeltHet A.V.V. bedoelt te zijn een landelijke Vakcentrale (naast
de reeds bestaande centrales» N.V.V.. C.K.V., K.A.B, en E.V.C.).

Men wil zich onthouden van koppeling aan enige godsdienstige
gezindte of enige politieke partij, doch koerst evenwel vermoe-
delijk op de V.V.D.

Ik moge U verdoeken mij zo uitvoerig mogelijk omtrent boven-
genoemd persoon te willen doen inlichten, terwijl meerdere ge-
gevens aangaande het A.V.V. eveneens seer op prijs zullen worden
gesteld.

EET HBC3D VA1 DE DIBHSÏ,
nar.ens dezes

Aan de Heer JF
Commissaris van Politie l"
te
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Met betrekking tot het schrijven dd. 9 Februari 1949,
no.54074, onderwerp, A.V.V., bericht de inlichtingendienst
te Hilversum liet volgende;

Op 6 Januari 1949 werd te Utrecht het Algemeen Vrijzin-
nig Vakverbond opgericht. Tfct voorlopige Hoofdbestuurders

,(werden aldaar benoemd, Pieter MEKK§LIJH, gebeen te Dordrecht
28-G-97, van beroep vaKbondbestuurder, wonende te Hilversum,
Moorderweg 120, voorzitter A.V.V.,

i Johannes Maria van BEEKUM, geboren te Amsterdam, 10-10-
79, van üeroep boekhouder, wonende te Hilversum, Hyacinthen-
laan 25, secretaris A.V.V.,

J| K. van 't HART wonende te Arkel,
j J. de WIT wonende te Enschede,
, f J.IKAJLEERS wonende te Hijverdal, en

„ J. van HOORT wonende te Dordrecht.
Genoe'mde F".Merkelijn is reeds 12 jaar als vakbondbestuur-

der voor de vereniging van vrije werknemers, gevestigd te
Eindhoven, werkzaam. Onlangs heeft hij een vrije vakgroep
bij de 1-1.V.Philips te .Eindhoven opgericht.

Het A.V.V. zal worden een vierde Landelijke vakcentrale
(de E.V.G. buiten beschouwing latende) met als doel alle-
bestaande - of op te richten - vakgroepen die niet bij een
vakcentrale zijn aangesloten - of een ander overkoepelend
lichaam wensen - te bundelen in het A.V.V.

Het Hoofdbestuur stelt zich op het standpunt dat de vak-
organisatie geheel vrij moet staan van kerkelijke of poli-
tieke invloeden en de naam, Algemeen Vrijzinnig Vakverbond,
moet niet in het licht van de vrijzinnig godsdienstige rich-
ting worden gezien. Tengevolge van de huidige staatkundige
en economische verhoudingen In ons "land is het voor het A.
V.V. echter noodzakelijk zich de parlementaire steun te
verzekeren van een politieke partij. Zij schaart zich daar-
toe achter de partij van Mr.Oud, de V.V.D. , omdat deze par-
tij de genoemde vrijheden het beste zou waarborgen.

Persoonlijk kan men geen lid worden, alleen als vakorga-
nisatie kan men tot het A.V.V.toetreden. Zij wil volledige
vrijheid en is tegen geleide economie en partij—politiek.

De statuten zijn in bewerking en rechtspersoonlijkheid
wordt aangevraagd.

Ten aanzien van de te Hilversum woonachtige Hoofdbestuur-
ders is hier niets nadeligs bekend. De ibamen komen in de
desbetreffende registers niet voor. Ook op politiek gebied
.is niets nadeligs bekend. Beiden zijn georiënteerd in de
richting van de genoemde V.V.D.

P.llerkelijn is docplid der gereformeerde Kerk, maar be-
lijdt thans geen godsdienst. J.M.van Beekum belijdt de
Doopsgezinde godsdienst.

Ten aanzien van de overige Hoofdbestuurders, is hier
niets naders bekend.

lülversum, 14 Maart 1949.



Nieuwe vakcentrale?
HET voorlopig secretariaat van het
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besloten tot de.oprichting van een nieuw
Nederlands vakverbond „op vrijizinoige
grondslag". Die vergaderende bestuur-
ders zijn tot hun besluit gekomen, „om
dat thans als vaststaand mag worden
aangenomen, dat er van een doorbraak
in de huidige vakbeweging geen sprake
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Dok onjuist is, dat
K.A.B. en het C.N.V.
sche vakverbonden zi
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mocratiaohe organ
mers, die openstaan
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Het bestuur vam het A.V.V. maakt
het nog wonderlijker, wanneer het Wijk
geeft, zelf niet té geloven, wat het
«erst. beweert. Hoe is het anders te
verklaren, dat hét schrijft, „in de toe-
fcotnet volledig1 wil samenwerken en
wel con amore met iedftr nationaal
vakverbond voor zover dat in overeen-
stemming is met de grondslag, doel-
stelling en middelen van het A.V.V. en
in het belang is van de Nederlandse
arbeiders." '
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• Het bestuur van het A.V.V. aont net
.bovendien nodig en nuttig om in het
belang van zijn leden samen te wer-
ken met de politieke partijen, „die de
toestaande staatsvormen aanvaarden
en willen handhaven, een op het alge-
meen welzijn gerichte politiek voeren
en de partijbelangen niet laten praeva-
leren boven de staatkundige belangen''.

Als de socialistische, de katholieke
en de christelijke vakcentralen ieder ten
nauwste vertoornden zijn met, of d«el
uitmaken van een politieke partij, wel-
ke uitsluitend partijpolitiek voert, wel-
ke partijen voldoen, dan aan de eisen,
die het A.V.V. stelt? -Het is allemaal
niet helder en duidelijk. De Nederland-
se arbeiders zullen er ook wel zo over
denken.



Xparte vakcentrale
voor vrijzinnigen
DEN HAAG. —„Door „niet bij een vak-

I centrale aangesloten vakorganisaties" is,
blijkens een """H•«»"»••> ——— imuniqué op

ergadering
lebben daar

i nieuw
[zinnige,
iclusie

de

, 6 Januari j.l. te
i gehouden. De aft
besloten tot de
Nederlands va]
grondslag". Zij

: gekomen, dat
i gedwongen is
i Katholieke of _--—-,
het N.y.V. 'of Blijf en JlomïïHmistiscl» vak.
centrale. Ook vSSdeiKrste drie woiBt zon-
der meer beweeHkfEst zi) ten^auwstè
verbonden zjjn folpünïeel uitapken van

' een politieke PÊteuKfDe eeojÉfTdrie wor-
den bovendien „StoBfijijJi^iKne" vakbon-
den genoemd, omoaTzB via de Stichting
van de Arbeid met de regering overleg
plegen over de socjaal-economische toe-
standen en problemen, terwijl zij geza-
menlijk slechts 40 pet van alle werkende
Nederlanders zouden omvatten.

Het nieuwe Vrijzinnig Vakverbond is
bereid tot samenwerking j.iet andere vak. icentrales.
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Onderwerpt A.V,V.. S E H B I M. ,< \/
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\* '

ter informatie moge ik U berichten»dat op
6 Januari 1949 te utrecht een vergadering is gehouden
van bestuursleden van niet bij een vakcentrale aangesloten
vakorganisaties.

Besloten werd over te gaan tot oprichting van een
nieuw Kederlands Vakverbond op vrijzinnige grondslag»
dat de naam aal dragen van "Algemeen Vrijzinnig Vakver-
bond in Nederland" (A.V.V.).

Als voorzitter van dit nieuwe Vakverbond werd geko-
zen OuBrkelijn en ale secretaris J.v.Bekken»beiden wo-
nende te Hilversum» C.

Ik moge ü verzoeken mij in kennis te willen doen
stellen met de personalia, politieke oriëntering,de vak-
organisatie waarbij «ij zijn aangesloten» en alle verder
van belang zijnde gegevens betreffende de beide genoemde
personen. Indien mogelijk, wordt ook gaarne opgave ver-
zocht van de namen en gegevens betreffende de overige be-
stuursleden van het A.V.V*»terwijl ook inlichtingen om-
trent de doelstelling en het beginsel van deze nieuwe
vakcentrale, alsmede omtrent de daarbij aangesloten or-
ganisaties, aeer op prijs zullen worden gesteld.

HEÏ HOOFD VA» DE DIEKST.
. namens deze»

L,L.van laere*

De. Heer COKsaissaris van Politie

te

HILVERSUM,
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Onderwerp: Algemeen Vrijzinnig Vakverbond in Nederland,
uw schrijven no. 53037 d.d. 18-1-49.

6«

Datum:'

./¥

Blijkens een mededeling in het "Utrechts Nieuwsblad"
van 6-1-49 is op die datum te Utreciit, in een vergade-
ring van bestuursleden van niet bij een vakcentrale aan-
gesloten Vakorganisaties besloten, een nieuw Nederlands
vakverbond op vrijzinnige grondslag op te richten, welk
verbond de naam z'al dragen van: "Algemeen Vrijzinnig
Vakverborid in Nederland".

Als voorzitter werd gekozen 0. Erkelijn en als secre-
taris J. v. Be e ken, beiden wonen~5e te Hilversum.

Waar bedoelde vergadering te Utrecht is^gehouden is
tot op heden niet gebleken, terwijl evenmin omtrent de
doelstelling en het beginsel van het nieuwe vakverbond,
alsmede omtrent de bezoekers van de vergadering, iets
nader s bekend is geworden.

Nadere gegevens betreffende voornoemde bestuursleden
en Van Beeken zijn dezerzijds niet bekend.

GEZIEN:
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«na stedeling IA de p«rs van 6 en d Januari
is op ««B t* Utrecht gehouöen rergad«?iag van afgevaardigd*
bestuurders vsta aiet bij een vakcentrale aangesloten vakorga-
nisaties, besloten tot oprichting vaa «en nieuw Nederland*

'
B» naati van deze organisatie sta al^n "Algemeeji Yrljxin*
kr«0^ai ia Nederland* CA*f*f„)*
Ik wogfö IT Yeraoefeflui ialj - ao ato^li Jk - w«l uitvoerig

omtrent dit nieuwe vakvnrlx>Bd te willea öa«n iMi«k««a* Ia
bijsonder stel l& daarbij gaarne verneaea wet de
e a het toeginsel is, alsia«ae welke personen «la de leideade ?1*

worden

f*

Heef dooBBssaris vaa Politie,
'

C.
/ *

L.L.ran Laere,
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ACO Oó>

Notitie^

In de "Nieuwe Haagsche Courant" van Donder-

dag^ Januari 1949,pag.2 komt de volgende

mededeling voor:

"Te Utrecht is opgericht het "Algemeen

Vrijzinnig Vakverbond in Nederland"

7-1-49

B V.

O


