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Naar aanleiding vaneen bericht "Kleine opkopers in
moeilijkheden" - "Grote handelaren kopen niet meer inn,
voorkomende in "De Waarheid" van 30 November 1951, waarin
wordt medegedeeld, dat:
$AI Hubertua Nicolaaa Wilhelmus HOVEN3, geboren 3 Juli

1898 en '
j^Éfat Petrua Gornelis Wilnelm MBBRSBBRgËlsr, geboren 23 Novem-
eT'1904 (beiden bij Ü bekend) als B.Y.C,-bestuurders, in
tegenwoordigheid van de secretaris van de afdeling Ben
Haag van de Vereniging van straat-, rî nrier- en markthan-
del, wiens naam voorshands niet bekend is geworden, een
onderhoud hebben gehad met een ambtenaar van de Dienst
van Werklozenzorg in de Beijersstraat te 's-Gravenhage,
wordt het volgende medegedeeld:

Dit onderhoud had tot resultaat, dat de daarvoor in
aanmerking komende kleinhandelaars een aanvraag 'cot onder-
steuning moeten indienen, welke aanvragen op de bij eerder-
genoemde dienst gebruikelijke wijze zullen worden behan-
deld.

Dat deze actie succes bracht, zoals in "De Waarheid"
wordt gesuggereerd, staat in het geheel niet vast, daar
in principe wel zij die drie jaar een ventvergtuwing heb-
ben en twee jaar (van dfe drie jaar) achtereen zelfstandig
hun brood hebben verdiend, in aanmerking kunnen komen
voor rijkssteun, doch iecler geval afzonderlijk wordt be-
keken door een commissie, waarna de Wethouder van Sociale

een beslissing neemt, (einde)
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In antwoord op Uw terzijde vermeld schrijven wordt
medegedeeld, dat te 's-Gravenhage geen afdeling bestaat
van een Algemene Bond van Straat- en Marktkoopiieden
(Chevofa).

Wel bestaat er een afdeling van de "Centrale Vereni-
ging voor de Markt-, Straat- en RivierhandelM.

Deze organisatie is politiek neutraal en staat scherp
afwijzend tegenover de E.V.C.

Het Hoofdbestuur van deze organisatie wordt gevormd
door de volgende personen:

G.VOOGDj voorzitter, Brinkstraat 169 te Enschedé,
N.A.VA1DDR HOVEN, secretaris, Laan van Meerdervoort

53c ti's-Gravenhage,
penningmeester, fretoriastraat 95 te

Amsterdam,
A.VAN VUGT, 2e voorzitter, Hinthamerstraat 174 te

1s-Hertogenbosch,
P.SCHOUTEN, 2e secretaris, Ie Wandeloorddwarsstraat

51A Rotterdam,
P.GILTSIN, 2e penningmeester, Spui 154 te 's-Graven-

hage ,
2.A.G.VAN DONGEN, Kouvenderstraat 21 te Hoensbroek,
G. L. PI JNA~Cl!SR, Haar lemme r s t raat 60 te Hillegom,
J.SIgKENS, Diiemolendrift 16A te Groningen,
S.VAN YOlJDEL, Amaliastraat 10 te Hengelo (0.)., en
L.ILST, Fabrieksateeg 13 te Leeuwarden.
Met de in dezeraijdse brief van 22 Januari 1951 Doss.

13/769 genoemde SIMONIS wordt bedoeld:
Gerard SIMONIS. geboren te 's-Gravenhage 9 Juli 1911,

wonende" Zorgvliet straat Iü6 te 's-Gravenhage.
SIMONIS voornoemd heeft namens de straat- eri markt-

kooplieden zitting in de commissie, welke contact onder-
houdt met het gemeentebestuur van 's-Gravenhage.

Politiek is hij georiënteerd op de Partij van de Ar-
beid, (één berichtgever).

Op 10 Hovember 1934 werd tegen hem proces-verbaal
opgemaakt terzake van overtreding van art.131 van het
Wetboek van Strafrecht. Overigens komt hij in de admini-

»\Jscratie, ook politiek, niet voor. (einde)
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'8-öravenhage, 26 Februari 1951*
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Met verwijsing naar Uw brief van 22 Januari 1951
does. 13/769 moge ik U veraoeken mij wel nader te wil-
len doen ialicïatt» oatrant 4* politieke atrekking van
de Algeaene Bond ram Straat- en Marktkooplieden.

aaarne cal ik tevene in kennis worden gesteld «et
d* personalia, politieke antecedenten en verder T»» be-
laag zijnde gegevens betreffende de leden van kirt hoofd-
bestuur van genoemde bond, alsaede van d* in Uw schrijven
genoemde Simonie.
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SIS HOOFD VAN DE DIENST.

/flamens deze,
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