
Bureau voor Rechtsbijstand der Eenheidsvakcentrale 

District ......... . Plaats .. Dossier No ...................... . Adres v. Correspondent 
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LOONGESCHIL. 

1. Achternaam en voorname�. van h:%lid (voluit geschreven) 
............ .. ........................ ·/!;;IJ ?1 .. � 4�. . ·• Wonende te .... /M!..�.�,.� �"II'

,. 

2. Naam en voornamen voluit geschreven, voornamen en achternaam van vader, voogd (bij gehuwdevrouwen) echtgenoot ... ?/... A) ·;,;;).' . . .. . . .. .. ... . .. .... ..... ... .... .. . .. . 
···;:·····���-: .. ·��;�����·�·�···����·�� ..... �-- i:�

4
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&./Jl�u.�-�- ..... ··-·: ... :· .... : ... ................

:: :I�";,:::::::.� ;,n!i�;�2:;p.,:,;·= ,; doo, ;�;:�, i� he, handel"egiste, vast te stellen - moet dat en het ka:itooradres opgegeven worden, anders het particulier adres
---

---=
::--

5 A,ro van he, be�,;;;- -�:.;�h ..... /· ............... ·····.5a. Werkzaamheden van het lid .... .. .. ....... ��.-�� .. � • . . . .. . .. o. Li� was in dienst bij �n we,ever ..Y:n.....,,//. ·�··li/lr". !Ot ·····---/i.L.�· 7. Uitbetaald loon ··-··· ···77/ ·"" · ··· ·· ./�d.h .... · · ···· ·· ·· · ·· ·· ············ · ·········8. Heeft recht op loon ....... � .. � l-........... :J"� ...... ......... .. .. . . ...... ... . ....... ... .9. Redenen waarop dit recht /ordt. gegrond •. . ........ . .... . ... . ... ..... . . .. ..•...... ................... , ................. ...... .......... . 
- ........................ .............. ................................................. ... .................................................. .............. ................................................... ............. . . 1 o. Is tegen betaling van minder loon geprotesteerd i 

éi!. Mondeling in aanwezigheid van .... .. t/ P,. . ................... .b. Schriftelijk door brief van ........... . v' .. .... ....... � .. ... ..... . .. ... ...... ... . 1 t. Is een schriftelijke overeenkomst afgesloten-................................ ................... .. ...................... . ............ ..................... . . 12. Verdere opmerkingen met correspondentie ................................... ............................................... ..... ... .... ....... . 
•••••••••••••• • • ••••••••••••••••••• ·············�··· •• ••••••••• •• ................. •••••••••••••••• ••. .••• .... • •••« .............................. - •••• .•••••••••••••••.•••••••••• ••• •• • , •••.••. 

Datum ........................ ..... .... .... ... ........ . .. . .. .. . .. . 



• 

• 

CONCEPT. 

AAN DE E.A.HEER KANTONRECHTER TE ZAANDAM. 

Gee� eerbiedig te kennen: 

PETRUS JOHANNES VJ N DER PAS , verzoeker, wo nende te Wormerveer am de 
Markstraat 78; 

dat hij bij beschikking van U.E.A . d.d. 10 Juni 1948 op verzoek.van het 
Bestuur van de instelling "Gemeentelijk Sociaal Bureau" te Wormer,aldaar 
gevestigd aan de Dorpsstraat ·2làA, gerequestreerde, is veroordeeld tot 
betaling van een bedrag van f.32.50 per week aan ge�equestreerde, 
wegens verhaal van door gerequestreerde verleende onderztaml aan verzoekers 
echtgenote B.W.Notebos; 

dat bij.deze beschikking nie t in .aanmerking is genomen,dat verzoeker 
reeds enige jaren in concubinaat lee�; 

dat verzoeker dit destijds niet hee� opgegeven,omdat hij niet wist• 
dat zulks in aanmerking wérd genomen bij de berekening der bijdrage; 

dat verzoeker thans een loon heeft van f.46.-; 

dat het duidelijk is,datd�e��Beker gevraagde bijdrage reeds op deze 
grond te hoog i�; 

dat bovendien �Notebos eigen inkomsten heeft en geheel wordt 
onderhouden door haar kinderen; 

dat zij dus het ·bedragtwaartoe verzoeker destijds is verc)ordeeld,
in het geheel niet nodig hee�; 

Redenen,waarom verzoeker U.E.A. eerbiedig verzoekt om onder intrekking 
van Uw besohikkin0 d.à. 10 Juni 1949 te bepalen,dat verzoeker met 
ing�ng van de dag Uwer beschikking af niet langer verplicht is tot 
betaling van enige bijdraga aan gerequestreerde, althaBa het aan 
gerequstereerde door verzoeker verschuldigde bedrag op een zodanige 
hoogte te stellen,dat hierrij rekening wordt gehouden mm zowel net de 
behoeft van B"W.Notebos als met het inkomen en vermogen van verzoeker. 
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Bureau voor Rechtsbijstand der Eenheidsvakcentrale 

District 
Dossier No .......... ............. . 

Plaats Wormerve er. 
Adres v. Correspondenr Volta.straat 20. 

• 

• 

• 

LOONGESCHIL. 

1. Achternaam en voornamen van het lid (voluit geschreven) Stad, �erbrand.

Wonende te .Hy.a.ointatraat 42 Koog.a..d._ Za.e.n • 
::?. Naam en voornamen voluit geschreven, voornamen en achternaam van vader, voogd (bij gehuwde 

vrouwen) echtgenoot ... ......... . 

3 • Naam werkgever tegen wie d� eis is gericht J.. Kr�_ijpo el . ... ... .

4. Adres werkgever ................ ... Guisweg· 30 Zaandijk.
4a. Als werkgever een vennootschap is of een rechtspersoon - ev. door inzage in het handelsregister 

vast te stellen - moet dat en het kantooradres opgegeven worden, anders het particulier adres 

s. Aard van het bedrijf .Taxibedrijf. Luxea.uto:v.erhuurbedri.jt • .... ....

Sa. Werkzaamheden van het lid Oha.ut.fe.ur. .. ..... ........ .... .... .. . ..... .. 

6. Lid was in dienst bij den werkgever van "l ... Juli .... 47. ...................... tot .9 .. A,p�.U .... ,�.• .. ...... . ,
7. Uitbetaald loon. . . ... . f •. 25 ........... p.er ... we.ek.. ............................. . .... ... ........ .... ............. . ........ . 
s. Heeft recht op loon V�:f 29. .. .J�g�mQe:r. .. 47. ....... .. f .. 33 .• -- pe:ço Y,F.e��. . .......... .... .

9. Redenen waarop dit recht wordt gegrond . .  Wijziging. van lo.mm, ... er;t ... Ar.Q9.i4SY9..9r-
wa.a.rden in het beroepsvervo er lange den weg voor bovengenoemde 

· · · bëa:rijvën�1fiarin·-word"t·.-··gelïproldrtr··va.n ·sta;t1onerende ·taxibedrijven 
. .. .. waarin ·het loon .. f 18.-- ... plus ... ,.%, .van het . .  opri.jb.edrag ... bedraa.gt. 
10. Is tegen betaling van minder loon geprotesteerd? ja. (Zi e verder onderaan. 

a. Mondeling in aanwezigheid van..... .. ........ .................. . .............. ... ....... ........................ ... ...... ......... ....... . . 
b. Schriftelijk door brief van " S Uaar.t .................... ........... .... . ..... .. 

neen. 11. Is een schrifrelijkt' overeenkomst afgesloten . . ..... ............. .... ... ..... ,. .. . .... ... .... .. .... .... .... .... .. 
m. Verdere opmerkingen met correspondentie ....... Yo.lgena ... onze A • .B. T •. ia. .di.t .. niet .van 
... ··"·····!?�ti!tî�n:�r 4·�!·r:�:trn:�:1r �.::n!1f/�!�-ij�:····�!·!g��f:g�:�t·!�:� 
....... ..... tend·-'··in···h'et ··be�·it···was-· .. van--··de··patro·on···' ··VO·lgans· zijn zeg.gen al ..
... . .. .. tba.n.a. o.ns li.d .. he.et'.t . .. de.z.e .... .ui.mmf'.r. ... o.,.ä.�� o.qg�n ... g�h�qJ. �n .d.i.� .. �.yal 

moet one lid bexsohouwd worden als huurautoehauffeur waarvoor 
... ··· ····ven ·1c ron· .. ·ätäät···van····:f'· .. 3-s·.·-.;;;;.;; t:rer· .. we· e1t.···· 

VcJ:"der ... heeft ... ons ... lid .. nimmer ... de. .g ulden du�tetoeslag .out:vang�n 
.......... ��?.<!�� .. � .. �k. �i���-�-:r. ... ��.� .... !.o.l".�.� .. ���� ... mo et wor�e� .. i��.�-��-�-�d.! .......... ..... .

Datum 8 Haart 49. 
..... ........... ......... .... ...... 

G.Hoorn.



• 

• 

X:XXXXXXXX Kantoor War.mem.veer
Vol tastraat 20. 

Wormerveer 2 Aprii 49.

Aanhet Bureau v.Reahtsbijstand.

Vondelstraat 54. 
Amsterdam. • 

Waarde Makker 
hierbij ingesloten ontvangt U·een

aantal bescheideen betreffende een ontslag- en

een lóongeeohil met &nbegrip van de, over deze 

zaken,door one reeds gevoerde ooTrespondentia.

llet kam.groeten, 

G.Hoorn •



• 

• 

Xarxtt.xxX kntoor Wormerveer.
Volt0:1Jtra.a.t 20. 

D :a Heer G.Stad. 
Hya.oints-traa·è 42. 
l:o og a. cl.iZaan • 

Wo�morveor 29 Haar� 49. 

Waarde llakli:er,
Tot heden toe is het ons niet gelukt Ü'.7 voormalige patroon Xraaypoel er tos te be�cgen· hot geochil doox :middel ve.11 ov·ei"leg mot on:.:: te regalen. 

Uij zijn van m�ening dat th::me overgeg2.-UJ1 moot '\7!>.rd.en to-r; juridise ver,rolging. In verqand hiermede verzoeken wij U u.sDondcrQag 31 }19.�rt den midda�a 1 uur op ons kan�oor te Wo��erv�er cJ.lo inlichtingen te xo�en vcrstro:::ken welk'3 voor het doen van ver.de:re sta.,n,en n-;;odza.kalijk zijn. 
JJoaht D' do.or wc:c.kza:ll1it1eö:e:i1 ai' ancler.z�.11-1 vc:rhindcrd zl.jn o:p deze tijd aa:.1wc.dg t.e zijn dan v.er�oeken wij U dit zao �poodig mozslijk .t:.Ull ons doo� te1;oven opdat wij in ct·:at ;dJn eon nndere regeling metU te treffen. 
!ntucocn met kam.groeten,

G.Hoorn.



Bureau voor Rechtsbijstand der Eenheidsvakcentrale 

Plaats Vbrmerv.eer. ....
Adres v. Correspondent Vo,l tas.�!�t. ?.�! ........ .

ONTSLAG-GESCHIL. 

1. Achternaam en voornamen van het lid (voluit geschre ven) �-��4, .. <J.!r.:Or�!:l.L ....... ..
............ ... , ......................... ..... ..... ... ....... ... . -··· ................................ ............ .... ........ ......................... . ................ .... ....... � ..................................... . 

...... ........ � .... . 

Wonende te . K9og .... �11.4• Zaa.n.J ijya.nçi_:r,.t�t�!38-'' :42. .. . .. .. 

2. Alleen invulle n voor min�erjarigen : ·
a. Geboortedatum.. ....... .... ......... . ............... ... ... .. . ... ....... ................... ,.. ... •
b. Naam en voornamen volui{geschreven van wettelijke ve rtegenwoordiger(vader ofYoogd)

3. Naam ;e:rkgever tegen wie de eis is gericht, ..... l.�ra.a.ijp.o.el.
4. Adres werkgever . .Guisweg __ �g ... ��4.�.J� .... � .. ...
4a. Als werkgeve r een vennootschap is of een rechtspersoon - ev. door inzagt? in hethandelsregiste r vast te stellen - •moot, dat- en het kantooradres opgegeve n worden,ande rs het particuJjer adres ... ... )-iG-------- .. .

·•··· ........................ · .................................... , .... ,�........ ....... ....... .................. ...... ... '" . 

5. Aard van het bedrijf Taxibedr:ljf Luxe .auto.verbuur'lredrijt".
6. Werkzaamheden van he� lid �-�:aj':r��.l:".L.. .... ... .......... .... ... ..
7. Het lid was in dienst getreden op .1, .�Y.J..i ... !?..� ............ .... 

8. Het loon va.n het lid was 1aatstelijk . . .... f.. 25 .•. -- p.èr .. week.
9. Het ontslag werd gegeven:a. Op staande voet.

b.�Ç-� 

10. Heeft het Gewestelijk Arbeidsbureau een ontslagvergunning gegeven, zoo ja, wanneer
.... . . . . ........ neen. ......... .. . 

ll. Rede ne n die door den werkgeve r voor het ontslag werden genor.m<l Werkweigering •
.. ·······················•• ... . ·............ ..... ......... . ............................................... ............................................. ,-.. ,, .. � .............. .. . 

......................... ........................... ... ............................... . ...... ............ ........ ................... ......................... ,. .. ........... . ....... ... ... .... ..... .  .. 

• 

12. Zijn de redenen gegrónd, zoo neen, waarom lleen.S.ta-d .heeft .... op .... Zo.ndag 6 . 1.faa.rtt0 circa 12 uur 15 van KraaiJpoel opdracht ontvangen te zorgen dat 
om' 16"'üüi '1'5"i!fën -·kiä:nt" vän"'Köog···a�·a;z-aan"ria.är ·Ams'terdäïif werd gëbraoht
�- lii·J k·reeg· ve;rlot ··to-t--··dien···ti-Jd· ·naar··httie-�-te -ga.a.n.z.o.z.
13· Het lid heê!l.l�\;�!:�deJ!��<ÎiJk ··bo.ek·--·smftslaa11·zaandijk heei"t de op�
dra.cht--va.n···J:fra.ai·jpoel aa;n····Stad· .. ·gehoö-rB;····· ..................................................... ... ····· 

14. Werkgever heeft de volgend e getuigen, die zijn beweringen zullen bevestigenBiet bekend.

z.o.z.



• 

• 

15. Is tegen het ontslag geprotesteerd .. .Ta·.····-per · aanget·ekenB ··· schrijven. · ········ 
a. Mondeling in aanwezigheid van de volgende getuigen ..... .. .... .. 

b. Schriftelijk door brief van 8 .Haar.t •. ......... . ... .......... ............ . ...... .... .............. .. 
16. Hoe lang was het lid ingevolge het ontslag werkloos .. ····; .... 21 .... aagen. 
17. Heeft het lid steun gedurende de werklQosheid ontvangen . .. . ..... ne-en.· . ... .. .............. ...... .. 

Zoo ja, gedurende welke tijd .. . . . . . . .. .. 
cl.oor welke in.stantie ................................................................................................................................................................ .. 
hoeveel ,vekelijks .... .... ......... . ................................................................................................................................................ .......... .. 

18. Verdere opmerkingen met correspondentie . .............. .................... ... .. .. .. . .. ... ... . 
..... . ..... .. 1o.�n ... h1.j .... t.� .. J;.1.rça .. l§. u.u1 t�rng. � .. 9.ID. de. ... w�gen .... t.e . .h�.le.n.k.X'(3og 

hij van de vrouw van Kra.aijpoel opdra cht eerst nog even iemand 
·van·· u--·Z·aa:ndtjk naa.r··Z-a.a:ndäm· .. te·--b·r�nge�.·:Di t "wa.1.1--·tn· .. ver'ban:d .. me't

. ......... de .... tij.d ... .eohter ... onmo.ge.liJk •. Hi.eruit ... ontstond ... . een ... wo.ordenwi sseling 
waarbij wederzijds öoor de vrouw zoowel als door ons lid harde 

..... ·wö'ëiri:len·· .. z1jn:···gëo1:-illd·�·s·tacf .. ië· .. ·toën·--·naar ... kö'og a� d�Zaa.ïi. gegaan· "en
.......... heef.t .. ·d-e .... do·or ··Kraai·jpo-el· .. ·gegeven ·o-pdraeht · ·ui tgevo-erd·. ·To·en hi·j
........... t�J'!_µ3 ... �� . . w.,.:f.4 .. ):;i,1J ... de>.o..,.. ... � •. 41e .Jnmi.d.d.e.le. .... thuis .... w.as .. ge/ko:rne.n .... op 

staande voet ontslagen.Hij kreeg echter 2 weken loon mee • ... .... '.S!'j"'îïet···äänhang:fïi' nia:këïï"",foör"oïis""i:ïëf.bieek"ëiat ··de:ze· gedurënde......... z:1:Jn .. ·di-enstverband .. ·geen· .. hager· ·lo·on· .. hee-ft .. ·cmtvangerrdan· .. r· .. 25�·;.;.-
terwijl vanatx .29 Dêcember 47 dit loon is vaet�esteld op f 33.-

Tevcns heeft Stad nimmer ere TT.-- duurtotoeslag ontvangen.· 
Voor dit loongeschil is een �part formulier bijgevoegd. 

. . . . 

Datum .... 2 .. Apeil"",49·�· ...... 

/ 

I' ;�-(. f k}Hoorn, 





�
� No .. 

E�NHEIDSVAKCENTRALE
LANDEL IJKE LEIDI1'G 
VONDELSTRAAT 54 
AMSTE.-{DAM Amsterdam, 12 April 1949.C � � = : = C C C 

BH/WV/B271/1031/20.

• 

• 

Waarde Makkers, 

Aan de Hoofdbesturen der Landelijke
�e��j!s�o�d�n� = _ = _ = _ c _ c _ 

Op 3 Mei 1947 zonden wij U een circulaire no. A-145-400 
betreffende de deelneming van hot ondarzoek bij ontslagaanvrage
voor bedrijfsarbeiders, door onze or·ganisatie. Daarna hebben
wij nog verschill<lnde mal0n, n.l. m2t onze circulaires no. 
427/B57-20 en B/WV/Bl46/643/25, resp. d.d. 19 Döcemb'3r 1947 
0n 3 Juni 1948, Uw aandacht op bovengenoemde circulaire g0v0s
tigd. 

Geruime tijd is do inschakeling van onze organisatie 
bij hèt ondarzook bij ontslagaanvrage goed verlopen. 

Reeds enige tijd is ons bekend, dat de Minister plannen 
had de ontslagaanvragente doen behandelen door zgn. vertrouwens-�
commissies, welke inmiddels voor enkele bedrijfstaJ,-ken, n.l. 
voor de Transport, da Grafische. en de Textiel- en Kledingindus
trie, zijn gevormd. 

Deze commissies zijn op dezelfde wijze samengvstald als
de Stichting van de Arbeid, n.l. Mm vertegenwoordiger van de 
zgn. erk;ande w0rknemorsorganisati8s 0n �en ev;3n groot aantal
w0rkgèvers. D0 Minist�� is niet ber0id gevonden om de bonden 
van da E. V .C" in dez<:> · commissies op të nomen. (Wij laten hierbij
in hot middon in hoaverre de bGreidheid onzerzijds aanwezig zou 
zijn.) 

H0t horen van de voor ontslag in aanmerking komendear
beid�r geschiedt, voor de boveng0no0mdei bodrijfstal<:ken, door 
een b0stuurder van: do bij het N.V. V. aangesloten bondan. J\: com

·missi..:: brengt slechts advids uit :en heeft geen beslissende be
voegdheid. De beslissing berust bijhet G.A.B. 

In een onderhoud,-dat wij hebben gehad met de betreffen
de ambtenaar van het G.A.B. te Amsterdam, i�·het volgende over
eengekomen. 

De bonden, die hun werkingssfeer hebben in bovengenoemde •
bedrijfstak ken, ontvangen �eefl dossiers moar ov0r het lid,waar
voor ontslag j_s aangevraa('; . ·et G.iLB. is àcht0r bereid door 
de bonden zelf samangest0ld0 Tap:portan ov0r de ontslagaanvrage 
van het betrokken lid te aanvaarden en d�zo m0da als richtsnoar
te g�bruikën bij d0 b0slissing ven h�t ontsl�g. 

DG procedure voo:r d0 bov,5ng0no0mdo btldrijfstakken 1s
dus als volgt: 
1. De werl{gover vraagt ontslag aan; 
2 •. Deza ontslagaanvrag0 wordt door het G.A.B. doorgezondennaar

d� zgn. vartrouwJnscommissic; 
3. De vortrouw,3nscommissi0 hoort. de betreffende arbeifüir; 
4-. Indien hut OJn lid van do E.V.c. betraft, di0nt hij zich

onmiddellijk tot zijn bond ta wenden; 
5" D0 b�trcffcndc: bond st .ü t �rilfstan.dig .J..:ln rapport samen 8n

zendt dit op �ar het G.A.B. 
(Een an ander geldt uitsluitend voor Amstardam, d;ch aan de
ha�d van boveng:noemd voorbeeld kÏ.innen de Hoofdbesturen der
bonden tr·achten ook in andere plaatsen deze gedragslijn te 
volgen.) 



• 

• 

Zeer nadrukkelijk is bepaald, dat het horen van eenarbei 
der, wa.::1rvoor ontslag is ao.ngevro.ngd, niet m:i.g pln::!tsvi:nden in 
van de kantoren der Uniebonden. Het hören vo.n een orbeidermoèt 
op zgn. neutraal terrein Plaatsvinden. Indi�n in de practijk 
hiervéUl afgeweken zou worden, verzoeken·wij U dringend, dit 
onmiddellijk o.o.n ons te rapporteren, 

Vlij vartrouwen, dnt het hier bovensto..snd,) U duidelijk 
zal zijn. 

Voorts willen wij nog een algemene klach� van het G.A.B. 
overbrengen, welka geldt voor de bonden, die nog op bepao.ldo tij 
den vo.n het G.A. B . dossiers ontv:1ngen. H0t G.A.B. is van maning, 
dat de àossiGrs v0cl t� lang bij d�z0 bonden blijven liggen. 
Voortaan wnrdt slechts mo.ximaal één week gegc::ven i(OOr hot nf
hnndelen .vr.m de dossi0rs. M,Jt dossiers, welke loter d.::in no 0en 
w0ek inge.stuurd wordon, k11n ge,1n rolkening worden gehouden.· Bov1:mdïen is hat G .A.B.� ven mening, d-:1t dG ontslagao.nvro.-
gen niet voldoende serieus worden bshnndi..üd. · 

Wij verzoeken da bonden dringBnd dit toch voor::i.l weate 
doen, mede omdGit he_t op zichz0lf reeds mo0ilijk geno.:::ig is • de 
medewerking te verkrijgen in hèt baoordelan van ontslnga�nvrage1.renslott� vcrzoèk0n wij dé Hoofdbesturen der Bonden hun 
pl�ats0lijke nfd0lingen van c0n en onder op de hoogte te stelle 

Me;t kamerr.wdschapp �lijke groeten, 

Namens het Se cr0t arin";1t der E.. V. C. , 

w.g� B.v.d.Heul. 

P.s. �vlijktijdig doen wij U voor d0 go�dc orde afschrift van 
de in dit schrijv0n geno0mde circ1,1laire no •. A-145-400, ter ken
nisneming toekomen. 

• 
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LANDELIJK BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND of� 
DER EENHEIDSVAKCENTRALE 

Dossier No. ,&R 5420 W /RA AMSTERDAM-WEST, 29 A.pril 1949 
Vondelstraat 54 

Betrolt 

Uw token 

stad Kraa oel 

Aan de heer G. Hoorn 
Voltastraat 20, 
WORMERVEER 

Waarde 1,akker, 

Telefoon 84315 • 88168 
Postrek. 96779 

Hierbij zenden wij U een afschrift van een schrijven, dat wij in bovenvermelde zaak 
verzonden. Wilt U zich ov�r een week met de werkgever in verbinding stellen en pre-
e ies opschrijven wat het lid volgens de door hem ingeleverde lij'aten heeft opger eden? 
Wilt U vantevoren met het lid spreken en U laten uitleggen ho e de lijsten er uitzien 
tnz ., opdat de werkgever niet kan knoeien? 

Met kam. groeten, 

Spreekuren Vondelstraat 54, op Maandag en Vrijdag van 19-21 uur en Woensdag van 18-21 uur.







Voltaatraat 20, 

Wormerveer 5 Me1 

Aun do heor J.Dudink, 
Grote Ooat 145, 
HOORN. 

49. 

• Waarde Makkor,

• 

In antwoord op Uw schrijven 
a.a. � Mei J.l., deol ik U mede dat deze 
zaak door m1J 1n handen van de vr11goetel
de van de Motaaln1Jve�ha14 1s gegeven. 

ons 11d en U zullen dan van h 
ber1oht ontvangen ovor deze kwestie. 

1 

I 

,, 

! 

met kam. groeten, 

t;l.PlooiJer. 
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0 " 1 p een ve , één onderwerp. 
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Op één vel, één onderwerp. 
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� 1 : De Metaal AFDELING ....................... . 

Bond van werknemers in d e  meta alnijverheid en �anverwante bedrijlstakken 

Secretariaat: ........ Vo.ltaat.rAat .. 20 ... Yfo.merw.er ........ .6 ... .l<:bi ... 194.J ........................... .

Aan cien Heer J.Dudink 
Gi- Oost 145 

Hool'!l. 

Waarde liakl.cer, 
• Hierbij een oohrjjven voor D.Hein a n.gezien zijn hu.is

mumner niet vermeld stom mnd ik het ·t\all U ter bespo&

Qiging van de gang va.n zaken met een a:fachr.ift;.
Hopende dat U deze !!Aak zoo spoedig mogelijk door zuli. 
geven 

met kam groeten 
G.b.Berghuis.

'!? .s. van de verdere gang van zaken ze.J. ik U op de hoogte 
houden • 

• 

Gelieve in elk schrijven één onderwerp te behandelen. 
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Op één vel, één onderwerp. 
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Bureau voor Rechtsbijstand _:._----

der Eenheidsvakcentrale 

Correspondentschap: 

Dossier No. 

Betreft 

(Bij antwoord te vermelden) 

Stad/ Kraaypoel 
E. V.

Uw teken 
9 Mei 

In opdracht van de Heer Hooorn heb ik inzege gevraagt naar 
de werklijsten van de heerStaà bijde Heer Kraaypoel. 

Mevr. Kraaypoel vertelde mij echter dat dit niet ging daar de 
in het bezit waren van hun advocaat de Heer HARTOG. 

Op mijn vraag, waaar die woonden , werdt mij geantwoord dat zij d� 
niet wist en dat de E V C dittx maar uitzoeken moest. 
Het Kwam hier op neer dat het geweigert werdt om inzage te krijgen 



-

• 

• 

LANDELIJK BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND 

DER EENHEIDSVAKCENTRALE 

Dooier No. A • AMSTERDAM-WEST, 11 Iv1ei 1949 

Beuelt 

Uw teken 

v.d. Pas/Gem.Soc.Bur� Wormer Vondelstraat 54 

Telefoon 84315 - 88168 

Waarde Makker, 

Postrelc. 96779 

De heer Kl. de ,lit, 

I,rommenieërpad 156 

VJ o r m e r v e e r •. 

U stuurde naar miJ toe de heer P.J.v.d.Pas. 
Ik stelde een verzoekschrift op aan de Kantonrechter:,iwaarvan 
een afschrift hierbijgaat, .De heer v.d. Pas leeft samen met 
een vrouw,die echter ook steun krijgt en door het te stellen 
als ik gedaan heb,is ee een kans,dat de vrouw met wie hij 
samemioont last krijgt wegens steunfraude. 

U kent de plaatselijke to.estanden beter dan wiJ 
en wel+icht kunt U eens met Sociale Zaken gaan praten om te kijken 
of het niet mogelijk is,dit langs minnelijke weg te schikken • 

Het is natuurlijk met de heer v.d. Pas zó,dat 
zijn tweede vrouw de ondersteuning nodig he�ft zolang hij een 
dergelijk bedrag aan zijn officil�le vrouw moet betalen,dus feitelij 
is er van steunfraude geen sprake, maar juridisch zal het wel 

· niet in orde zijn.Daarom wacht i� in het belang van de heer v.d.Pas
even met het indienen van het verzoekschrift aan de kantonrechter,
in de noop,dat U spoedig een minnelijke schikking kunt krijgen.
Zo nodig willen wij U gaárne verder inlichten,wanneer U er niet
uit kunt komen. Ik hoop,da� U wat zult kunnen bereiken.

v.h. BUR.wAU VOOR RECHTSB JSTAND,

I 
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Bureau voor Rechtsbijstand 

der Eenheidsvakcentrale 

Dossier No. (Bij antwoord te vermelden) 

Betreft 

E. V.

Uw teken 

P. v.d. Pas, 

Mej. c.v.d.Pas, 

Jb.v.d.Pas, 
Mej.i c.v.d.Fa.s 
Mej. Dv.d.Pa.a 
Mej. A.v.d.Pas 

G.v.d.Pa.s

Mevr. v.d.Pas 

Correspondentschap: 

Distel brink 

Renooij 
Renooij 
Beernink 
Renooij 

v.Delft

f 

f 

f 

f 
f 

f 

1" 
f-

lt�, -
It., -

/3, -r,'1.> ' 

h), ,P1J. 

u. _, i ( ... ,.-=-·� 
,�-: 
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I9 J.
IS J.
I? J. 
I6 J.
I5 J.

-
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Bureau voor Rechtsbijstand 

Dossier No. 

Betreft 

E. V.

Uw teken 

(Bij antwoord te vermelden) 

W. M.,

Ondergaand schrijven mocht ons 
KROMMENIE ontvangen. 

der Eenheidsvakcentrale 

Correspondentschap :K,·romm.pad 156 
Wormerveer 

Wormerveer 27 Mei 1949 

den Heer M. Duits Vluscg 48 

AANTEKENEN! 
.JB/JR Den He�r H. Duits, 

Vlusch 48, 
KROMMENIE 

• 

Geachte Heer, 

Betredt: achterstallige huur door dubbelbewoning van 
perceel Vlusch 48 

��A=��••=�•d2==�=�===�=�==�:a=��;==a�=====d�=��=�=�á== 

In vervolg op ons schr.ijven van 
14x April 1949 delen wij u mede dat de 
hmis eigenaar ons heeft opgedragen de vordering 
op U door te zetten. Daar tegen wil hij met een 

termijn betaling genoegen nemen. 
Wij stellen U de volgende regelin6 voor 

Voor 15 Juni 1949 een bedrag van f 16,70 
Voor 1 Juli 1949 " 11 " " 16,50 
Voor 15 Juli 1949 " 11 11• 11 1§.JjQ 

Totaal,== 49,70 

Deze bedragen dienen te worden gestort op girorekening 
37027� t/n '' Zarmsch Assuranti ehu1s11 te zaandamf of door 

toezending_per postwissel aan 1•zaansch Ass.hiJis, Westzijde 262 
te zaandam. 
Wanneer bovengenoemde regeling ntet wordt nagekomen, zullen wij 
tot gerechtelijke vervolging over moeten gaan 



Bureau voor Rechtsbijstand der Eenheidsvakcentrale 

Di�trict Dossier No. Pfaats ...... ........ . . .\ ..... ....... . .. ........ .

.. Adres v. Correspondent 
ONTSLAG-GESCHIL. 

l. A<'hternaam en voornamen van het lid (voluit geschreven) ... ..... ........... . ... ....... .................. . 
-?!:2:�4/Lt:7���:z:;.· �-��� 2. Alleen in�ullen voor minderjarigen: a. Geboortedatum .. . .. ............... .................... "....... . -�"··-··· � b. Naam en voornamen vol ui�geschr.e-v.en-vati"Wëttêlijke vertegenwoordiger(vader of "oogd)

� 3. ;�a� w�r�ge;er ���e� �·ie �� �is�� g���ht ..... ;#.·� ."Jr.v.��. gfÄ:- ..4. Adres werkgever {J. p.«, .... r:/f,.�'iJ '1- , .... ;ÛlflE.4.� 4 4a. Als werkgever een4e'nnootsc-:U; is oi;\'ten rechtspersoon - ev. door inzage in het handelsregister -vast te stellen - r·. o�t dat en het kantooradres opgegeven worde�anders het particulier adres . .. ··-·· , . .... 
5. Aard -van het bedrijf .� .. 41�;7� f;J�;�L-�,··�WUIU-6. Werkzaamheden van het lid .... .. 6...�.À.Y. .. �. .7. Het li<l was in dje�st getreden o� .. -�·····� .. . �: .. t..f.� r· .,.. 8. Het loon van het hd was laatstehJk ... .. .. .... �J·· /. . � � 9. Het ontslag werd gegeven: • � a. Op staande voet. �� h. Met inachtneming van opz'6ggingstermijn op . .... ····:;..· ;;;;·--·:;;:·--�··--:;;;··· �---_, ........ ---ll��ei"J ---:----10. Heeft het Gewestelijk. Arbeidsbureau een ontslagvergunning gegeven, zoo ja, .wanneer 

.... � ll. Redenen die door den werkgever voor het ontslag werden geno�mcl
·····················��·� •• �·�·�···················:·.·······:· ... ::·· .. ·

·•······· 

12��".',/�·��:�:.o: ........ · .... · .... �.� .. 7 
. 

13. Het lid heeft de volgende getuigen 
.................. -, -.= ....... = .....

.
. � .
.
. ---�·-··· �- -.. =·······=·····--·=-···· -.=-............................. .... ... .. 14. Werkgever heeft de volgende getuigen, die zijn beweringen zullen bevestigen

. • . ......... _...:·:;:::::::--···----==······
····;....-· ---....... � ......... � ......... ::--.. - .............. ............................. - .... ... . 

z.o.z.

•

• 



l�- Js tegen het ontslag geprotesteerd . . .. 4-.. � .. ................................ . , . . . }; .. ··-· ,/ / 

·' a. Mondeling in aanwezigheid van �� ��nde getuigen � 77' e-.., /� .Á,p" �
.?f:_,,k..1�:t����� .. ·-;- · -· ··- ··-····-- &:-···· ..... ·- .. -·····--

h. Schriftel.iJk door brief van -�..,
�--�---··z __ $._. ��-··· ,

7 
'/ji;

16. Hoe lang w�s het lid ingevolge het ontslag werk�oos.. ··"/· �;;t::::. . ... .. ...... .

17. Heeft het lid steun gedurende de werkloosheid ontvangen
.,.

.-- � -,

:::}:e::�:s::
t
i:��� -

-

t
��-�----

-
-
·
·._:.; .. .

-
_· _::::::.·.:::::.-.·.-.·_:::::_

·
.-.·_::�-.·.·:::::::-::::::-_-.-:::::-_-:::::.:-.-.

-
::::· .... , 

hoeveel wekelijks ................ .. ... .............................. ..... �··-···-.................... -... ·--···--··-·--···--······-·· ...... . 
18. Verdere opmerkingen met corresponcle11tie .· ......................... ..................... � 

Datum ...................... ................... .. .... .. 
....... ..... .... 
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LANDELIJK BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND 

Dossier No. 

Betreft 

Uw teken 

�R. 5613/M/BJ 

J.Witbaard/H.de Rooy.

Waarde Makker, 

DER EENHEIDSVAKCENTRALE 

AMSTERDAM-WEST, 27 Juni 1949
Vondelstraat 54 

Telefoon 84315 - 88168 

Postrek. 96779 

De heer Kl. de Wit, 
Krommenieër�ad 156 

Wo r m e r v e e r. 

U gelieve in bovengenoemde zaai de ontslag-· 
vergunning op te sturen en oms mede te delen,op welke dag en 

-50• 

welk uur ons lid is ontslagen alsmede op welke dag hij andere 

� 
werk heeft gekregen. 

� � met a , 
C 
QI 
bD 

-É --------
0 

Spreekuren Vondelstraat 54, op Maandag en Vrij�at.JiW�9.h1 uur en Woensdag van 18-21 uur.



Afschrift ter kennisneming 

.. \R 5543 W/R},. 

T:10:t>bu:1:·g/ R •ct.amse Gocdercn!Ulndel 

9,::\1.1 ó.e h�er E:- T )CT.bvr.·g 
K:ro monie�.!.·nLtl 22 
WOPJ.illllVE.EI! -

' 

aan�eZÎl.';1•.-U nu voor de twe� maal niet op ons spreekuur bent· ge
li.:o ic. , zullen wij Uw zc,::>J;:v,cp;e;ns gebrek ::ia.n bcle,ngstelling ter
ri;idc-: 1�! gf:n" Ur; p?J?1 :·:r·e11 :3tu .. "".:'cn wij hierhi.j terug. 
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Burea;u voor Rechtsbijstand der Eenheidsvakcentrale 

Di"trict. ·N'r-
ssie, ��

t/;ti!J ......
.
...
.
..
.
.:.

�··· 
Plaats . . . .... .... .. .. . 
Adres v. Cotrespondent 

1) ONTSLAG-GESCHIL.

1. Achternaam én voornamen van het lid (voluit geschreven) . .. ..................... ........... . ........ ..... ... . 
........ ·-.<-......... • ..... ,... ..•. -�, ... ',(.,11.�� ......... T.,,. •••••. .... . ·-·-···;.)!; .... !........... . ..... � ...................... , .. H•••••H••···"'·····-"''''"''"""'""'""'''''''""'''''" ...................... , ....... . 

................. ............. "-::::"· ..... ; ·········�·--·�··· ........ "7-. l: ....................... ................. ....... .. . ..... ..Wonende te , -... "'·· , ....... ,... . . . . . '" � . . ............... 1; � .. 7 , .. -2. Alleen invullen vo·or minderjarigen:a. Geboortedatum............ ...... . .... ., ... "'······· .. . ... .. ........ ..... . .... . h. Naam en voornamen volóit geschreven van wettelijke vertegenwoordiger(vader of voogd)
. .... ,- ... . .. 3.· ··���:·· w�;��e;��---��;�n wie···d�---��·-�s �e:���·:.·�:.�.:j!?.�i�{é;,.: .. �. .. · .. j 

.
. 

.
. . .. ........4. Adres werkgever,. .. . ,.,.. .... . , ... .............. '.'L .. :.,,_..,.:., ........... ':::': ... .. 1. �

;
--.• • .•. t "':; (/, � .. .,...,"!� '!f. ----4a. Als werkgever een vennootschap is of een rechtspersoon - ev. door inzage in het

5. 6. 7. 
8. 

_9. 

10. 

handelsregister vast te stellen moet dat en het kantooradres opgegeven worden, anders het particulier adres 
/-� Aa'l'd van het bedrijf _,.,. ·,J.·«« ................. ... . 

,,, ... "" ,. 
-J.; .. � . - ., .. . .t. .. _). 

i':-' Werkzaamheden van het lid ... .,..:- ..... J, ..... '._ .. .!: ....... ..... '/:...... .. .. . . ·-··· .. . ... 
, 1. 

?'., Het lid was in dienst getreden op )!-····,. , .. ... , .... �3;-.L, .. 1;-·'f;f--·· � .Het Joon van het lid was laatstelijk ... r .. ...... �- ,. .r':..�.f.. '3f .1). } · :IIe.t. ontslag,wel'<l gegeven�· ' � t / {ij //(� � a. Op staande voet.b� M�t.ieaehtnemingvan opzëggîilgstermijn op ........ � .................. p.er Heeft het Gewestelijk Arbeidsbureau een ontslagvergllnning gegeven, zoo ja, wanneer 
. . .......... -:' .. ;':--.1.. /..#J.\.-«'.... .... .. ................................................................................. ....... . ll. Redenen die door den werkgever voor het ontslag werden genoemd.................. � .............................................. ,� .. .......................... .... , ............... . 

. .
......... h ...... ···--···"�··-····· ••••••• J

. 

................ -... · •••. -................ 
1 

............... .... , . .

.

... x .............. ,.� ............ ,� 

. ' 
. ; � � . . . 

. . 12. Zijn de redenen gegrond, zoo neen, waarom ....... c.2?.,-e?. ................. -.... �'!-!r..'. ....... ...... ..... .,,t.. ... . ..� ...•
.. .... ··············· ... . . ....... ... .. . .... .......................................................................................... � .. � .. ,!. ... C .. � .. w:.. .. � .� ...... � •• �.�--.� ·--...... ,� •• • •••• ·····• 

,,oo• ••• 00o0000 .... •000•0••0• ,ooooooOO•O•o• 00000 •••••••••••••• ••• 00,,,0oo, ...... OOOo·OOO, .. OOOO .. •o o.,,,.,,,, ,,./., 0000000'00•0•• •••• 000,•••••-:-• .. o•••Hf. ••• •••·••••.. • ••• ,,,;,,,,, '"•••••••• 13. Het lid heeft de volgende getuigen . . .............................. .......... .... ............. ... .............. -... . .. 
14. Werkgever heeft de volgende getuigen, die zijn beweringen zullen bevestigeu

z.o.z.

., 



15. ls 1egen het ontelag geprotesteerd ·�"'· .... Ç?. ........... ........... ............... ,..,/. . . . ... . ...... ..... ........... .............. . a. Mondeling in aanwezigheid vlfl àe velgeooe- �îuîgell �:i: ... :.'.: ...J.c. � A'Y..b �

16. 17. 

·············tz-.:,·····-;·· """' 
,, __ 

.
.. ···················· 

.. , ......... -h. Schriftelijk door brief van .. ., .. , ...• ···-·········"········ .. ,. , .... ?.:-:; ...... f .... ::. ....................•..... 1 
.it') Hoe lang was bet lid ingevolge het ontslag werkloos ......... ..... ::! ..... /..�,;.:.. ...... .... : .. ........... . .......... .Heeft het lid steun gedurende de werkloosheid ont-..•angen ······9·····d;,t; � ..... : ....................... ........... . 

w p-
.,, 

/_ Zoo ja, gedurende wel�� tijd ....... · ............ r--::··:·;y-····· ........... ·····"···· -; ··v. .. (.�. ·· .............................................. ·-
::::e:lc�:k:;:t�� .. :��3.".;t.�-.::·.::�·.-:.·.::·.:·.:::�·.���-.:::� ... :·.· . .  �·.��.·.·.�:::::��::'·.·.···:::.-.- ::::.·.·.:::::.·.·.·.:::::.· ... . :: .. ·.: 18. Verdere opmerkingen "met correspondentie ...... .............................................. ................ ............... .. ............. . 

• 
............. •• ............................................. •••• ............ ............. ........................ •••••••••••••••••• ......................... .................... ,u ... ,, •••••••••••••••• ·················-··-

.............•....... -........... ....................................................... _, ....... ...... ........... ..__ ...... ............................................................. ... , ......... . .. . 

Datum .......... . .......................... .................. .... . 
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Bij antwoord Ie vermelden: 

EENHEIDSVAK UENTRALE 

Secretariaat: 

w. Nielen,
Volta.straat 2o.
Wormerveer.
Tel. 82370.

; ë ::.i 1. d.d. 
' 

SECR. Rf:G. 
1 no:.Kl·;,,1 

- -
1 1--��- -

1 

P-A R_A_A_::'_" - 1--- _,_ 
Onderwerp: Ontslag Schoen.

lo Augustus 1949; 

Aan de Landelijke Leiding 
Metaal, der EVC, 
Prinsengracht 739, 
.Amsterdam. -------------------------

Waarde Makkers; 

26 Juli j.l., vervoegde zich bij ons, G. Scgoen* Lijn
baa.nstraa.t 3 te Zaandam, werkzaam ,Q).._.:i/.A:}!etabo", Houthavenkade Zaandam,
tel. 3785, met de klacht dat hij ��·ag de 2Je Juli was ontslagen. 

Vanzelfsprekend hebben we ons ae 26e in verbinding ge
steld met 11:Metabo", maar vanwege de afwezigheid van de patroon, moesten 
we de volgende dag dus de 27e terugbellen. 

In het telefonisch onderhoud dat we met "Metabo 1t hadden, 
is vast komen te staan, dat er geen reden was tot dringend ontslag en 
dat 11'.Metabo" hem weer terug moest nemen, wat ook gebeurd is • 

Maandag j.1. 8 Augustus, is Schoen opnieuw ontslagen, 
maar na 1'Metabo 11 gewezen te hebben op het onrechtvaardige hiervan, heeft 
11:Metabo 1

• Schoen weer teruggenomen, maar Dinsdag 9 Augustus, dus de vol-
gende dag, Schoen weer weggestuurd. 

Na ons in verbinding te hebben gesteld met "Metabo tt

verklaarde deze echter, dathij niet bereid is Schoen weer terüg te nemen 
en ook alle gevolgen zal aanvaarden. 

Schoen is 11 Juli 1949 in dienst getreden. 
Zijn bruto-loon is F. 40.80. Netto-loon F 37.?8. 
Schoen is gehuwd en sinds gister voor de eerste maal Vader 

geworden. 
Inliggend treffen jullie het schriftelijk protest aan, het

geen we heden aan 11Metabo" deden toekomen. 
Vertrouwende dat deze zaak door jullie zal worden afgewerkt, 

verblijven wij inmiddels, 
met kameraadschappelijke groeten, 

w. Nielen,
Voltastraat
Wormerveer.

Gelieve over elk onderwerp ufzonderlijk te couesponderen, 



LANDELIJK BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND rl !!!!
DER EENHEIDSVAKCENTRALE 

D01Dier No. 

Betreft 

' Uw teken 

AR 5613 W/RS. 
J.Witbaard/H.de Roo j Hzn.

DE HEER KL.DE WIT 
Krommenieerpad 156, 
Wo r m e r v e e r. 

l!!.M • .1

AMSTERDAM-WEST, 22 Aag.1949
Vondelstraat 54 

Telefoon 84315 - 88168 

Postrek. 96779 

Hierbij doen wij u een afschrift toekomen van een 
schrijven,dat wij voor het lid J.Witb�ard verzonden. 
Het lid had op de pnVJettigheid van de ontslagvergun
n�ng opmerkzaam moeten maken. Wilt u voortaan alle 
stukken mede zenden? In uw rapport schrijft u iets 

., 
over een brief van 25 Mei 1949, waarvan ons een afschrift 
echter niet werd toegezonden.· 

kam.groetend, 
! �preekuren vanaf 15 Au0.1.1du, 1o94� voor he

w 
Bur. v.Rechtsbijstand, 

� Maandag 19 tot 21 vur !1A11/h1. 
Ë Woensdag 13 tot 1 B uur \,.tUW' . 

o Donderda.9 18 tot 21 ir 
( d!r C.B. W. ltfallbach,) · 

Spreekuren Vondelstraat �' op Maandag en Vrijdag van 19-21 uur en Woensdag van 18-21 uur. 
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LANDELIJK BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND 

DosslerNoAR 5602 w/BM
Betref, Heins/Zaanlandia

Uw teken 

De Heer G. Berghuis,
Voltastraat 20

1 

Wormerveer. 
-------"---

W. M.,

DER EENHEIDSVAKCENTRALE 

AMSTERDAM-WEST, 13 Aug. 1949. 
Vondelstraat 54 
Telefoon 84315 - 88168 
Postrek. 96779 

; LJu1i 
antwoord ontvangen op ons schrijvenGaarne zullen wij binnen een week

dd. 5 Lt:q,. j. 1. 
Wij verzoeken U in •t algemeen onze brieven binnen een redelijke ter

mijn te beantwoord, ook dan wanneer U er zoals in dit geval niet in 
geslaagd bent getuigen te vinden. Het rappelleren veroorzaakt onnodig

•
werk en kost extra geld. 
Wilt U voortaan in alle zaken die door U aanhangig worden gemaakt, 
direct stappen ondernemen om da namen en adressen van alle in aan-

N merking komende getuigen vast te stellen. Dat is meestal direct na
� het ontslag nog mogelijk, terwijl het later moeilijker wordt� 
-ipreekuren vanaf 15 Auai,�us 1949 Kam r · · 
� Maandag 1911$� �-1 uur . · v/h.�u;! v. '

echtsbijsta.nd E. V. C.,
� 

Woensdag t� ·�t 15 '".1r �11·-
S Pe'êl:t:wêii<Von·delstraat Sil, op Maandag en Vrijdag van 19-21 uur en XMdag van 18-21 uur. 
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LANDELIJK BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND 

DER EENHEIDSVAKCENTRALE 

DosaierNo.AR 5613 W/BM AMSTERDAM-WEST,12 Sept. 1949-
Betreft \11itbaa1°d/de Rooy Vondelstraat 54 

Telefoon 84315 - 88168 

Postrek. 96779 
Uw !alten 

De Heer �. Nielen, 
Voltastraat 20, 

A_m_s r_e_r_d_a_m� 

Ik heb bovenaan.;ehaalde zaak met het lid be sproken. Het vel"\'Jeer 
van de \'/erk;ever blijkt uit het in afschrift hieTbijgaande 
schrijven. 

Gezien het verweer is het belangrijk als U kunt vaststellen of 
de mededeling van het lidrp. dat de werkzaamheden bij de Fordfa
b�0�eke� 1:1oi I?,iet af ;elopen waren, en trouwens nog niet gereed 
Z1Jn� JU1S'{; is. 

Een lood�ieter uit Zaandam, van 1'!ijngaarden, zou nadere inlich
tingen kunnen verstreldrnn. 

Aangezien de zaak binnenkort verloopt en mis3chien nog eens be
sproken moet worden, verzoeken wij U de zaak met spoed af te 
willen handelen en ons te berichten. 

Kam.gr., 
v/h Btu'. v. Rechtsbijstand E.v.c.,

w. 
Dr. c.�V.B. •::allbach. 





LANDELIJK BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND 

Dossiei- No. 

Botreft 

Uw teken 

DER EENHEIDSVAKCENTRALE 

AMSTERDAM-ZUID 24 -->ept. 1949 A.4572/M/BJ
1 v.d.Pas/Gem.S0c.Bur9au V 

v, Breestraat 60 
' ormer 

Telefoon 20784 

Postrek. 96779 

,faarde t'lakker, 

De beer KL de tJi t, 

Krommenieërpad 156, 
Wo rme r v e e r. 

Tot miJn spijt moet ik U mededel em,dat 
v.d. Pas inderdaad voor het volle steunbedrag kan worden
aangeslagen,aamgezien hij noG officiëel en niet buiten
gemeenschap van goederen net etjn vrouw is getrouwd.
Juridisch is de ondersteuning aan de echtgenote van v..d.
Pas verleend,dus een schuld, die in de huwelijksgemeenschap
valt en waarvan v.d. l'as als hoofd van de huwelijksgemmenschap
hoofdelijk tot het volle bedrag aansprakelijk is •

. Het is niet duidelijk, o.f wij nog iets 
voor v.d.Pas moeten doen. Zo ja, dan gelieve U-hem op ons 
spreekuur van Laandagavond te bestellen. 

met kam.groeten, 



LANDELIJK BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND 1:!!!
DER EENHEIDSVAKCENTRALE 

Dossier No. 

Settelt 

Uw teken 

• 

A.4572/M/BJ 
v .d.Pas/ 

Waarde Makker, 

AMSTERDAM-WEST, 4 Oct. 1949 
Vondelstraat 54 

Telefoon 84315 - 88168 

Postrek. 96779 

De heer Kl. de Wit, 
Kronunenieërpad 156, 

" o r  m e  r v e e r. 

Hierbij doe ik U toekomen een schrijven 
aan de :inspecteur der Belastihgen, dat v.d. Pas na onder
tekening dient te verzenden. Het afschrift kan hij zelf 
houden. Tevens gaat hierbij een afschrif't, van een schrijven, 
dat wij zonden aan het Gem.Soc. Bureau te Wormer • 

Spreekuren Vondelstraat 54, op Maandag en �rijdag van 19-21 uur en Woensdag van 18-21 uur.



k. 4572/1-1/BJ
I 

v .d.Pos/oen.Sóc.Dureru \ •orocr 

ii.nn hot Gou ... 1oc.!:u�.1u, 
te 
W o r a n .r" 

'i'ot one ,.-çndae �ich de neer � ... --r:.

v.c1: ... , _nrr-\,;.,pondcntic-.... dros J:;t-hb trant 78 te ,,Q1'

tJ01--.,oa:r. 

U houdt v m do heer v.d. I'a.s ieder ... 
ueok t'.13,JC e:E van zij11 loon,è �t 1: .,.4(,.- pc1" ucol: bodrapgt. 
lJit :..., VäO.i.'' d.J he�: v..<l • ...1 nn CCJ"l !;no1" mmrc hol.r:_oting. tiij 
kra. � ... � àt een rc�s n�L�tmlijl:a vrui !:i:>r.:on, ll:t.t str-nn,qo.t 
hij uit�icht ;..c�i't oen rd<mu ,czi.n to �tichton. Sinds 
drio u·��-i ..... chijn.t tl 1Zij;.1 o ...... icio1� chti;c.not� niot z::eer 
te steunen. U ë t.t ccltter <!oor !l(.t- lot inhouden vnu d::t 
bedr.�g. 

Is· hrit nîc..rt oog. li jl.:'. <le :i.nhouàinr; to 
\lcr1.ind :r-cn •,ot u.v. r"5.- per uonk,o:,d't 1.! heor v"d.. <"3 
zich .:.v ts rttir..'3r 1:nn bzi.ro,:;on" Oo!� · o_ , :1 • ·: j r, mo verna-

m on, ... c� beà.r3g do h �'!" , .. nd .... r.... • n r�!l� m:m U"':
.i.,.i.Gast ver ·c: .. uldf3d i:3-. 

v �h. BURL .o n"11 .. c 

( _., •• ..ok ) 





LANDELIJK BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND 

Dossier No. 

Betreft 

Uw teken 

• 

• 

A.4572/M/BJ 

v.d • .?as. 

DER EENHEIDSVAKCENTRALE 

AMSTERDAM-WEST 
V ondelstraat 54 
Telefoon 84315 · 88168 
Postrek.. 96779 

Ue heer Kl. de Vit, 

Krommenieërpad 166, 

5 Nov. 1949 

Wo r m  e r v e  e r  • 

Van de Gemeente ,1.ormer ontvingen wij onderstaand 
schrijven, 

11 In antwoord op Uw bovenaangehaaláf schrijven berichten wij 
u het volgende, 
Door de kantonrechter wet:?d op 10 Juni 1948 een wekelijkse 
inhouding vastgesteld van f.32.5ü op het loon van P.v.d.· 
Pas. IJoor ons werd slechts f' .13. Ju ingehouden .or;1dat de 
kinderbijslag ad f.1$.2u per week aan v.d. !"'as werd in
getrokken, daar hij niet rneer in het gezinsverband leefde. 
LJoordat dus më:.ar een deel van de vastgestelde bijdrage werd 
ingehouden en mede door .het feit, dat de inhouaing eerst 
begonnen is op een tijdstip d{lt zijn gezin reeds een jaar 
in ondersteuning vvas, heeft van der Pas nog een belangrijke 
achterstand in te halen. In totaal is nog een som van 
f.2155.71 verschuldigd. 
Voor een verlaging van de bijdr&ge verdient het aanbeveling 
dat v.d.Pas zich met eventuele argumenten rechtstreeks tot 
de directeur van sociale zaken wendt." 

1/ilt lJ met v.d • .'as naar Sociale Zaken gaan om hierover 
te spreken? 

V.h. BUHLAU vovr� 

LiU 
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Verbinding : 3 2 

No. BV/G F}i>, • 1 50 •

VERTROUWELIJK. 
--------------

Datum: 5 Juni 1950 • 

Onderwerp: Bijeenkomst van E.V.C,-f:unc:tionariaaen_van Arnhem, Deyenter 
en Wageningen, te Arnhem op 24.5.1950. 

- -- - , 

Datum van ontvangstbericht: geen 

Betrouwbaarheid berichtgever: zeer betrouwbaar 

Waardering bericht: idem 

Tevens bericht gezonden aan : geen 

Medewerkende instanties: geen 

Ondernomen actie: geen. 

731 · 500 · IX • '49 
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VERTROUWEL LJ K. 
__ .. __________ _ 

Uit een bijeenkomst van E.v.c.-functionarissen van Arnhem, 
Deventer en Wageningen, welke gehouden werd te Arnhem op 24 Mei 
1950 is bekend geworden dat als Districtscorresondent voor het 
Landelijk Bureau Rechtsbijstand van de E.v.a. voor Arnhem is aange
wezen zekere Heijink, wonende te Hilversum, Prof Kochstraat 15. 

Hij zal zitting hebben te Arnhem op die dagen dat ald�ar 
voor het Kantongerecht arbeidersgeschillen worden behandeld. Voor 
bedoeld kantongerecht worden gevallen behandeld uit Arnhem, Nijmegen, 
Deventer, Zutphen, Wageningen, Renkum en Rheden. 

Het werk van de plaatselijke correspondenten wordt hierdoor be
perkt tot het aanhoren van en het geven van inlichtingen aan de be
trokkenen, om deze daarna te verwijzen naar de zitting van de 
Districtsarrespondent. Deze werd in deze vergadering heel deftig 
11deu:bwaarder11 genoemd. 

Het komt mij voor dat de op deze vergadering vastgestelde gang 
van zaken afwijkt van de richtlijnen, vervat in een desbetreffend 
schrijven van het Verbondsbestuur der E.v.a., waarvan een fotocopie 
hierbij gaat. 

E i n d e. 

Bijlage: 1 ex. fotocopie schrijven • 



I A F S C H R I F T 

EENHEIDSVAKCENTRALE 
Secretariaat, 
Vondelstraat 5'+, 
AMSTERDAM. W. Amsterdam, 3 Mei 1947. 

A.!.145-400 
·HL/CO

Aan de Hoofdb�st�urders der L.Bedrijfs
groepen, de Secr. der Pl.Centralen en 
de Districtbestuurders. 
---------� .... --�-·------·-----------------

Betreft: BehanQeling ontslag�eµ met Gew.Arb.Bureaux. 

4t 
Waarde Makkers, 

• 

1 i 

Het zal U bekend z1Jn, dat de Gev r. Arb. Bureaux de zg. erkende 
organisaties .in de gelegenheid stelden ontslagzaken van hun le
den mdt de Gew. Arb. Buraux te besprek8n, terwijl onze organisa
ti�. hierto0 niet in de gelJg-:mhaid werd gosteld. 

·vanzelfsprekend dat onzerzijds pogingen in het werk gestold warde
om, in het bolang van onz;� l,)den, evcm.Je::ns de mogel ijkheid te var..,. 

krijgen als organisatie dè bvlangen van onze leden te behartigen.

Naar aanleiding van onz3 bemóeiinge n ontvingen wij per 24 April
j .1. van het Min. van Socialo Zaken h�t volgende schrijven, d.at
w\j onv3rkort laten volgqn� n.l.

naar aanleiding van Uw bovennangehaalde brief deelik 
U mede, dat in de r0dactie van de circulaire van den 
Directeur-G-2.neraal van h10t Rijksarboidsburaau van 19 
Maart 194J een onjuistheid i.s geslopen en dat ddze 
circulaire inmiddels is gevolgd door e.:;n aanschrijving

9 

blijkens welke ontslagzaken, waarbij led0n van Uw or
ganisatie zijn b0trokken, door een vurteg�nwoordiger 
van.Uw organisnti8 �Gt den betrokken Directeur vnn het 
Gew. Arb. Gureau en/of hot betrokken Districtshoofd der 
Arb0idsinspectie dasg8w3nst kunnen worddn·besprokon. 

Wij zullen door rri.iddal v�n Werk:md Nvd0rlnnd onze leden 8rop attc:mt 
mckdn, dat zij in bi,j voorkomende g0vall0n hun belongen ..:loor onze· 
organisatie kunn0n laten beh�rtigen en vorzoeken U bij bahundeling 
van o:ntslaggev-2llen wm d0z1;; mogelijkheid gEibruik te maken. Zonodi
kunt U bij het Gew .Arb. Burn,'J.u o.an bove:ngenoemd schrijven refere- c 
rc:,n. 

Met kameraadschappelijke groat, 

voor h0t Hoofdbestuur der E. V,C., 

w.g. B.v.d.Haul, Secret::i.ris. 

,' 
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Qr.der�erp Rechtsk 

Van betrouwbare zijde werd medeged0eld, 

dat Heiligers,raadslid der CP,? te Delft, thans werkzaam is 

aan het RechtskundiB bureau der _;vc te Rotterdam • 

i,(,. 
.!!ilNDE• 



IJINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

No. : B 90654 

Betr.: A. Heiligers. 
V 1..i.V 3 

co 90654

's-Gravenhage, 22 Augustus 1950 

VERTROUWELIJK 

Van betrouwbare zijde werd vernomen, dat Adolf 
Heili5ers, geb. 30-10-1917 te 's-Gravenhage, wonende te 
Delft, Si.monstraat 50, raadslid C.P.N. te Delft, thans 
werkzaam is aan het Rechtskundig bureau der E.v.o. te 
Uwent. 

Ik moge U verzoeken mij te Willen doen weten ot

dit berioht op waB.l'heid berust. 

Aan de Heer 
Hoofdoomm1ssar1s van Politie 
te 
R O T T ER D A M. 

HE'T HOO:ED VAN DF. DIENsT.
;J. Namens deze, 

j; G. Crahbend®', 
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La n d e 1 ij k Bu r e au Re o h  t s bijsta n i 
Eenheids-Vak-Centrale; - Vondelstr. 54 - A M STER DA M. 
---··--·- ··--- ·--�--·-·------ --- - ... -··-- ... -- ···---# -·---

Aan de 
Bestuursleden Pl. Centr; 
Bedrijfsbonden en Inoae
seerders van de plaatsen 
Arnhem, Velp, Oosterbeek · 

en Renkum. 

Waarde Makke:es,

Hilversum �.3 .Tuni 1950 

Het Landelijk Bureau Reohtsbijstand der E.v.a. heeft
het voornemen een dag in de we�k te Arnhem spreekuur te 
houden voor de laden der E.v.c. van bovengenoemde plaatsen. 

·Kamaraad M, Heijink uit Hilversum is hiertoe door het 
Land. Bur. verzocht zioh daar mede te belasten, 

Een goede· voorbereiding is het halve werk en roept Zi� 
U hiervoor op a.s. Donderdagavond. de 29ste Juni, om deze a[.1,-
gelegenheid met U te bespreken. , · · 

Deze bespreking zal plaats vinden 1n het E.v.a. Kantoor
te Arnhem a,d. Klarendaalaoweg 6� des a�onds om aoht uur. 

Alle Bestuurders van de Pl. aentr, en de Bedrijfsbon
den alsmede de Inoasseerders van de hierboven gen�emde plaat
sen

k
worden daarom dr1ngen4 verzocht op die bespreking aan

wez te zijn om gezamenlijk de riohtlijnen en tijd vast te 
stel en·. · · 

1.v.b. met de werkzaamheden van Kam. Heijink elders op 
dit terrein stelt hif voor elke Maandag in Arnhem spreekuur 
te houdeD'van halte t tot 12, van ·2 tot 5 en van 7 tot halt
negen uur. 

Met deze maatregel kan elk lid, ook zij die in ploegen
diensten werken. go�ruik van makon. 

Makkere U zorgt dus 29 Juni a,s. aanwezig te zijn daar 
u allen hierbij betrokken bent, 

Wij streven naar een apparaat dat aller vetrouwen in
neemt, hiervoor is in de eerste plaats Uw modewerk1J18 en Uw
vertrouwen ter plaatse nodig. 

Met kam. groeten tekenen wij voor het Land. Bur,
Rechtsbijstand, w.g. de Distriotsoorrespondent 

. 

M. Heijink" 
Pr.Koohstr.15 -·Hilversum 
Tel. K 2950; No. 6524. 
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EENHEIDSVAKCENTRALE 
LAND. SECRETARIAAf
VONtEIBTRAAT 54 
! � S T E R B A M.
W/FL/B�603/13�7/3CO.

Waarde .Makker G:

Amsterdam, 22 Mei 1950.

AAN: De Besturen der Plaatselijke
. 

centrales,
de Hoofdbesturen der Bedrijfsbonden, 
de Propagandisten. 

===-=============�=--========== 

Bet -reft: :-,,?.:r-kz:rnm.heden �·e?. u vool.' Rechtsb:Î.j step.9.:. 
1 • 

Om het beter f�nctionneren van het Bu�e�� v�or Recbtsb.ijst,nd te
verzekeren, zullen vonnf 1 Juli ·a·. s. de volgende rich_tlijnen gel
den, die blj enkele bedrijfsbonden reeds ingevoerd zijn en hun. 
bestaansrecht Lebben beweze�. · 
Van vakbondspolitiek star!àpunt bezien, is de bedoeling van ond'er""' 
staande wC'r!-:-:v:i. -ize. de� de leden en de f1;.nctionnarissen beter con
tact met (�l,:.as; kri�gen en àe leden niet' wanneer zïj e.en ge
schil heoben, v.::;1 ht..�·. ·v:;i!i:'co!ld g�eti::i;rd worden nasr het Bureau 
voor Rechtsb:.j stc:nd, dat. ei; d_eze manier een naast de organ�satie 
staanèc, ;-u.:-i "tie !,a13f:; :!.r..teno:::1ei.'l • 
Het navol�e:1èo g 1)Ya r ( in .. ae pre et ijk 1,oorgekomen) willen wij sla 
voorbeeld �Geile�; 
"In een middelgroot bedrijf wèrdt e�n liè op staande voet ontsla
gen. Als motjef worèt· ècc� de wzrkgever aangevoerd, dat qe· betrok
ken werknemer berir,hten uit het bedrijf heeft laten publiceren!. 
ne functionnal':i.a -voo:- .tet Bu:-ceu voo;.• Rechtsbijstand in de be-' 
treffende a:d�.V.ne, �een� dit. langs gerechtelijke weg te moeten
oplossen, z.o·.1:;er 6i1; probleem eerst èJoor het afèelingebeatilll' 
of · het Hooi'd"b:.st uq• van èe bonj, waarva11 de betrokken erbeidel' .'

·1id \las s te l3ten bt:.::o:rdelcn. i 
Het -is d t.ièelij"'.<, da·t ëeze · 01at 1:jJ.::1gkWeetie · oiet met rechtsbij
standmiède'léfl O:J1 te lossen vrns, àcch h�t Bonds'uestuur had hier
in andere mogelijkhede::1 aweten gebruike.:i om het ontslag ongedaan
te mal�er.. '' _ .:. _ _ _ _ _ _ · 
Er dient naar gestreefd te worden, dat alle bonden in die plaatsen,
waar. zij· c·,:er eer. zelfstaudie bond safdelingsbest uur ku@.� be" 
schikken, er eeq kameraad in dat bestuur aaogewezen wordt voor het

. behandelen .van diE: gevallen, die duidelijk e8n arbeide- of eo

ciaalrechteiijk �ara�ter hebben. 
te·leden dienen dus in de gelegenheid gesteld te worden om min
stens een avonû in de week zich tot deze kameraad te wenden. 
Als de ploatsel:i.jke bondsfunctionnaris het geschil niet kan oplos
sen, dient hij het eeschil doo� te. gaven �an zijn Hoofdbestuur) dus 
nog nie -� aan :1et B ures u voo1: Rechtsbijstand. Het Hoofdbestuur dient
te cont:::-olere:.i of óa zaek. door he";; hocf:föentuur zelf kan worden 

opgelost, ·c:'.:' zij .goe·d ie_ ·voo:bereid, of .dat er nog e�n of and�r
opnieuw moet vio!'d�n voorcereiè. 
Als het hoof,Jbest our de Z::?al� n.,_et tot een oplossing kan brengen en 
volgens ha:?r voldoen�e is voorbereiu om een :rechtszaak aanhan.gig te 
maken, 'NO!'àt da �23k àoo:-:-g'3geven aan het Bureau voor Rechtsbijstand. 
Hetzelfde schem3 als bove no��chreven is ook van toepassing, ale de 
aangeleg:�r..eden ·rn� de I,ed�·i �f�bonden. ��regeld W�!'den door de 
p1aatse:!..1Jkc cectra�es, ocu�� oe B�d=iJ�sbonder. in die plaatsen
niet 0�;er :,elf sta n: :i.be afè eJ.J.ng ::;'.;sst uren kun:2en be schikken. 
De functior.r.aJ ·�:::ee1 ��.:i-:1 àe Fléla�selijki::: 0ent.rale àienen in dit geval 
al"s de z:i3k r..c2·.:; W0ï.:oen doorge!$evcn, zul..rn aan de àesbetreffende '
bond te à oen. 
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Het Hoofdbestuur dient wctr te controieren of de zaak door 
het Hoofdbestuur zelf kan worden opgelost, of de zaak goed 
voorber�id is, of dat er no� een of ander opnieuw moet worden 
voorbereid. Als het Hoofdbc;tuur dt zaak niet tot een oplossing 
kan brengen en de zaak vol7ens haar mening voldoende voorbe
reid is om een rechtszaak �anhangig to maken, wordt de zaak 
doorgeg even aan het Bureau voor Rechtsbijstand. 

·. De Bedrijfsbonden kunnen aan b�paalde, door hen te noemen
P��atse lijkt qostuurders, wier namen aan het bureau voor Rechts
·biJ stand ooetenvorden doorgegeven, bovoegdheid vorlcncm om met
het Eureau te corresponderen.

Hierbij wordt verondersteld, dat slocpts van deze rechten ge
bruik gemaakt wordt door ·bestuurders, die dusdanig geschoold 
zijn, dat zonder meer kan. worden aanrienomen; dat het Hoofdbe
stuur niet meer kan doen, dan door deze bestuurders reeds ge
daan werd. 
Tenslotte brengGn wij U nog het navolg�.nde onder �e aandacht: 
Alle geschillen worden in 0crstc instantie door de functiona
rissc� van do bond bLhandqld, waarbij de betrokken arbeider is 
aang�sloten • 
Is Gchtur het gcochil ont�taan· op een tijdstip, dat de betrok
ken urboider lid was van �én der andere bij 'de Eenheidsvak
centrale aangesloten bonden (of dat hij anders- of ongeorga
niseerd is) dan moet de b0trokkane naar de functionnaris van 
die bond vorwozcn war den, waarbij hij aangesloten zou zijn 
gowuust of was op hut tijdstip, dat het geschil �ntstond. 
Bijvoorbculd! eon schilder, werkzaam in de metaalindustrie 
is lid v_an •: de 11<.:ta.al 11, dqch gaat later in de bouwni jverhcid 
werkcn�ord·� ovurgeschrovdn naar de A.B.W.B. (Bouwvak). In de 
periode; dat hij nog in de metaalindustrie werkzaam was, heeft 
hij echter c,.m geschil aa:qn.angig go maakt. Dan dient de A.B .w. B. 
de betrokkene met G(;n vor

J
ijsformulicr naar de Metaalfunction

naris te verwijzen. 
De bedoeling van duzo maa re.Gel is, dat in elk geval de func
tionnaris van di(.: bond kGrinis van ho t geschil noemt, die de be
lang&n van de b(;drijfsbond dient tG behartigen, waar hot ge-
schil ontstond. 
Uitzondering hic.rop ma!;\;n di<.; geschillen, die geen arbeids
ruchtorlijk of socinalr(;chttrlijk knrakter. d.ragen, zoalst 
huurkwestil,s, vc rh,"!.nlskwc. sties, belaotingkwest ies, wel.ke· ge
vallen bij de functionnarisscn van die Bond aanhangig gtmaakt 
moeten worden, wnaibijhut lid georganiseord is. 
Ná 1 Juli e.s. znl aan bov nstaande werkwijze door hot Bureau 
voor Rcchtsbijsto.nd in sarocnwcrkinr, m'"'t het Sc,crotariaat van 
de E.V.C., strung de hand worden gehouden, waarbij wij ver
wachten, dat de Roofdb�stur(;n van -de Bondun de nog resterende 
tijd zullc.,n b(.;nutte:n om een en r.mdcr in hun af'delingen toor
gani S,:,Tt;Il" 

';/ij v0rtrouwcn. ,:rop, d;,t U v�n 0,m on ander goede nota zult
, r,_t;nH, 1, e'· v<:�bliJv,:n, m,..t !-::·lmt..r2.�docho.ppGlijke groeten, 

N:-J.mc.ns h.;t Vcrbondr;bcstuur de:r E.V.C., 
. -�

::.. . _, <.) "1. IJ. - --

:3. Br-:tr..d:::, 1,; n, Sl.-CT(.tn.ris. ' 

' 
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Als antwoord op Uw schrijven No.90654, d.d. 22-8-
1950 wordt bericht, dat Heiligere, Adolf, geboren 30-10-1917 
te 's- Gravenhage, wonende te Delft,u.iinder_daad werkzaam i-s 
aan het Bureau voor Rechtsbijstand van de E.y�c., zulks in 
de plaats van de bij Uw dienst bekende de Balbian, Hendrik 
Pieter Carel, geboren 2-3-1915 te Arnhem, d�e op 31-1-1950 
alhier werd afgeschreven gaande naar Amsterdam, Fahrenheit
singel 98.

h Aan B.V.D • 

/Vq Il 
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Verbinding: 32. 

VERT "iO lP"'/EL IJK. 
--------------

NI�
ACO! /-fo 
DAT: , 
PAR:tAf"" 

Ho.: BV/G /6{yy_, 50. 

('2 5 OCT. �� 

ACOI 5fó 

De Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te 
��:Q_r_�-Y-�-�-h-�-s-�� 

Hierbij doe ik U toekomen een foto-copie 
van een brief gericht aan de Heer D. v.Remmen, 
Amsterdamseweg fil te .Arri.hem, werkgever v.an 
twee Zwolse E.V.C.-leden, afkomstig van het 
Bureau voor Rechtsbijstand der E.v.a. te 
Zwolle. 

E i n d e. 

( 1 9 • 1 O • 1 9 50 ) 



Bureau voor Rechtsbijstand 

Dossier No. 

Betreft 

Uw teken 

• 

• 

• 

der Eenheidsvakcentrale 

(Bij antwoord te vermelden) 

Correspondentschap: Zwe 11 e 
Adres, v.Ittersumstraat 60 

Mijnheer, 

ZWolle,16 Oct.1950 

Aan de Heer D.v.Remmen 
Amsterdams f!tf eg 9 � 

Ar n h em 

Tot mij kwamen onze leden Rink Hoogaveen,en Harm Hoogeveen 
wonende te Zwolle aan de AkkerstrHat 67-5',en deelden mij het 
volgende medeaZij waren bij U in dienst vanaf 15 Aug.t/m 23 
Sept.5o,of'wel een zestal weken. 

Over dit tijdvaa hebben zij geen vacantiebonnen en risic6coupons 
van U ontva�en,terwijl de rentezegel:8 ook niet sijn bijgeplakt. 
bveneens hebben dj elk nog vier ziektecoupons van U tegoed. 

�ij hebben ten tijde dat zij bij u in dienst waren herhaaldelijk 
om verstrekking van het voornoemde gevraagt,doch ook aan Uw toe
segging bij de beiindiging der dienstbetrekking:J gedaan om hen 
alles toe te zenden,werd door U niet voldaan • 

'l'hans hebben zij deze kweaiie in mijn hamen gestelt,met het ver
zoek een en ander bij U op te vorderen. 
Ik verzoek U dan ook met grote aandrag het volgende aan ors bureau 
toe te zendena 7 

2 X 6 vac.bons, r.3,90
2 X 6 Risicocoup. 
2 X 6 Rentezegels 
2 X 4 Ziekencoupons. 

Het zal U bekend zijn,dat bij een eventueel in te stellen vor
dering via de JCantonrechter,wij een dwangsom van bijv.f .1,
per #dag kunnen eisen voor elke dag welke U in gebreke blijf't 
te voldoen. 
Wij nem,n echter aan,dat deze kwestie in der minne geschikt kan 
worden,doch verzoeken U wel deze kwestie binnen 8 dagen na dag
tekening dezes te regelen,daar wij anders maatregelen tegen U in 
overweging zullen moeten nemen. 
Mocht U echter een andere lezing van deze aangelegenheid kunnen 
geven,op grom waarvan U meent niet aan onze vordering te moeten 
voldoen,zo zullen wij dit eveneens gaarne van U vernemen binnen 
acht dsgea. 

Ho
,
o�chtend,

'� 
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UITTREKSEi. 

VERTROUïlEL IJK. 

Uil : .9.P. ... g?..�.-
Ag. no.: .. ��24�----
Voor :.�1��----···· ----.. --------��--

Uit een vergadering van het bestuur van de afd. ATEK (EVC-tex
t1el) te Arnhem gehouden op 17 Kovember 1950, is bekend gewor�en 

' 

/1 Ei. dat de vergadering werd bijgewoond door het H.B.-lid St�ven-
berg, die een inleiding hield over de vredesactie. Hij noemde 
de houding van Engeland inzake Sheffiel'êt 'de beste propaganda 
voor de vredesbeweging, 

2e. dat een opdracht van Stujt,fvenberg om wekelijkse stormavonden 
met de vredeskrant te houden, door de aanwezigen·wordt afge

_wezen, althans voorlopig, omdat man te druk zou zijn met het 
a.s. St.ijicolaasfeest, de voorbereidingen voor het ATEK-congres
en de acfïe tegen de duurte. J;,en achtte dit van meer belang

\ dan het vredeswerk, omdat het vredescongres reeds voor de deur 
staat. 

0 1 �,· dat 1n de actie voor de strijd tegen de duurte speciaal aan-
"-- daoht besteed moet worden aan de A.K.U:;.. J. Jansen• ·geboren 

v Ij 29.8.1919 wordt aaneewezen om contacten te leggen met d� op 
�lfiv. , de A.K.u. werkzame N.v.v.-ers, daar hij practisch alle AoK.u.-
� arbeiders en speciaal de Nov.v.-ers zou kennen. 

vw-� 4e. dat op 28.11.1950 een algemene bestuursvergadering van de Evc· 

b -·I 
zal worden belegd, waar ·ge st�rt zal worden met 11 de strijd t,egen 

l)ç O � ·l de duurte". Er zullen wijk-en be_g,.rijfsyer�aderi.ngen worden _be-
� legd, alsmede contact-vergaderingen met jeugdige textiel-ar-

beiders (ateliers). 
� 

J 5
/

• dat teneevolge van da uit bezu1n1g1ngs oogpunt noodzakelijke
l inkrimping van Districtsbestuurders en vrijgestelden van de 

� 
EVC, elke bedrijfsbond zal moeten voorzien in rechtskundige 

9; bijstand van zijn leden. Voor de A'.l'EK 1s Stu1tvenberg rechts-
t� <9'2. kundig adviseur. De afdelingen moeten :correspondent<m aanstel-

\ 

... en. De zittingen 1n Arnhem van de EVC-be stuurder:e He ij ink zul-
� len komen te vervallen. -

6. dat op 25 November 1950 te Deventer een vergadering.van afde-
l \ �ingscorrespondenten voor rechtskundige bijstand zal worden ge
�houden. 

E 1 n d e. 
----------



r.D. Schiedam No. 507/50 (D)

Jl!!f>,. Onderwerp: Rechtsbijstand aan EVC leden.

• 

bijl. drie. 

V E R T R O U W E L I J K • 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Hierbij doe ik U toekomen een afschrift van een brief 

van het �ureau voor Rechtsbijstand van de EVC, welke op 21 Hovanber 

1950 is gezonden aan enige EVC leden, die bij een zekere M. van Delft 

aannemer van grondwerken t e  Rotterdam gewerkt hebben. 

De te Rotterdam woonachtige personen, zijn aan de I.D. 

aldaar doorgezeven • 

Bijgaand treft U de informatiekaarten aan van de twee 

Schiedamse ingezetenen. (vader en zoon). 

Schiedam, 4 December 1950. 

{ 
N.B. 

Bijgaand ook nog een inf'orm.atiekaart van: 
P.A.G. Veenboer, die in Februari 1950 �anwezig was 
op een te Rotterdam g ehouden vergadering van het 
Havenactie vredescomite en van wie een dezer da�en 
bleek dat hij lid was van de Algemene Bedrijfsbond 
Transport en is geabonne erd op nwerkend Nederland". 
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EEMHEIDSVAKCENTRALE 
BUREAU VOOR RECRTSB-JSTAND
Heemraadssi ngel 1985 

Rotterdam, 21 November 1950. 

/"' Aan de Heren: A.P. Tieleman, Van Weelstraat 42 Rotterdam 
\...r, A. Cabaret, Honingerdijk 188 Rotterdam 
r.· :M. Blok, Waterloostraat 165 Rotterdam 

Wa rde Makkers, 

l/..._r W. v.d. Sluis, Schieveenstraat 14 Rotterdam 
. ..1.� (� A. Moret, Overschiesestraat 84 Sch:ie dam 

�7- -
C. I,,oret, Van Leeuwenhoeckstraat 37 Schiedam

J<. A. van Citteren, Oosterhoutseweg 11 Oostvoorne 
AJI W. van dei Hoek, Oosterhoutseweg 11 Oostvoorne.

Wij heb1en ons in verbinding gesteld met de curator van 

M. van Delft, .Mr. Vey Mestdagh, die ons mededeelde dat het faillissement van

Van Delft is opgeheven bij gebrek aan baten.

De curator d eelde ons mede, dat volgens zijn inzicht deze 

werkgever een doodgewone oplichter is, die reeds een groot aantal arbeiders 

heeft benadeeld. 

Er is echter geen cent van hem te plukken, omdat hij op 

huwelijksvoorwaarden is gehuwd en hij, afgezien daarvan, nog voor ongeveer 

30.000 gulden in de schuld staat voor de premies voor sociale verzekeringen, 

welke pre.mies hij de arbeiders w el afhield, doch ze dan zelf in zijn za1� stak. 

Het enige wat wij kunnen doen en ook zullen doen is, alle 

arbeiders, voorzover wij ze kunnen bereiken, te waarschuwen voor deze werkgever 

o.a. door middel van onze bondsorgê,Dan.

Wij begrijpen heel goed dat dit voor U een s chrale troost is, 

doch U zult moeten inzien, dat :procedures tegen deze man geen enkel resultaat 

kunnen opleveren. 

Wij zullen evenwel de zaak nog nader bezien op de mogelijkheid 

om deze oplichter te doen straffen. 

Inmiddels tekenen wij met kameraadschappelijke groeten, 

Voor het Bureau voor Rechtsbijstand, 

Al w.g. A. Heiligers.



MINISTl!!RI"E VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

Noo : B 98576 

Betr.: Inlichtingen. 
V AV 3 

co 98576 

•s-Gravenhage, 16 Februari 1951

Ontv, bew·

VERTROUWELIJKRappel .·u� .. a:
Än ,'ion• .J : . . id> .. /,.� s· J

Hiermede moge ik U verzoeken mij te willen doen in
lichten omtrent de volledige personalia, politieke ante
cedenten en verder van belang zijnde gegevens betreffende 
A.P. Tieleman, Van Jeelstraat, M. Blok, Waterloostra.a.t 
165, I. Cabaret, Honingerdijk 188,en 1!1. v.d. Sluis, Schie
veenstraat 14, allen te Uwent. 

Genoemde personen ontvingen een brief van het Bureau 
voor Rechtsbijstand van de E.v.a. te Uwent, nadat zij de 
bemiddeling van genoemd bureau hadden ingeroepen in een 
kwestie met hun patroon M. v. Delft te Rotterdam. 

De namen van de genoemde personen zijn U bereids door
gegeven door de I.D. Schiedam bij schrijven d.d. 4 Decem
ber 1950 no. 507/50. 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 
te 
R O T T E RDAM. 

HET HOOFD VAN DE DIENST. 
1(.Namens deze,
/ 

,--(\ 
---.;: .... :-:- /,,\ \ ' \ \ \';. �.. -----

�=----
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Verbinding: 3 2 • 

No. BV/G /f J.1.. -500 Datum: 4-11-1950. 

Onderwerp: Bijeenkomst van correspmndenten v.h.Bureau voor Rechtsbijstand 
der E.V.C. op 25-11-1950. 

Datum van ontvangstbericht: Geen. 

Betrouwbaarheid berichtgever: Zeer betrouwbaar. 

Waardering bericht : Idem. 

Tevens bericht gezonden aan: - Geen. 

Medewerkende instanties: Ge en. 

Ondernomen actie: Ge en. 
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VERTROUWELIJK. 

Op Zaterdag 25 November 1950 is te Deventer een bijeen

komst gehouden van correspondenten van het Bureau voor Rechts

bijstand der E.V.C. Deze vergadering was belegd voor de corres

pondenten van de afdelingen van de A.T.E.K. (E.V.C.-Textiel). 

Er waren 22 oproepingen verzonden; slechts drie correspondenten 

waren op de bijeenkomst verschenen. 

De leider van de bijeenkomst, het H.B.-lid en rechts

kundig adviseur van de A.T.�.K., Stuiverink, was zo misnoegd 

over de geringe belangstelling, dat hij geen uiteenzetting over 

de werkwijze van het Bureau voor Rechtsbijstand wilde geven. 

Hij volste.nd met aan de drie aanwezigen elk een exemplaar van 

de richtlijnen voor de correspondenten, een z.g.n. Instructie

les Bureau Rechtsbijstand mee te geven. Hij deelde mede, met 

het H.B. te zullen onderhandelen over een Districtsvergadering. 

Hiermede was de bijeenkomst ten einde. 

Bijlage:l ex. fotocopie richtlijnen • 
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WAT TE DOEN BIJ ONTSLAG OP STAANDE VOET. 

1. Vragen hoe dit tot stand is gekomen.
2. Ontslag op staande voet is allven mogelijk door diefstal.

handtastelijkheden, wurkw.eigering en dronkcnschap.i 
3. Ontslag op stat.nde voet ::ondér dat bovcnomschre,,sen rcdanen

aanwezig zijn, is onrechtmatig, 
4. Als het zo ligt, dat het onrechtmatig is guguvcn, kan dit aange

merkt worden als een spoedgeval.
5. Vragen G.A.B. of vergunning is verleent• Zo.nictschriftelijk

protestèren bij G.A.B. en werkgever bmnnen 2x24 uur met 
aangetekend schrijven.

6, Bij onrechtmatig gegeven ontslag ge:Jn pa pieren a annemen. 
, 

ZIEKTEGEVAL. 

Van 10 ziektegevallen is er meestal maar een spoedgeval bij. 
Redenen: 
Bij inhouding van ziekéngeld is altijd-beroep mogelijk van 4 weken 
na inhouding. 
Dus dit betreft e�n ival dat altijd kan wachten tot het spreek-
uux van de bedrijfsbond, waar hij aangesloten is. 

KINDERBIJSLAG. 

Dit is nooit geer spoedgeval en moet verwezen naar de bedri_jfsbond
waar bij aangesloten is. 

Het zelfde geld voor N'.=, dwet, K:r;iamgeld, en kinderbijslag. 

Bonàen waar geen -pln,� t sulijl:: bestuur van is, verwijzen naar de 
spreekuren van hot Bureau R .�htsbijstand. 
Bi· conflicten in de bedrijven of waur ook, direct helpen. Dit is 
altijd con spoodgeval. 
Alle leden die klachten hebben moeten eerst naar hun Plaatselijk 
afdelingsbestuur, ken deze hun niet helpen, dan naa� het B�reau
RechtsbiJstand verwijzen. · · 

De organisatie bomoeit zich niet met de volgende gevallen: 
Echtschcidi.n#en· • 
�ocio�schcidingcn. 
Zwarte handel en 
Diefstal. 

�preelcuur van Di.strict bcstuurderÏ Bnreau Rechtbijstand, iedere 
Dinsdag van 7 tot 8 uur, en iedere Donderdag van 3 tot4 uur. 
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Instructie les, Burcnu �ochtebijstend 

In welke klncht zit wel �t in. 

Enkole voorbc�ldcn. 

�. Icmnnd is ziek en hc .... ft 4 wekon zi<.,kongcld g(,;hod. ?ftr o·naür-
zocht te zijn door de.: controle arts mout hij w . .,�r 'flOrkon, .mnrr 
zijn huisdokter stnnt op het stnndpun�.dbt hiJ niet werken aag 
plus zi.jn speci,·list. Dnn is �o• ,. *afk etork <Jn moot aen in 
beroep gonn d�Jl is de knns op w1nnon groot. 
Dit alles bi?ncn � mo�nd • 

2. J.0111Dnd wor�t in do fnbriuk, de bans komt bij de arboid�r on ver
wijt h�m d<lt hij zijn werk niut goed hc:cft godnnn. E:' ontstr.At
cc:n·woordon\lisscling tuss�n·b��s un nrbuid0r. M r.r twu� vnn deze
arbeiders• zijn· bij hc.:t geval annwezig .Jil kunnen d� hele z;i�k
volgen. D� bnes ontsl�nt de nrbuidLr wulkc hij onsch�l4ig hc.:vft
tx;schuldigc1 omredun brutnlc mond. W,:nne0r beide mudo �rbcidurs
willen getuigen dnt de b:-1;:a onj•tist is opg\., tr'-:d�n dltn lmn h1cr-

J ·.u1 t con pro�duro gevo.::rd word�n IJlc.:t goed guvolg· on grote k�ns
op winn<.:n. 

:-
. . . . � ., .. 

3 •. E,.n lid van; àns hé�ft 0cn huu.rcon
.
tract met voorhuar. l'.·. jnrenln1

go: �uwoning is e-.:n vloer· stuk gcgann en· 1 ruit. N:· houdt do
· hlliabons t. 53.- voorbuur vnst omdat ür schQdc· ann de woning

.. : . ).è, toogcbrdcht. fü.t mng niet omdnt hij do huurb:ins niot moLr mng 
. .afho11dcn dnn de wurkvlijkc schndo ·is. I; zo'n gcv�l trekt de.: buiF>· 

bnns nnn hot ·kortste; vind als c:r vorvolging worµt.,ingcstc:ld. 

: •, 

' 

4.' E,1·n nrbcidor b0gint to werken op· do fnbrick tugon cün loon wr:t 
wctt..;lijJ:botn:;ld mng wordl;n volgcne CAO mot de belofte dnt hij 
moor zal vcrdiüncn bïjvo·orbut,;ld door in prost�tio to gann worl:cr.. 
20%. D ... rbuir1,ür w.�r:ct no C;On pnnr mn�ndc::n hoc het stont mot 
dic·bulofto. De bn .sis niet vn plnn dozu bulofto no tu komun 

1dnn kan do arf><.üdt:r nls hi·j bij u0n nndCJru bons op diu· voorm: 
don wel knn beginnen vorgunr.1ng onnvrngen bij hot G.A.B. die

:dän ook· ·wn1· verstr"kt. 

, ( ,i .A ' ' 
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Instru.cti-: l1Js Burc:nu R __ chtsbijstnnd. 
K nchtcn die men niot moet nnnnemcn. 

1. i,rn nrboidcr is werkzocm in de fobrit;k als los nrbc..idc.:r.
D:, b.; .s dr:-::--.gt hem c..:n wurkop wnr:r in du r:rbuidvr gc..:11 zin hL., f·�
Hij ooigert dit we:rk te doen. hn hurt4n�lde; nnnmnnins vnn de bn,� ·:
wordt d0 nrbeider ontdSngon op st[lnndc voot wegens wcrkwèigurir:i
Hior is niets ;-:�n tu doen an uun procus .niet moeülijk met c.:nigv
winst kans •

2. E"n nrbi]idur blijft thuis zondur zijn br:ns op tijd buricht
to zenden dit wil z1.?gGo.n voor 9 uur 's-morgens. I:::. dit niet
gebeurd en de b�ns ontsl�nt du nrboider wogcns ongeoorloofd ver:
zuim dnn st:��t dü bnns sterk on de �rbcifü.:r zu.Jr zwnk. A n zulke
gev�llen is c.:cn tc.:lofonisch of pcrsoon.lijl;: contoct met de firmn
hc.:t b..:stu om tot o�n gunstige oplossing te k9mcn.
Proc0s onnodig, gucn u nkclc lmns op winnen.

3. E-:n arbeider heeft met een mede nrbeider in de fnbrh:k ge
vochien. Me�stnl worden in d��c gevallen beide arbeiders ont
s.lngcn. In zulke gevnllon is juridisch weinig .--inn to doen.
Een proces verlies ju op deze voorwnnrd�nm.1tsdi0n er gc�n be
hoorlijtc g0tuigcn l".c:nwozip:, zijn dot een van de crboidors gu,:n

schu.ld hueft. '

4. Een nrbcid�r is ziok on moet wcvr, W(.;rkcn van c ontrole en ht'..ir;
�.r/�tcr on speciûlist. G,'.,'.t het lid nog niet werken don is nlh"f.
•;oor eigen risico went g�r.!t men in beroep dnn vcrlü:st mon zo';·
.�r.::-!k :-:1 tijd.

5� E0n nrbcider die ontslngon wordt wegens diefstal dronk0ns0��. 
0nz. is niets .::en tc.: doen en zulk0 klnchten moe ton dni:l ook nic't 

::.�ngenomen worden. 



MINISTERIE V,AN 
Bl:NNENL.AND.sm ZAKEN 

No.1 B 95556 

en H. Hoogeveen 

's-Grawnha.ge , 29 November 

VERTROUWELIJK 

.--�J 1 jO�j 
_.. 

Hiermede moge ik u verzoeken 'mij te willen doen iriliêhten 
omtrent de personalia, politieke an·t;ecedenten en verdêr van be
.lang zijnde gegevens oetre:rfende Rink -0n Harm HOOGEVEEN, wonen-
de te· Uwent, Akkerstraat 67-5. · 

Door het Bureau voor Rechtsbijstand der Eenheids Vak Cen
trale werd aan de werkgever van de betrokkenen een schrijven 
gericht, waarin uitbetaling werd geëist van vacari:tiebonnen 0 

ri
sicoco:upons en ren·tezegels; die de gebroeders Hoogeveen niet ·
zouden zijn uitbetaald. 

Aan df) Heer 
Commissaris yan Politie� 
te . > .  

• 

ZWO D LE •. 

HET HOOFD VAN. DE DIENST 

�Namens deze 9 

x· 

'J. G. Cmbbendarn 



�vil, .Jj). >
No. 2901/VER'!'ROUWELIJK. - Datum,t 12 December 1950.

Verbindingno.47 • 
.No. 95556/VER'l'ROU\'VELIJK. - Da lium, 29 November 1950.

Onder•rerp: Inlichtingen t.n.v. 

eo RI.NK- fil!. � HOOGEVEE.-i. -

• 

• 

f}[}Tö1. -
-;c0,46' 
ûAT: \-!-rl 

PAR:/v' 



No.2901/V]:R�ROUV/ELIJK.-

Antwoord op schrijven van 
29 November 1950. 
No .95556. 

Onderwerp: 
Inlichtingen omtrent 
Rink HOOG�V.rl:EN en 
Harm HOOG.li:ViEN. 

• 

Lzien 

... g.g.k. 

"' 

12 Dece1::1ber 
-----------------------

Bij een.dezerzijds in6esteld onderzoek is het 
navolgende gebleken:-------------------------------------

\� Bink HOO��v.b.6N, geboren te �en 17 Maart 1924, 
van beroep stuca.door, vwnende te Zwo lle aan de Akker-

I
X straat No. 67 /5 en---------------------------------------

Harm HOOG�Vii&N,6eboren te ÀmI!len 13 Juli 1928, van 

beroep stucadoor,wonende te Lwolle aan de Akkerstraat 
No.6775,vestigden zich te Zwo lle op 19 Januari 1946, 
komende van Barger Compascuum,gemeente .L'.'rnm.en .. ------------

Beide personen zijn thans korte tijd lid van de 
�.V.è:"L.ij hebben alhier bij verschillende patroons 5e
werkt. Zij hebben zich daar altijd rustig gedragen.Het 
zijn geen personen ,die relletjes veroorzaken. Op het ter
rein van de politiek zijn ze niet op de voor6rond getre
den.Op vergäderingen van de �.v.c. or C.P.N. zijn zij 
niet aangetroffen.---------------------------------------

! 
De vader vah bevraagden genarund A.1,bert HOO��V�N, 

geboren te Emmen 9 October 1890,van beroep veenarbeider, 
vestigdeLook te two lle op de zelfde datum dan zijn beide 
zoons voormeld. Van de vader bleek al spoeQig dat hij 
l�wa s.Hij is dan ook reeds aan Uw dienst 

;door�egeven. Ook deze treedt echter o� pet terrein van d 
politiek niet op ) de voorgrond. (EINDi)(i>· 



�.D,Hoo�veen. 

!{r,G 36. 

I 
., 

' 

I 

l 
j .;-18 DEC. 1950sf-1 
•-----' 

ACD/ fP:;fl 
D I i NS T GEB EI M. 

15 Deoember 1950, 
/ 

OP X .�f1

AW/ 

DAT: 1-2.-SI 

1PA�:� 

Hierb$.j heb ik de eer U het v+olgendé te �richten, 
Btj een l<>onges·e�il tussen c1, eigenaar/werk�ver van een 
me'l;l.belfa.bri&k gelegen aan de :Pasetrdijk nr,38 in deze ge-

- l meente (W,:Bru.in.s) en de werknemer Earteli M.arir;1sen,gebo.
ren 6 Juni 19:}1 te Hoogeve,.n,wonende NooX'd 141 alhier; 

.· 1 heef't de .n,dez: .van ae we:i,Jmemer zich - nadat geen genoeg
doening zi;Jnerzijd-s kon worden verkreë-en " gewend tot de 

X. 1 U bekende G&�i,t van Eok,gebo:ren 29 Mei 1918 tt Hoogeveen, wonende 6e Krakeel.sewijk 7 alhièr,voarzitter van de E.V.o

atdeling Rollandsoheveld. 
De bam!ddeling van van Eck heeft geen resultaat opeeie� 
verd, 
Een e,:i ander m,�ft mij aanJ.eciding U bie,rbij een informa

\!iekaart t,n.v,de vader Bart•ld Maris�en te �oen toeko-

�·, ...-�vt,· ' - ' o/·�w'iv-•

�J:-1-tr:A 
ób· � �· 

�� 

r/ 

AAN de Heer Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
aam:mtraat 68.
' s-G R A V E f H A G: :S. 



COMMISSARIAAT VAN POLITIE - KERKRADE 
Telefoon No. 2345 

(Men gelieve bij het antwoord het kenm•rk, de dogtckuning en het onderwerp van dit schrijven te vermelden) 

,�� 5 JAN. 1951
-· · 

� fJ.' ;;� Jt?
-- -

-1 

,/�,-; 

�/24 _I 

• 

1 ' 

BIJiagen, --

KERKRADE, 

Datum 4 T8!1UCI� 19$1111 

ln bet 4ao:\,la4 � �oi4* ven�-� JO l»<i. f.950 ��top l146•2 
in koJ;o.n 4 •' f13;"èl6<tA® bo•cbt. v� 

�-��,n�� 
In dé) fl�lït TOOT l(eroWa QbJ'd � J.! �Oi40S'4) V4\tl 4,· 
'*"• 01,r .. ���ti1 �lmlrftl0l$.1Jll CbfJ'n'<1tlO.n4•Ko"d.o 
ontt,� QNl(;•itCJCd mat Ao ®11�U.J'lth · a.t #0 V,dJäae g vo�. 
�u vo:ram..,nttn. i»:,� �oldo�d �on � GelrQkond aat
� oxin �Bte;ft't&f#.:eattro -souaört ·oatvon�on � nu uton(!on no 
•Qlla..r mo� 0,··1$-t-�ts.� Allif· -ao--otH)�i;�•�:�#!J!boitloJ.-Q· m,�
'Cfm �t�tlltooU'4 ûit4itkaó�l\ � t"4�,, t.t� ot f.1.5'0
_..�tlGVo-UJJt � &ehu\'Jd®f � •� l�o��na • .Do 
16 �{i.cÓblov$1 OS'b�1®'11l V<!�bil $\11 4At Cl� hot WON� 
4() -.n .�J.Gn QQ�ten doe�. u, Uon� J)l_. ��t$« toGOA t'é 
�ntnen. 

In vo,b@4 t»t 41 t 'bttl.<:.ht &oo dots1nljdfl oun ond.«>l'tloot: iz�t�14 
"WO�l'W.J ia Gtt,bl.f$on, dot 4e '** �.ra .. �o,. r.ltDbtt1:fobt-ikc:IDtó1 
�kd�clo ea.n 4o t\�flo.n st. P1Qt.o�tl'$ai , Q O;).•�•�t •• 0 iJQ 
�rQ"à4�, aio voorhoon .-oo�lt� �•ion, �,.. �ol&.n� lt)T�J'd<1_. 

ei.oh iil ve� .t:l8t h6t ftitt dà:t � tr4e>ttuf.h tèun eubolen �r� 
111180l.Md rirdón eol,.ov�•"4t'l-J'4oot 1.11.çto- in het 'bo-4:rtJ!' f.o i�t.R40rJ.t 
eç�t beat, �Û'Ult 4Gtt ,, (bD ntot .è(m �, �U\ 111 llf)�Qnt,te�o«tcd 
tr.rruit.�l't.oht atè.aft v��l4} otboidèra, �rotid():r , to�UVl4oa, ontölot: to 
111.'l"l.�tl • 
Dit on1"1n.c, vo� hctt Vöi-l.e$lQh -.ol'VA&'l toento�c m,ri. V(trlocwct door. 4q 
1llroowu.r lfan het bSJlmntoor Ko,iibrlc1t � hot Ocr .A#ht.t14lo'b�u to lroO:\"len, 
wo:rd do •-:.t.�a op 18 Doe" 1.t;SO �oAaadt ��J.J 11Un tovèll.(J � ®dfl 
,&odool.4 aut_. hoouel . d.1 .-.1"v, "3.ond.ttc to l)oe. 19,0 �� aeor o, bun � 
b()booUcn tt1 VCIJ)'�ä�on. .. -� \Qch •� to \'tool- vt:m ,, t/11 a5 ,04. l9'0 
ho\ miql-e lo.os:s #ótl4è!l ont\i'Gncon. D:tt lo® !G �\lel# tlttl>ót�id• 
lr. to�c0t(Jllt.� 1$:\ llo\ �'-Onbol'i®\• Vt,t�Ol;lG hOtîl'3� �M do bot� 
t;tröo-Uoró n.a �doe«� a.t OiJ op t.a �. Qd<m ',ro��nèn, be'bbon 
b040<>141.> ,-.1>o1aote taoéla •.m�t 18 kei 4t 19,0 Illot ®tts- � eon00t\4o ttftaQ 
e�rldl • tae:iand Ytln 4e 61:b014tn h'1)ft bSJ }lot. t1X'bM.@biU»4.tl "�-,:
eo�,kt teee� bt)t �talos, licttn:Uè �e4q l1d l:..� :l� rr 19 l)êc.•so 
!lOpamOQnttu hooft ao Il� ��o ht)t a!ot:1.0�!'� oo�t 7 dtle�n "-4ltn 
boeudisd on tuin � ç•�tl a:t))f)J.C,q�a 1ooa utt1)ö-too1d QV<JJ:t � pori{Jcto. 
�-lWrté\c dowolkö �i.J ��n ��PJ.'OOt-tt• bribbon $è'lWo:rd" m$J hdb\i(m 
$ndo::&md �on korotei:Jiti:tiCt".tte o�w•�· 
.De> nou bl..1 4.ë. tt� Dnmnkc,�o 111 e.1-.4t 1-JJ11c10 o;rbotd.qa• t.w. a5 1n ti()t:lt•l
- hat bmttónb�cht �okt vart 1.6 ar�derG - hob'bOn -oen tctt:�t�tlt.t..•

oatl.'4 ...... 
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1 �2 0 DEC. t;B)

AC 'ff/�f
Hierbij wordt het volgende medegedeeld: 

Blijkens de inhoud van het hierbijgaande afschrift 
van een schrijven,a.fkomstig van het Bureau voor 

Rechtskundige bijstand der Eenheidsvakcentrale te 
Zwolle en gericht aan de Directeur van het Ge
westelijk Arbeidsbureau te Heerde,is: 
GERRIT de WEER D T ,geboren te Hattem 29 
Augustu� 1916,van beroep transportarbeider,wonende 
te Hattem,Hogenkamp C-123,lid van de E.v.c.

Bij het deEerzijds ingesteld;'ónderzo�et 
gebleken,dat betrokkene voor de E.v.c. actief wêrk 
zaam is. Tot op heden is niet vastgesteld kunnen 
worden of betrokkene ook lid is van de C.P.N • 
Voornoemde De Weerdt staat te Hattem ongunstig be
kend.Hij is meerdere malen terzake door hem ge
pleegde misdrijven veroordeeld (o.a.terzake dief
stal en Verzet). Betrokkene is een zeer ontevreden 
persoon en tegenover het Gezag altijd opposant. 
Degene die het meergenoemde schrijven heeft onder
tekend,is genaamd: 
HERMAN BE L D MA N ,geboren te Zwolle 27 Februa 
1920,wonende te Zwolle,Huijgenstraat no.46. Omtre 
deze persoon werd dezerzijds herhaaldelijk gerap
porteerd inzake zijn voor de E.v.c. te Hattem ont
plooide activiteit. 

OP KAART

AC0/ 1 i ,_ 

DAT: 1,l(l 

PAR:� 

Apeldoor.n 16 December 1950. 



Betreft: 

A F S C H R I F T • 

Bureau voor Rechtsbijstand der Eenheidsvakcentrale . 

o.o. J.de Weerdt.

Corres pond'ent schap: Zwolle 
v.ItterSUlllstraat 60.

• 

/be
gk g • 

• 

Aan de Dir. van het Gewestelijk Arbeidsbureau 

te H E EF<�R D E •

Weled. Heer. 

Ons bovengenoemd lid,wonende aan de Hogenkamp C-123 te Hattem,kwam tot mij,en 
deelde mij het volgende mede: 
Enige weken geleden ontving hij een berichtkaart van Ww bureau,dat hij zich voor 
werk moest melden bij de Utrechtse Wegenbouw,welke werk in uitvoering had in 
de omgeving van het Apeldoorns kanaal. 
Op 23 Oct. 1 50 voldeed ons lid daaraan en meldde zich aldaar. De patroon vroeg 
hem of hij een goed grondwerker was,waarop ons lid mededeelde dat hij eigenlijk 
transportarbeider was,welke echter nu en dan ook wel eens met de schap had ge
vrerkt.Het gevolg van een en ander was,dat ons lid niet tewerk gesteld werd,en 
dat de patroon de ka.art terug gaf met de aantekening dat de Weeiiait geen grond
werker was,en daarom niet was aangenomen. 
Op advies van de behandelende ambtenaar (de heer Bouwmeester?) meldde ons lid 
zich aan bij Soc.Zaken te Hattem voor het aanvragen van o.u. Op 27 October 1950 
kreeg hij echter bericht van deze Dienst,dat zijn verzoek was afgewezen. 
Trots alle pogingen die door O!UJ lid werden genomen werd hem geen o.u. ver
strekt,omdat hij werk geweigerd zou hebben volgens het G.A.B. 
Tot zover de lezing van De Weerdt. 
Indien het bovenstaande op feiten berust,zo ben ik van mening,dat door het G.A.B 
advies verstrekt had moeten worden aan Soc.Zaken te Hattem in de zin van een 
gunstige/schikking. 
Ik zou gaarne van U willen vernemen of U alsnog bereid is deze zaak zo te regele 
dat de Weerdt van 23 t/m 28 Oct.'50 nog zijn o.o. over dit tijdvak kan worden 
uitbetaald.Mocht dit niet het geval zijn,zo verneem ik gaarne Uw lezing çver 
deze kwestie. 
Met de Weet!� heb ik een afspraak gemaakt,dat hij zich op a.s. Maandag bij 
Soc.Zaken zal ver'bloegen voor een en ander,en deel U verder mede,dat een af
schrift van dit schrijven door mij is verzonden aan deze Dienst. 
Daar de Weerdt een vrij groot gezin heeft verzoek ik U beleefd met de a.:t'wikke
ling zoveel mogelijk spoed te betrachten. 
Uw berichten tegemoetziende,tekent, 

Hoogachtend, 

w.g.H.Beldman.

Voor woordelijk afschrift 
R.P. Apeldoorn. 



:No. 44
c-4-•51.

fa©EHV1ERP : B.N.o.p.
·----

VERTR OOi'/E LIJK. 

( uitbreiding spreekuren)

12 1,flart 1951.

� Bijgaand wordt U in duplo toegezonden� afschrift van een gestencilde circulaire,
welke onlangs van de afdeling AM3TERDAM dei B.N.o.p. is uitgegaan aan haar leden. 
De inhoud van dit geschrift spreekt overigens voor zichzelf. 

._ 

��\�-----------.------�-----------, ----------------------------------
E-

3.-----

Bi jlagen : 2. ( 1 �L�� '"" ('ilvflAÁI)



/O{°Jo{° 
BEIANGRI'JKE MEDEDELING VOOR DE L!IDEN VAN D� BNOP - A,fD. AMSI'ERDAM.hFSCHRIFT. 

�oewel onze afdeling iedere Maandag- en Donderda�avond van 7 tot 8 uur op de Klovettiers
Q}urgwal 139 spreekuur houdt voor het geven van advies en bijstand inzake belastingkwesties,
geschillen met' sociale zaken over onderhl!liUdsbijdragen, geschillen met huiseigenaren over 
de huurprijs, beroeps- en scheidsgerechtzaken, geschillen over ziekengeld en kinderbijslag,

�oor medische hulp bij keuringen, enz., enz., is de toeloop van leden (en niet-leden} 
overdag nog van dien aard, dat wij onmogelijk in staat zijn de bij ons in behandeling
gegeven zaken op de snelst mogelijke wijze af te handelen. 
In het belang van allen, die onze medewerking inroepen, heeft ons bestuur besloten om naast
de avond-spreekuren ook twee maal per weel overdag spreekuur te houden, zodat de spreekuren
nu als volgt zijn : 

IEDERE MAANDAG- EN DONDERD.AGAVCND van 7 tot 8 uur
IEDERE DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG van 2 tot 3 uur

o_p de K1oveniersburgwal 139

Noteer dit in UW contributieboekje! In het vervolg zullen wijHallen, die buiten deze uren
voor advies of inlichtingen op ons kantoo r komen, naar de spreekuren moeten verwijzen! 

Dan nog iets ! 
Indien U ergens moeilijkheden hebt van bovengenoemde aard,wacht dan niet, 11Bar kom onmid
dellijk op ons spreekuur. �ij helpen U.graag en zullen alles doen om resultaat voor U te 
bereiken. 

.VOORICOMr DUS I!'INA!ICIË1E EN ANDERE SCHADE EN \iENDT U TO!' <.NS, l&\.AR ••• ALLEEN TIJDENS DE
SPREEKU.H.EN ! 

Namens het bestuur, 
Q. Groot Roessink, secr.



��v/ 
I.D.No.194.

VER T ROUWELIJK.

0 . 

OP KAA T 

I 
J� 8 MRT 195f

ACO/ 
Betr.: Inlichtingen. DA T;.31-s-.51 AC9/ ltJJ;, f.0

.} 
/ 

�:.. flrlv� k �d-
B 2 7 MAART î951 

/.o 
Als antwoord op Uw brief no.98576, d.d.16-2-51, wordt 

bericht, dat door de in die brief genoemde personen kennelij"k 
een verzoek tot het 11 Bureau voor Rechtsbijstand 11 der E. V .c.

is gericht om een poging te ondernemen om hun belangen te 
bel:B.rtigen. (Zie aangehechte originele brief). Dit verzoek 
impliceert niet het lidmaatschap van de E. V •. C. 

xl 
Tieleman, Adrianus Petrus, geboren 24-2-1900 te Rox-

terdam, hulp-arbeider bouwbedrijf, wonende van v/eelstraat 4a 
te Rotterdam, is R.K. ,. bezoekt geregeld de kerk en is onge-

• 
1 organiseerd; 

r
.,._ 

· 
, Cabaret, Adrianus, geboren 1-6�89 te Brielle,tuinder, 

o1(·,,.,P�./' wonende Honingerdijk 188/7 te Rotterdam, is politiek ongein
teresseexd en ongeorganiseerd; 

/ : V.·•) ..-- Blok, Marius, geboren 21-11-96 te Hillegersberg, 
V1 grondwerker, wonende Waterloostraat 165c te Ro:tterdam, is 

t.r: (il'" politiek georiënteerd op de P.v.d.A. en lid van de Centrale 
l': �if. 

/
. 1 Bond van Transp.ortarbeiders ( N •. V. V.); en : -

,-- � van der Sluis, Willem, gebor01 30-4-07 te Hekelingen, 
\,U \· �� grondwerker, wonende Schieveenstraat 14b te Rotterdam, is 
��V' �!·t" Gereformeerd(art.31) en lid van de Ned .Chr.Bouwvakarbeiders-

(; · �. or "Vc· bona{c.N.V.). 
1u·� t.rt,.• �I -Van van Citteren, Arie, geboren 3-1-1 2 te Rockanje, land-

.�,., ,-" 

(

arbeider, wonende Oosterhoutseweg 11 te Oostvoorne, is hier b ' kend, dat hij in 1947 lid E. V .C. was en in 1949 de ca.ndidaten
lijst der C.P.N. bl.

--

�fde ve rkiezing gemeenteraad aldaar onder
tekende. 

Van van der Hoek, Willem, geboren 13-12-1900 te Oost
/ voorne, landarbeider, v.o nende Oosterhoutseweg 11 te Oostvo orne 

is hier bekend, dat hij in 1947 lid E.V.C. was en dat hij in 
� 1949 de candidatenlijst der C.P.N. biJ Oe verkiezing gemeerrte-

áad aldaar ondertekende. 
Opgemerkt wordt dat reeds met de Heer van Laere is be� 

Lvan cartotheek- sproken de dezerzijdse inzendingLvan eerstgenoemde 4 personen, 
kaar.ten -tE:n na met Îoutieve mutatie 's, welke laatste inmiddels, naar verze-
me (kerd werd, in Uw administratie zijn doorgehaald. (EL:DE).

7.' \ '
/ eyJ,11 ' 
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Eenheidsvakcentrale 

BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND 

Onderwerp: rb./van Dülft 

Dossier nr.: ili/J V28P8 

ROTTERDAM, t..: Rovor-ibor 1950 
Heemraadssingel 185 
Telefoon 37426 

,A. 
.. Tiele!T'an " vru, oel trest �'I' 
Cnb..:.ro t * !Ion1rwe1•.:Ujk 160

• .Blok , atet·locott·oet 16.:1 
• v . ..  luio , c 1m; m,·:r t 1

otterda 
., 

n 

01·et , over-.... nhieo<.:.ileatl"Dot 84 S�:bicdäm 
orct � v !f1 tceu enn Je!qitra.1t 3? u 

11 van C1. tCJ:on, osterht>utochc·.e 11 Oootvoorne 
u V« do ROG!!: , n ll u 

----..-... -......... -.... ....................__._ ... _.,..._.,. ..... ______ �-----·---..... -

a&rrle: iktera, 

ij ho ben on13 i..n VGrbinrlin.3 eeotel , et de eurato1· van • ven 
.IJGlf L, r. vcy eatl GL;n" u.ie ona crodedeel.«o dut het faillieaoment
vm2 Vl:ltl DE!lft io a. e;ehcvc.r, bij eebrck con beten. 

e our tot· àeoldo 0110 efio, d.at "lol0cns .... ijn inzicht deze werk
sover een a.ooóe;et'lOne OJllichte1" i. , dio rec<ia een t-oct uo.ntal 
orèoiçers henl!!t onadttci3d. 

r i e<Jhter ee n cent van ilc te pl.1kken, omclo ... uij o hu elijko 
vt,ornaurd n iu l.,otrouwd. en hi� ,Lge"':i.en daorvcn, nol:, voor on�e
voc� 3 duiz0nd eul,cn în o schuld staat voer e rcmios V<lfl 
oociolr, ver-ete in._,, 1.o (:_i;o ro ieo hij a.e arucidara r1el afhield 
docb ... o don zelf in "ijit :r.-;: ... ti r etak. 

t cniuo wot ( ij kunnen doen on ook au lon doen ia, alle srbc1-
<.sct' , v ox·�ovor j :.::e lru11,1el.l 'bes·ei :�n, to · rschu on voor de::m 
t1ct·kgevc� o.o. door c1ddo1 1 ·11un onae bom1sor oncm. 

i e t  jon heel ccou �t ait voor U een oc r t 
U "lllt rnoeten in ... ien, at ,roe llureo tccen de, 
rosulta�t minnen op� Vurcin 1j zullen even l 
bezien op de moeel1�khe1a om do2e o lichter te 

t!'Ooot is, doe}'.! 
1 eon eru:ol 
o 1,0'-' noocr

t;>�.f f.m.

to ene • ij 1t10t ttoru&racdachn.p .... lij. ë. 1•00 n. 

Voor" h 

Spreekuren: Heumrnedsslngel 185, op Dinsdag on Dondordag van 19.21 uur. op Zalerd..19 v.on 10·11 uur 
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, MINISTERIE VAN \ \ 
BIN.NENLANDSE ZAK� ..

co 113918 

No. : B 113918. 
Betr.t Bureau Rechtebijstand

der E.V .C •• 

.. • 

V WK 4. 
Volgens een uit betrouwbare bron ontvangen bericht, zou

DE BOER, wonende te Zandvoort, enige tijd geleden zijn werk
kring bij het Bureau Rechtsbijstand der E.V.C. of bij mr Benno
J. STOKVIS (23-6-1901 .Amsterdam) hebben verlaten. 

Ik moge U verzoeken mij omtrent de identiteit en poli
tieke gezindheid van deze DE BOER te doen inlichten, alsmede 
zo mogelijk aangaande de redenen, die tot verandering van werk
kri:ng hebben geleid en z,ijn tegenwoordige werkzaamheid. 

HET HOOFD YAN DE DIENST" 
rv� Namens de� 
_7 

' Aan de heer Korpschef 
van Gemeentepolitie Ontv. bew: .............. ,_ ............................ � 

' -R,......,-:,::-1. : ... , .. � ... rL ....... 2 . .1. ........ . te 
Z A N.D VOORT. A .... 'lOS� :. : · ... .\. \ .. � ... 'l,4--.2 .. _:- ,...:;;;_.....;!......:,_.,..----:,-



) 

co 113918 

MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

•s-Gravenbage, 3 Augustus 1951.

No. : B 113918 VERTROUWELIJK ��-,�
1 Betr.: Bureau Rechtsbijstand 

der EVC te Amsterdam. 
--\ ,,·· i"" \ 

\. 

V AV ).Z. ---

Mede te Uwer informatie moge ik U mededelen, dat volgens 
een uit betrouwbare bron ontvangen bericht aan het Bureau 
Rechtsbijstand der E.V.C. te Amsterdam als juridische mede
werkers verbonden waren, en wel omstreeks begin Juli 1951: 
Mr Hendrik P.C. De Balbian, geb. te Arnhem, 2-3-1915; 
Dr Curt W�B. Wallbach, geD. te Amsterdam 2 of 27-11-1902 en 
Mr Louis Mok, geb. te Amsterdam, 17-2-1919. 

Ook Mr Trees Heyligers, geb. te Zwolle 18-10-1915, echt
genote van Raden Mas Soenito verricht volgens dit bericht 
- naast haar eigen prä.ktijk - nog geregeld werkzaamheden
voor het bureau.

HET,HOOFD VAN DE DIENST • 
.lj Namens deze,

Tl> k 
.. 

Aan de heer Hoofdcommissaris 
van Gemeentepolitie 

r � r.. van J 
. , 

te 
A M STER DA M.



J 

v.15. 

No.G.3)5/50-LXXIII-l. 

Vertrouwelijk 
12.1.51 

-t�-�--
OnderwerE: Bureau Rechtsbijstand EVC te Amsterdam_ --J>. y-_

Datum ontvangstbericht: 2.7.51 
Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouwbaar 
Waardering bericht: Betrouwbaar 

··11 JUU &5t

Amsterdam als 
-..C,, Mr.BALBIAN 
a,C. 1 Mr. WALBACH 
1,..1 Mr.MOK 

O.a. zijn thans op bureau Rechtsbijstand te 
juridische medewerkers verbond

7

n: 

'- ) 0"' ' '/' . ,,.P;r. 

) �('\ ': �
0/

11':.. " .,, 

Sinds enige tijd is eveneens ene juffr�uw S.Heiliger� 
(Mr.) aan dit bureau verbonden. Hoewel zij haar eigen praktijk 
uitoefent verricht zij geregeld werkzaamheden voor bedoeld 
bureau. � 

De �rechtsg�leerde is Mr. STOKVrsj terwijl sinds 
enige_ tij�de, wonende te Za...�dvoort �daa�)niet meer werk
zaam is. 

Nadere personalia van betrokkenen zijn alhier niet beken 



v.15

No. G 355/50-LXXII-l. 

r OP KAAR r ·

r

, 
ACD/ � 
DAT: �; 'r, 
P'A.R: �. 

Onderwerp: EVC-adviesbureau te Amsterdam 

Datum ontvangstbericht: 2.7.51 
Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouwbaar
Waardering bericht: Betrouwbaar 

VERTROUWELIJK 
12.7.51 

r -hr----

�.� -
; ,· 1, JUt. l96,1 

"" 

i( j/3_j?(Y'I
'..---' 

/!,er EVt:'-4a'v1.�i,u�c"... G�� 
�e.e:i-d. �u- is ge� tigd aan de Prinsen

gracht 739. Als adviseurs zijn aan dit bureau verbonden: 
� l 1.NES van Jan (bestuurder ABWB_ afd.Amsterdam),"'°"'Jtl':,

8�8"lJ.'t: rz�r-1f

1 2.NOBEL de Wim (bestuurder B.H.B.V. Amsterdam) 
Nadere personalia alhier onbekend. 

� Einde.



MINISrERlE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

No. : B 11 3919. 

co 113919 

•s-Gravenhage, 26 Juli 1951.

�m�&-��.�.�.� .......... . 

("i 
B V WK 3. Ro�;:d :.�;;(;

-;--
�.7. 

�' 11lede te Uwer informatie hJtn.ijtKêlij :ee:J:L···U····te· ber1:ehten 11�()t�:� volgens een uit betrouwbare bron ontvangen gegeven aan 

\ \)\,�_:·� (plaatselijk?) E.V .o.-adviesbureau, Prinsengracht 739 te
__-- Uwent, als adviseurs verbonden zijn: 

1. Jan VAN NES, bestuurder A.B.W.B., a.:fd. Amsterdam;
2. Wim DE NOBEL, bestuurder B"H.B"V .. , a.:fd. Amsterdam.

Eerstgenoemde is waarschijnlijk identiek aan Jan Bap
tist Josephus VAN NES, 12-5-'99 Amsterdam. 

Ik moge U verzoeken mij terzake wel zo uitvoerig moge
lijk te willen doen inlichten. 

Aan de heer Hoofdcommissaris 
van Gemeentepolitie 
te 

A M STER DA M. 

HET HOOFD VAN DE DIENST g·
,, 

Namens deze,
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V E R T R O U W E L IJ K. 
Verbinding: .30 
No: 1,308. Datum: ·,�trmz:trnrti:r��51. 
Onderwerp: Betr.Bureau Rechtsbijstand der E.V.C. 

------------�-------�-��--�-,..�-�����----��-
Datum van ontvangst bericht: No.11391§., dd. 7 Augustus 1951 • 
Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouwbaar. 
Waardering berichtgever: Betrouwbaar. 
Tevens bericht gezonden aan: 
Medewerkende instanties: 
Ondernomen acties: 

OP KAART 
ACDU5î' � 

DAT: '4>/o-S"I 

PAR: MP 

� ------=--------�-------- ---""'--....._-

• 

Op 27 November 1945, werd in het bevolkingsregister 
der gemeente Zandvoort, komende van Amsterdam, Admiraal de Ruy
terweg 342/III, - thans wonende te Zandvoort, Zeestraat 69/I -

x ingeschreven, Johannes de BOER,geboren te Amsterdam, 15 December 
1914. J.de Boer was van 7-1-45 tot 3-3-51 als kantoorbediende 
werkzaam bij de ''E. V .C", afdeling Rechtsbijstand te Aîristerdrun. 
In verband met een reorganisatie alO:aar - de Boer zot1Tn eén --
lagere loonklasse worden geplaatst hetgeen door hem niet werd ge
accepteerd - werd hij op 3-3-51 ontslagen. Betrokkene is vanaf 
laatstgenoemde datum zon��r·we�g�aä:îiHföl.d. Hij genoot van 3-3-51 
tot 2-6-51 een overbruggingsuitkering van f.39.54 per week.Vanaf 
laatstgenoemde datum tot heden geniet h:îJ îngeVöl"ge-de--soeiale 
bijstandsregeling, een wekelijkse steun van f .32.44--;:...:-. Hiervan 
wordt per week - in verband me·t kamerverhuur(door de Boer)aan 

'badgas�en - ongeveer f.6.- afgetrokken� 
Over J.de Boer werd dezerzijds reeds eerder aan Uw dienst bericht. 

neinde" • 



t 

Nr. 2713-4-51./e.t'
/ 

Uw nr. 113919 dd .26-7-1951. 
Onderwerp: van NES 

van NOBELllN. 

. � 

uP l,AAXT 

( ÄLO/ //A 13 NOV 1951 éi
OAT: I' " 

0 /� VERTROUWELIJK.
m''"'' _, {t-?.' /.fl�i.1 J

�?�,!
sch.ri jvem kan het volgende worden ,/7--'lIn antwoord op bovenbedoeld 

medegedeeld: 
De in Uw schrijven bedoelde personen zijn: 
Jan Baptist Josephus van NES, 
geboren te Amsterdam,l'21ii�l899,van beroep:best_uur�er vakvereni
ging, wonende :Keizersgracht 641-huis te Amsterdam (U bekend). 

1 Blijkens de Politieadministratie te Amsterdam is betrokkene in 
, 1919 door de Rechtbak te Amsterdam veroordeeld tot 1 jaar gevange
nisstraf terzake diefstal,in 1920 door de Rechtbank te .Amsterdam 

!veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf terzake diefstal,in 
1924 door de Rechtbank te .Amsterdam terzak verduistering veroor
deeld tot 5 maanden gevangenisstraÏ' en in �945 door de Rechtbank
te Amsterdam veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf voorwaarde-

< lijk,terzake diefstal.

� 
Bij deze gegevens staat vermeld dat betrokkene geboren zou zijn

�
� 

op 12-December 1899 hetgeen waarschijnlijk zijn oorzaak vindt in

o{ het feit dat hij wel onder vreemde namen e.d.opereerde. 
Het oorspronkelijk beroep van betrokkene was telegrafist en colpor 

1 teur ,later metselaar. 
\�r,11,,1t>. van hem ü:1 be.itena û.:1'L .ui j iu l�':1:6 secretaris Ji8S van de �:t:deling
�l!f'�.Amsterdam,Bedri1fs.g_roep Bouwvak •• In 1948 was hij plaatselijk be-

• 

/ 
stuurder van de Algemene-Bond van Werkers in het Bouwbedrijf EI/C •• 
Op 4-4-48 werd hij gekozen in de bestuursraad van de 11Welvaarts
beweging11 . 
In 1949 was hij in bezoldigde dienst van de A.B.W.B. (EVO) .Hij� 
sprak op een vergadering van de ABVffi,specîaal voor stakende en wer
kende stucadoors en opperlieden.Hij sprak in dat jaar op een ver
gadering van het Landelijk stucadoorscomité en verspreidde voor 
de vergadering pamfletten. 
In 1950 was hij in loondienst van de Landelijke E.V.C. 

van zijn eerste vrouw is hij in 1939 gescheiden.Hij hertrouwde 
met d,e U bekende:Hendrica susanna van RIJNSWOU ,geboren te Amsterdai 
5 JUni 1915,waarvan hij in November"T948 is gescheiden. 
Zij was in 1948 lid van de N.V.B • 
Op 8 November 1950 is betrokkene gehuwd met:Lolkje BAKK.ER,geboren 
te wonseradeel,26 October 1914. 

·wilhelmus van NOBELm,
geboren te Roosendaal,17 Maart 1920,van beroep:kantoorbediende,
wonende:Plantage Kerklaan 9-boven te Amsterdam.Hij is U bekend.
In de Politieadministratie te Amsterdam komen van betrokkene geen
veroordelingen voor.
op het sticn'tiD.ê!,�uo.ûgJ.·&� van de Algemene Bond van Werknemers in
Handel Bank en Verzekeringswezen (B.H.B.V.) werd hij candidaat
gesteld voor Bondsraad of Hoofdbestuur.Dit geschiedde in December
1948 terwijl in Februari 1948 bij hem kaarten verkrijgbaar waren
voor een filmochtend van de E.v.o.Handel en Geldwezen.
Tevens ontving hij in dat jaar het blad 11NU 11 per post.
In 1949 was hij secretaris van de a�deling Amsterdam B.H.B.V •• Hij
behoorde ook tot de ondertekenaars van het protestschrijven van de 
N.V.B.betreffende het Griekse Regeringsoptreden tegen de opstande-
lingen.



.. 

1 

• 

• 

Nr. 2713-4-51. blz.2. 

VERTROUWELIJK, 

/In 1950 werd op een jaarvergadering van de B.H.�.B. medegedeeld
dat betrokkene om gezondheidsredenen aftreedt als secretaris 

1 van de afdeling .Amsterdam. 

\

Door de U bekende Hendrik GORTZAK werd hij opgegeven als getuige 
in verband met een klacht over het vern�elen van C.P.N.verkie
zingsborden in 1950. 
In 1950 was hij in loondienst van de B.H.B.V.-EVC. 
In 1951 heeft hij de leiding van het jeugdwerk bij de B.H.B.V.-

\EVC. 
' 

V 
Hij is gehuwd met:Lijdia RIEZOUW ,geboren te Amsterdam,4 October 
�923.Zij is U bekend. 

1 [n 1949 was zij een der prijswinnaressen van de Paasprijsvraag 
"'" (/j �n "De Waarheid" terwijl zij behoorde tot de deelneemsters van 
J � 

j

et vredescongres te Parijs.

(/ 
. 

etrokkene woont in bij de ouders van zijn vrouw.Zijn schoonvader 
. erman Marinus RIEZOUW,geboren te Amsterdam 19 Augustus 1877,is 

J
:tr bekend • 
Hij maakte in 1946,1948 en in 1949 tijdens de verkiezingscampag
nes,propaganda voor de C.P.N. door middel van raamaffiches. 

I
In 1946 was hij lid van 11 De Dageraad" en van "Vrij Spanje". 
In 1949 was hij lezer van "De Waarheid". 
De schoonmoeder:Margaretha BLAUWJ!NDRAAT,geboren te Sloten,22 April 

11891 is U eveneens bekend. 
!Zij vroeg in 1948.bij de Stichting 1940-1945 schadeloosstelling
aan wegens verlies door illegale werkzaamheden voor 11 De Waarheid"
11 De vonk" of 11 Het Noorderlicht".
In 1948 konden bij haar kaarten afgehaald worden voor het Waarheid
kinderfeest;
In 1949 was zij lid van de N.V.B •.
In 199<) waren bij haar kaarten verkrijgbaar voor een vergadering
van de N. V.B.

einde. 
G-3 • 
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co 129838 
- J ., ,?_ � Af l\ -

1 April 1952. 

B 133530" 

� 
G.v.Welie. VERTROUWELIJK 

B V TJ 3 •

In verband met Uw schrijven N.G 5/52 d.d. 12-3-1952 
betreffende Gerrit VAU WELIE (4-8-1900), moge ik U in over
weging geven de Hoofdcommissaris van Politie te Arnhem 
eveneens met de inhoud daarvan op de hoogte te brengen. 

Hierbij ware dan tevens te vragen tot welk commentaar 
dit bericht hem aanleiding geert� 

In d�t geval moge ik U verzoeken mij met dit antwoord 
in kennis te willen stellen. 

HET .-lIOOFD VAN DE DIENST 
$.Namens deze, 

Aan de Heer Korpschef 
van Gemeentepolitie 

RAPPEL ·····-···-······--1/J: .. �� "? .. , ..... ___ ··-·····

t 

te 
WAGENINGEN.

. ANTWOORD __ .//;/9-:i.J./.. ....... -.. . � 



( ! . 

.- VERTROUWELIJK: 

.) 

,, 

; ) 

Verbinding: 40 
Noo G 5/52 
Onderwerp: G.van Welie 

Datum ontvangstbericht: 
19-2-52, No.129838 

I 
c.,, In antwoord op Uw bovenaangehaalde brief, 

ik de eer U te berichten, dat bij onderzoek is 
bleken, � GERRIT VAN WELIE, geboren 4-8-1900 

heb 
ge

te 
Wageningen, van beroep koopman, vonende Dammetje 9 
alhier, seen lid is van de E.V.C.-
Eindeo -
Paraaf

/

... r cht . ., "'l ID \'.·a_en ·n_en �:..
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MIMISTERIE VAN 

BINNENLANDSE ZAKEN 

No. B 129838� 
Betr.: 

co 129838. 

V ERTROml ELIJK 

19 Februari !952. 

:· 0 fEB.1952 

G.v.'llelie. 
TJ 3. 

Naar aanleiding van Uw schrijven No. G 5/52 d.d. 31-1-1952P 
betreffende Gerrit VAN �ELIE (4-8-1900) bericht ik U, dat het Bureau 
Rechtsbijstand der E.v.a. uiteraard inzonderheid werkzaamheden ver
richt ten behoeve van leden der E.V.C.-bedrijfsbonden •. 

Daar evenwel ook personen, die niet bij deze organisatie zijn· 
aangesloten, zich om hulp en bemiddeling tot dit bureau kunnen wenden, 
s·taat het niet in alle gevallen vast, dat iemand die zich �Got het 
Bureau Rechtsbijotand der E.v.a. wendt, inderdaad bij een E.V.C�-be
drijfsbond is aangesloten. In het algemeen kan vermoedelijk wel worden 
aangenomen, dat zodanige personen in min of meerdere mate sympathiseren 

B V 

met de EoVQCo 
In verband met het vorenstaande moge ik U verzoeken mij te willen be-
richten of wellicht uit andere hoofde bekend is da·t genoemde G. v. WELIE 
lid is van de E.V.C o In dit geval zal ik gaarne vernemen bij welke be-
drijfsbond dezer organisatie hij is aangesloten. 

Aan de heer Korpschef 
van Gemeentepolitie 
te 
WAGEN IN G EN� 
•• *'-'"' 



l,,(}'� VERTROUWELIJK 
Verbinding: 40 31 Januari 1952 
No. G 5/52 Di:. t è ::r�c!:: t Ya"l ID \'' iagen ·nren is
Onderwerp: G. v. Wel ie 

Datum ontvangstbericht: 
Geen. 

Op 11 Januari 1952 werd door mij een schrijven van de Hoofd
commissaris van Politie te Arnhem ontvangen, waarvan de in-
houd als volgt luidt: 
11Blijkens hier bekend geworden gegevens, vroeg G. v. Wel ie, 
"wonende te Wageningen, Dammetje 9, in Mei 1950 advies aan 
"het Rechtskundig Adviesbureau der E.V. c. aan. Hieruit 
"blijkt dat hij toen lid van die organisatie was.•• 

X\Gegevens v.Welie: T VM1 vVELIE, geboren 4 Augustus 1900, 
kopman in lompen, wonende Dammetje 9 te 

Einde. -
Paraaf:/

V geningen. -�·-,,,,�. 

/. 8.r 
t) .Ji.

4 f'E8 1952 

/ytl�/ 



binding: 40 
ssier 3 

.). 5/52 
iNDERWERP: G.v.Welie 

• 

In antwoord op Uw brief van l-4-52, Ilfo.133530, be

treffende Gerrit van WELIE, geboren 4-8-00 te Wageningen 

koopman, 1:vonencle Dam:netje 9 alhier, gelieve U onderstaan 

aan te treffen de inhoud van het schrijven van de Hoofd

Commissaris van µolitie te Arnhem. 
11 In antwoord op Ut11; schrijven 11 o. 5/52, dd. 19-5-52 

tt betreffende G. van W<"lie, deel ik U mede dat ik met 
11 mijn schrijven 109/52 van 9-l-1952 geen andere bedoe

n ling heb gehad dan U op de hoogte te stellen met mij, 

11 om trent betroklcene, bekend geworden gegevens • 
11 De aanvrage van Van Welie was gesteld op een daar-

" toe strekkend formulier. Hierop kwam ge dru..lct het vol

" gende o.m. voor: 
11 "Naam van het lid", waarachter de naBT!l G. van 

'' Welie met het aJres geschreven s tond. 
Il Iüerui t heb ik de conclusie getrokken, dat betrokke-

'' ne lid was van de E. V.O. Ook overigens was het mij be-
11 lee nel dat, zoals ook bij andere organisatie·s gebruike-
11 lijk is, dergelijlc advies alleen aan leden van de be

" treffende organisatie wordt vers·t;re1ct. 
" Zo Van Welie echter geen lid is, blijkt dat van een 

n en ander wordt afgeweken hetgeen -g�z�e4 de zeer slor-
11 dige administratie bij de E.V. C. - niet verwonde lijk 

w.g. C.Borstlap. 

Einde. -

Paraaf=) 

.Pilt b erlch t Vo.n fD v· . \'ftlseningèn l



UITTREKSEL 

Uit Naam: EENHEIBS V'.AK CENTRALE ( ORGANISATIE)

• Voor

OD 280 

OD 1688 Naam: E.V.C.-BUREAU VAN RECHTSBIJSTAND

• 

Ag. nr: 13077 4 Afz. : I. D. Groningen Datum: 13 Feb.52

Aard van het stuk: Verslag Rapport in de Gemeente Groningen op 11 Februari 1952

over EVC+activiteit 

Volgens de laatste berichten zou Justus FREDElttK PER?'t!JN, 
dezer dag�n van Zijn functie ale rechïskund1g adviseur zijn 
ontheven. Z1 jn 1"tmct1e �ou worden waargenomen door de bij Uw 
dienst bek'8nde advocaat S1jtze Klaas de WAARD� geb. te Gro
ningen 13-2-91, won" te Groningen, LopendedÎ ep 1. Omtrent 
de j�istheid van deze laatste berichten worden nadere gege-
ve.na lngew§cht. - .. - - - - - - - - - - -
- - - - - - - � - - - - � - - � - - - - - - - - - - - - - - -

Uitgetr. door : T. G. Op aanwijzing van: BV

Datum: 15. 4. 52



UITTREKSEL 

Uit 

• Voor

Ag. nr:

OD 280 

OD 1688 

133165 

Naam: EliNHEIDS VAK CENTRALE ( ORGANISATIE)

Naam: EVC T BUREAU VAN RECHTSBIJSTAND

Afz. : KB Datum: 10 Mrt 1952 

• 

Aard van het stuk: betr. D. MOSCOU (EVC TE UTRECHT)

Uit goede bron werd het volgende vernomen. 
MOSCOU is niet meer in Utrecht op het kantoor werkzaam, hij heeft nu zelfs 
geweigerd er weer naar toe te gaan op grond van het feit, dat hij zijn prestige 
ondermijnd zag. 
Cor GEUGJES wilde hem dwingen er naar toe te gaan, maar hij heeft het geweigerd. 
Deze week zal in het Secretariaat besloten worden wat ze met MOSCOU zullen doen. 
Het is niet onwaarschijnlijk dat MOSCOU uitsluitend voor het Land. Bur. Rechts
bijstand zal gaan werken. 
A.. de Vries,Hoofdbestuurder van de B.N.O.P.,heeft nu zijn plaats in Utrecht 
ingenomen; deze woonde reeds in Utrecht • 

Uitgetr. door : P. Op aanwijzing van : BV 

Datum: 1-8-52

0 38 • 10.000 (Î) 10204 - 51 
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Uit 

Voor 

OD 883 

OD 1688 

· UITTREKSEL

Naam: 

Naam:

E.V.C.-BESLOTEN VERGADERINGEN ( na 8 Dec.47)

E. V .c. -BUREAU v.m REX::HTSBIJST.AND

Ag. nr: 135077 Afz. : I.D. Arnhem Datum: Mrt. 52

Aard van het stuk: Verslag van een &lgehele Besturenvergadering der EVC a,d. 
Arnhem gehouden o� 19 Maart 1952

bladz,3 

B� de rondvraag vroeg van de Pol aan Adema of de 
man van de bond, M. He�ink 'die---;;ö'o�dë"ö'verbruggings uit
keringen zorgt, bij ver indering mag vervangen worden door een 
plaatselijk lid en of deze dan loonderving betaald kan krijgen. 

Adema zegt,deze kwestie in Amsterdam te zullen 
bespreken. 

Uitgetr. door : T. G. 

Datum: 27. 6. 52 

Op aanwijzing van : B V 



• 
RAPPORT VAK KB 

AAN HB 

No. : 4 715 
Betr.: c.P.N. TE TILBURG 
'l'yp.C. 

UITTREKSEL 
U1t: ot> "LlllJ-N f., 
Voor, tb Jb8'8 
o.a. v.: P., .:m:
Dat., '"/L-!ï"L
Par.: � 

Volgens betrouwbare bron werd op 13 December 1951 een 
districtsvergadering der CPN gehouden in het gebouw Moeksestraat 

� x 53 te Tilburg. Aanwezig waren toen Mevr.VERREIJT, J.JloRSTEN Jr., 
X Koos KLERKX, een onbekende man uit Breda en een onbekende man uit 

.Den Bosch. '"""'- "·"· 1., .... t.. __ 
, L·'1-/ Volgens informant hebben de hierboven genoemde personen 

,P..-·"· all en zitting in het districtsbestuur, al thans volgens hem zijn 
er geen termen aanwezig om aan te nemen, dat dit niet het geval 

-;... x. meer is. Ook VERREIJT zelf en �RSTEl'; Sr. hebben volgens infonnant 
nog zitting in het distri.ct sbestuur. Op de bedoelde distr. vergade
ting,waren allen echt er niet aanwe:mzig. Het district Noord-Brabant 
omvat de gehele provindies Noord-Brabant en zeeland. 
Het adviesbureau van de CPN is thans gevestigd in het pand /Joek
sestraat 53.Hiervoor treedt op MORSTEN �r. Da leden van het ad
viesbureau van de EVC bestaan uit A.GALLE en MORSTEN Sr. Vroeger 
was dit bureau gevestigd in je woningen van GALLE en l40RSTEN Sr., 
thans echter Moeksestraat 53. 

KB, 9 April 1952
1 
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Verbinding no. 69. t;.r-, " � )..9-4-1952.·.��,S · 
No. P. 29/19 52. VERTROUWELIJK. tJ/./.2.J .. J . (Q

1;_r/,.7/Y j DA,,�·5 

Betr.: Bur.voor Rechtsbijstand EVC. �-, / -/" · _ PAR: 
J{/�-�;;,t' -=,�-

• Bij de ID tets-Hertogenbosch is'/�tleken,dat 
leden van de Bossche afdeling van de CPN en van de 
EVC zich voor moeilijkheden van juridische aard kun 
nen wenden tot het Landelijk Bureau voor Rechtsbij
stand der Eenheidsvakcentrale,Vmndelstraat 54 te 

Am.sterdam,tel.84315/88168,postgirorekening 96779,Uit 
met dit bureau gevoerde correspondentie is gebleken 
dat als leider van dit bureau optreedt: Dr.C.W.B. 

J Wall bach. 
De spreekuren van dit bureau zijn aan het adres 

Vondelstraat no.54,op Maandag en Donderdag van 18-
20 uur en op Woensdag v

�L
l.30-2.30 uur. 

r ID , s-�osch. 
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Door T. STLfJ 1l1W3E lG, reoht.skundig advise\lr voor de EVC te Enaohede, 
werd de hi e rvolgende veranh,ûor-ding op gemankt, 

dan den Heer 
J .J. 'l�l ·;1J.JtiG,, .ti)EN, 
Von,klst:i:-,iat 54� 
.1.msterd.am. 

ï/ ..i,î.' 

Hierbij hat ik iJ toekomen ile afre,tening ûer Mei51.dsen. ·:,ïj hebben er 
210 ontvangen en er zijn er 79 over gebleven, d.i.e ik·u re�ou� zend • 
1)1 X 20 • J' 26

1
20 

Er zijn op het mo.1:1ent 284 Plan-èroohurea verkocht en er iu door mij 
�ifgereker.d 'lM U 55 stuks. U ontvangt d'W:l aog van mij 200 x 18 oent• 
.;' 36,- • .<est nog niet af,sere.kendo 

'l.'even.s kan ik U overmr;.ken vo.n cle rechtzaak 'ilENNINK-HU!S� oontra. 
Xl3'f,;:.;t�tl f 50,25. Je resi, f 4&,- is c'.lin li<l overgemaakt. Dus het 
volle bedrag f 58,?5 is voor de E!V'C-kae, djnde onko11ten en &alaris 
t:emaohtigdeo 
U ontvangt dus van mij, 
Aan gidsen ven l�ei 
i�an Plan Broohiires 200 :.c 18 g 

.!.a.n reohtza.a.k ,,.s::t,IlHC-liUL'.3?:..iN/XI51'.t�l1�XR 

3a:::ien 
.• f voor declc..rutief

Totaal 
AI restant 

/ 
i 
i 

26,20 
,6,-
58,25 

/ 120, 45 
f 18,05 

/ 102,40 
f 1,20 

/.101, �o 

In vorige rekening �en fout gemo.akt va.n i' 2, •• tîu heb ik nog 4 Piet 
V1Jï S'!'AV!lliEN terue gekregen an 3 lfo. 4 g-idoen an 6 l'fo o 8 en 4 No" ll, 
is tezamen! 3,2Po 
�u ver.reken ik ä.e, i 2,- en J' 1,20 van toto.al bedrag c.fgetrokkeri, dan 
j s alles verrekend en ua.n ontvangt U per giro ! 102, 40" 
Textiel verko6'pt' �een enkele gids meer en zoals je weet zal Juust &n 
ik hier ve1·andering in moeten br(;lngen. Hier ligt ook de oorz11Ak, dat 
er zoveel gidsen zijn ovcrgobleven. Fop&nde TJ voldoende te nebben :tn
ge Hoh t, teken ( ik?) 

Hoogachtend 
( onleesbd1:1.r} 

Ter verduidelijking cliana, dat J.e reohtzaak W&î!ITNK-iIDI,'.'iM.A.H/.KIS'!'l.:ldA!'.Eli 
/ Vierd gehouden met Reonts}(.unclig AdviP.s VOOl' L:evr. 'i�'fiTDf'.tC-IfUISl.J.AN, inza

k� een lc,ondervingkweatie. Hierbij wor<l bepaald, dat an.n Mevro imtf,HNX ... 
HUI�!!à.N de som van f 114,25 moest worden uitbetaald o 

Wagens afwezigheid van Mevro \�f.'.IL'lX-nUISif...:i.N heeft ·r.sTUIV.1!2f.R:ii:H:3 dit be• 
dr�g in ontvangst genomen. voor r.l.eze uihprQ.a.k heeft Mevro WEi."f!il?H:
HT7!SMAN echter als lid ·.ran de Ate.k bada.nkto 
T .:3TUI'v�UBERG heeft slechts / 46, - aa..n f.levr. IlUI3� o-versedr&.gen en 



" 
- .. -

het r�:Jterc-ncl!? :,1:;Jras '.:i.an.gewend ten bate van de E. IJ .C. kaso 
1,:'l.neenomen mug worcten, cl�t il:evro NJ<..:t-.'Nitf.K-WJJ?.�.äN' niet medeg·edecld 
is, dat dit bad.rag eohter v�téasteld is op/ 114925 1 zori.at dit 
zon�ler h.a.nr medcwe ten Juor STllIVEN.BERG werd terug gEs 'bra.cht cp 
46 guJJeno 

h13, 7 Juli 1952 � 

\ CEËN ÁëTfE z:onder overleg ,net K.B.


	0001full
	0002full
	0004full
	0005full
	0006full
	0007full
	0008full
	0009full
	0010full
	0011full
	0012full
	0013full
	0015full
	0016full
	0017full
	0018full
	0019full
	0020full
	0021full
	0022full
	0023full
	0024full
	0025full
	0026full
	0275b.pdf
	0001full
	0003full
	0004full
	0005full
	0006full
	0007full
	0008full
	0009full
	0010full
	0011full
	0012full
	0013full
	0014full
	0015full
	0016full
	0017full
	0018full
	0019full
	0020full
	0021full
	0022full
	0023full
	0024full
	0025full
	0026full
	0027full
	0028full
	0029full
	0030full
	0031full
	0032full
	0033full
	0034full
	0035full
	0036full
	0037full
	0038full
	0039full
	0040full

	0275a.pdf
	0002full
	0003full
	0004full
	0005full
	0006full
	0007full
	0008full
	0009full
	0010full
	0011full
	0012full
	0013full
	0014full
	0015full
	0016full
	0017full
	0018full
	0019full
	0020full
	0021full
	0022full
	0023full
	0024full
	0026full
	0027full
	0028full
	0029full
	0030full
	0031full
	0032full
	0033full
	0034full
	0035full
	0036full
	0037full
	0038full
	0039full
	0040full
	0041full
	0042full
	0043full
	0044full
	0045full
	0046full
	0047full
	0048full
	0049full




