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RAPPORT V .AN KB 

Voor HB 

No. 5429 ACO/ 1r�r.!>1 
t .Betr.: E.V.C. KANTOOR TE HENGELO (0) 

Typ.: B. 
�e,-Pt-,,�� 

/U 

In de wekelijkse vàrgadering van de Plaatse
lijke Centrale van de E.v.a. te Hengelo van 28 Mei j.l. werd 
besloten over te gaan tot opheffing van het E.V.C.-kantoor, 
daar de kosten niet langer voor de Af'd. Hengelo (0) te dragen 
waren. 

Op deze vergadering waren aanwezig: LAROS, 
voorzitter, ODil'fK, secr. -penningmeester, FRANCHDII011T en HEI'JDRIKS 
o.g. MODDERKOLK.

ODINK deelde mede, dat de huur van het Kantoor 
per 1 Juli opgezegd is, zodat voor 1 Juli het pand door de E.v.a.

ontruimd zal dienen te zijn. 
De opheffing is slechts formeel, feitelijk 

wordt het kantoor verplaatst naar het adres Ruysdaelstraat No.15, 
� f zijnde het woonadres van H.A. ODINK. Daar echter ODINK, Rooms 

Katholiek is en een woning bewoon·t in eigendom toebehorende aan 
de Rooms Katholieke Bouwvereniging St. Jozef, kan er niet rond 
voor uit gekomen worden, dat het kantoor overgeplaatst wordt, daar 
genoemde Bouwvereniging zeer zeker bezwaar zal maken, dat in één 
van haar woningen een kantoor van de ElV.C. gevestigd wordt • . 

Over deze aangelegenheid is door de Plaatselij
ke Centrale gecorrespondeerd met het Verbondsbestuur, welke 
brieven hierbij worden gevoegd. (Afschriften) • 

3 bijlagen. 

KB, 24 Juni 1952. 

QEEN ACTIE zonder overleg met K.B.



A F S C H R I F T • 

Dit is een schrijven van het bestuûr van de Plaatselijke Centrale der EVC aan het 
r Verbondsbestuur der EVC. 

• 

• 

Ruysdaelstraat 15. 

Doss. No. 684.HO/EH 

Opzegging Kantoor. 

Waarde Makkers, 

Aan het Verbondsbestuur der EVC 
p.a. de Heer C. Geugjes.
Organisatiesecretarjs.
Vondelstraat 54 
Amsterdam. 

31 Mei 1952. 

In onze Pl.Bestuursvergadering van 21 Mei j.l. is wederom de finantiële positie van
de afd. Hengelo(O) besproken. 
Het Bestuur van de Pl. Centrale is van mening, dat om een extra bijdrage van de 
te vragen, funeste gevolgen zal hebben, n.m. grote ontevredenheid onder de leden en 
vervolgens ledenverlies. 
Er gaat geen week voorbij, of er wordt een geldelijk beroep gedaan op hen met steun
lijsten en dergelijke meer. 
Om de inkoklsten op andere wijze te vergroten, die tenminste van ingrijpende aard 
ziet zij ook geen mogelijkheid. 
Wij hebben dan ook, derhalve in deze vergadering het besluit moeten nemen om per 1 
li het Kantoor op te heffen. 
Aangaande ons laatste onderhoud met Kam.Dermijn op 28 Mei j.l. is ons gebleken dat 
het Verbondsbestuur, dit de beste oplossing vond. 
Het spijt ons, dat wij tot deze maatregel moeten overgaan, maar gezien wij het beter 
achten om het geld, dat eventueel ter onzer beschikking komt, te gebruiken voor de 
strijdbaarheid van onze afdeling, is volgens onze mening dit de beste oplossing. 
Na 1 Juli is dan het adres van onze Pl. Centrale; H.A.Odink Ruysdaelstraat 15. Hier 
voor ons dan een kamer beschikbaar, waar wij de vergaderingen enz. kunnen houden en 
ons :Bureau voor Rechtsbijstand. 
Door het Pl.Bestuur is besloten, hiervoor een vergoeding te geven van f.3.00 per week 
voor dekking der onkosten, n.m. licht-brandstof en zo meer. Ook licht het in de be
doeling het telefoon naar dit adres te laten overplaatsen, zodat U ons daar bereiken 
kunt, 
Mocht er wijziging in het Tel,No. zijn, dan zullen wij U hiervan berichten. Ingeslo
ten een berichtJ"'je over deze materie aan onze leden en zouden gaarne Uw mening hier
over horen, mocht U er mee accoord gaan, dan zouden wij er gaarne een 256 stuks hier
van ontvangen, een en ander in afspraak met Kam J. Dermijn • 
Zou U willen zorgen voor vermelding in W.N. en de Bondsorganen. 
Wij hopen U hierover duidelijk te hebben ingelicht en verblijven in afwachting vanUw 
nadere berichten, 

met Kameraadschappelijke groeten 
voor het Bestuur de Pl. Centrale Hengelo (o). 

M. Laros. Voorzitter.

H.A.Odink 6eer.Penn.

Bijlage; schrijven aan de leden. 
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A F S C H R I F T 

Ontwerp bericht aan de EVC leden te Hengelo ( O) • 

EENHEIDSVAKCENTRALE - HENGELO ( 0). 

Aan ALLE LEDEN Afd. Hengelo (0). Hengelo (0) Ju�i 1952. 

Waarde Makkers, 

Talrijk Z1Jn de problemen die zich voordoen, in deze tijd van steeds 
meer doorgevoerde arm�de in de arbeidersgezinnen. Zoals U weet, voert de EVC de 
strijd tegen de oorlogsvoorbereiding-werkloesheid-tariefsverslechtering enz. 
Om ec�ter met suc9e� de strijd hiertegen te kunnen voeren is geld nodig, ook vo0r
Afdeling Hengelo ,oJ. 
Om iedere cent goed te kunnen besteden, hebben wij gemeend een maatregel te moeten 
treffen om dit doel te bereiken. 
Het betreft n.m. ons Kantoor in de Langestraat. 
Daar ons dit te veel geld kost, denken wij ook in Uw geest te handelen, door dit 
op te heffen • 
Wij delen U dan ook mede, dat U zich voor Bondsaangelegenheden, vanaf 1 Juli a.s. 
kunt wenden bij Kam. H.A. Odink, Ruysdaelstraat 15, alle � werkdagen van 4 tot 6 
uur, behalve Zaterdags. 
Aan het zelfde adres, voor ons Bureau van Rechtsbijstand, iedere Woensdag van 6.30
tot 8 uur. 
Makkers, door deze maatregel door te voeren, zal men men van de zijde der reactie 
trachten voor te stellen, alsof de Afd. Hengelo (o) geen bestaansmogelijkheden meer 
heeft. Niets is minder waar, wij staan nog steeds in de strijd voor lotsverbetering 
voor alle werkers. van hoofd en hand en ons ledenaantal groeit. 
Wij hopen dat U van dit schrijven goede nota neemt. :i 

Met Kameraadschappelijke Groeten 
voor het Bestuur der Pl. Centrale. 

M• Laros. Voorzitter. 

H.A. Odink. Secretaris • 
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A F S C H R I F T • 

(Antwoordschrijvan van het Verbondsbestuur der EVC op brief van 31 Mei 1952) 

EENHEIDSVAKCENTRALE. 

Amsterdam w. Vondelstraat 54. 

Telefoon 84315-88168 
Buitenland. 88129. 
Bankier: Incasso-Bank N.V. 
B IJK. Stadhouderskade 123. 
Postrekening: 96779. 

-�-
......� Amsterdam 6 Juni 1952. 

./ /
CG/WV Bij antwoord te vermelden: 

Onderwerp: 

Secr. Hengelo (o). 

waarde Makker, 

Naar aanleiding van de in Uw brief d.d. 31 Mei 
j.l. gestelde kwestie, waarvan kameraad Van 
Wijngaarden op de hoogte is, delen wij U mede, , , � 

:::,-, (IV --dat deze :enkele dagen afwezig is. ---r 

Zddra hij terug is zullen wij een en ander met 
hem opnemen en hem verzoeken zich met U in ver
binding te stellen. 

Met kameraadschappelijke groeten, 

Namens het Verbondsbestuur der EVC., 

C. Geugjes •
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Verbinding: 19 
A/3 no 453'52 EVC 

VERTROUWELIJK 

Datum: 8-5-52 

Betreft: Contributie-inning bij de EVC. 
-------------------�--------------------�---------------------

Bij de afdeling Contributie van de �vc te Utrecht heerst 
een ware chaoe. De inning geschiedt gedeeltelijk door 
JAN DE VRIES (16-5-14), terwijl er tevel!l,S een bedrijfs-
en een wijkiJUl.ing b�ataat. Op de inn� bestaat eohter geen 
enkele controle. De b drijfs- en wijkinningen zijn verschil
lende malen in ander� handen overgegaan, waarbij altijd 
grote tekorten werden geconstateerd. ZQ heeft JAOOMINA 
SCHREO'DERS- VAN OOSTEN (15-,-15) enige tijd de inning ván 
de contributi · van. "l)e Metaal" in Utrecht 'behartigd, waarb1j 
geconstat erd is dat grote bedrag n (o.a. van/ 20 en./ 30 
per week) waren verdwen n. E� werd nimmer een ond rsoek naar 
d ze tekol'ten ingesteld en d betrokken oontributie-inn rs 
zijn nimmer ter verantwoording geroepen. De enige z.g. 
controle bestaat uit het natellen van de aantallen aai:,. de 
imters uitgereikte contributiezegels, doch ook dit systeem 
werkt verre van feilloos. Dit komt omdat men bij benadering 
zelfs niet weet hoeveel van deze zegel bij de diverse 
vroegere en huidige inners in omloop zijn. Al ware dit wel 
zo, dan waarborgt dit nog geen juiste geldelijke controle, 
omdat een eontributie-inner het recht heeft, naar ei-gen 
inzicht de contributie van de leden te verlagen of te ver
hogen. Bij voorbeeld: indien een lid werkloos is geworden, 
mag hij 25 ot contributie betalen, en is dit nog bezwaar
lijk, desnoods 10 ot. Bij verandering van contributie-inner 
kwam het voor dat op het contributiestaatje van een zeker 
lid vermeld was dat deze ;o weken schuld had, terwijl het 
betrokken lid dit bestreed en zeide geen schuld te hebben 
en de contributie steeda prompt te hebben voldaan. De nieuwe 
inner loste zo'n kw stie op, door een streep door dti! schuld 
te halen. In een ander geval werd goedgevonden. dat het be
tl'Okken lid over het aantal sehuldweken 10 et per w�ek be
taalde. Er bestaat derhalve op de eontl'i'butie-inning op 
generlei wijze een goe.4e en afdoende controle. �oor bona-fide 
inners is meermalen om eontrole, b.v. door een lid ven het 
hoofdbestaur der EVC gevraagd, doch daarop schijnt nimmer 
6}1ltwoord te zijn gegeven. 

Volgen$ zegsman is he\ interieur van het EVC-gebouw aan 
de Lange Smeestreat te Utrecht geheel vernieuwd. Te Utrecht 
is daar geen geld voor, zeker niet van de ge!nde contributies. 
Tot op heden is dezerzijds niet bekend, uit welke bron deze 
kosten zijn betaald. 
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RAPPORT VAN KB 

AAN HB 

No.: 4819 

�IET O.�. 

ACDt.m:15" 
DAT: IP/y-S1. 

1 PAR:
,..,....

,"·-�· 

Betr.: E.v.c. GEBOUW TE ALMELO.
Typ.C. 

-:.iir 

ri 4 APR. 1952 

Ac�th 1t/ 
.J! �_,p-�....__..� 

Door de E.V.C.functionnaris Jan VAN WIJNGAARDEN ui 
Amsterdam, is aan de commissie beheer .v.c.-gebouw, Doelenstraat 
21 Te almelo, voorgesteld dit gebouw op te he�fen. De hieraan 
verbonden onkosten zouden te hoog zijn en het geheel zou niet 
rendabel kunnen worden gemaakt. Een en ander heeft plaatselijk 
nogal beroering verwekt. Er werd met spoed op 30 Maart j.l. een 
vergadering uitgeroepen, door voormelde commissie, waarover 
nadere bijzonderheden ontbreken. 

KB, 22 April 1952 

GEEN ACT{'E zonder OV2;�;_;·,,.;;�t i(.13. , 
.._ ___________ _....=r.:a,;�.,c:-. .._...· .. -c.-;._..-.r-
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UITTREKSEL 

Uit OD' 1229 
Naam: ALGEMENE BOND VAN WERKERS IN DE TEXTIEL-

EN KLEDINGINDUSTRIE 

Voor OD 1724 Naam: COOEERATIEVE VER.TOT EXPLOITATIE VAN ON-
ROERENDE GOEDEREN "WEST-EINDE" 

Ag. nr: 134051 Afz. KB Datum: 18-3-52

Aard van het stuk: Verslag van een Bestuursvergadering ui tg. van de ATEK, -i.fd. 
Almelo gehouden in het EVC-Gebouw te Almelo 

Door W.IDEMA wordt aangeraden om een aantal convocaties te 
stencillen voor de bestuursvergaderingen, zodat deze eventueel zo ingevuld 
kunnen worden.Verder deelt hij mede, dat er wederom evenals vroeger het geval 
was, een gebouwcommissie is samengesteld.Hierin heeft H.ADEMA. zitting en o.a. 
B.de JONG, Plat�enstraat te Almelo.(Propagandaleider C.P.N.)

Deze commissie heeft ten doel om er op toe te zien, dat het gebouw 
niet verwaarloosd wordt en eventuele herstellingen tijdig plaats vinden. 
Hiervoor is weer het 4 cents zegel in omloop gebracht, om de onkosten van

de herstellingen te dek.ken.Ook zal er ten strengste op worden toegezien, dat 
de Jeugd het Gebouw niet te veel misbruikt en dat de huren van de diverse 
Afdelingen die er gebruik van maken, tijdig w&rden voldaan. 

Voorts zal er binnenkort weer een bureau voor rechtsbijstand 
• worden geopend.

Uitgetr. door : T. G.

Datum: 12. 6. 52

Op aanwijzing van: B V
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RAPPORT VAN KB 

AAN HB 

No.: 4456 

Betr.: - EVC G8BOUW TE AJ\JIERSFOORT. 

Typ. D. 

Uit goede bron werd het volgende vernomen. 
Met ingang van. 16 Maart zal de E. V .C. het gebouw te iun.ers
foort opheffen. 
Het pl. bestuur is over een paar andere lokaliteiten in 
gesprek en zal vermoedelijk in het Centrum een lokaliteit 
huren waar leden vergader�ngen en spreekuur gehouden kun
nen worden. 

KB, 17 Maart 1952 
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Ondervi1erp: Te Ril verc.-ulil gehouden, EVC-vergaderingen. 

. - ----·

Antwoord op: Uw schrijvyn dd. 30-10-1951, no. 118328./ (.,o 1171l1 
- - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - -

Naar aanleiding van het ter zjjde ve!."meld schrijven
bericht de inlichtingendienst te Hilversum dat het ve1·zamelen 
van bijzonderheden omtrènt sar:1enkomsten in Het KVO-gebouw te 
Hilversum wordt bemoeilijkt door de geisoleerde'ligging van 
deze localiteit. 

Op de bovenverdieping V9.n een aan de 's Gravelandse
weg 12 gevestigde bontzaak is het EVC-0ebomr bevestigd. Tussen 
deze bontzaak en de bovenverdieping bestaat binnenshui.s geen 
verbinding. De enlge trapope;ang naar genoer;)de locali tei t ·be
vindt zich aan de achterzijde vö..n het perceel en is uitsluitend 
te bereiken langs een Gon6, gelee;en tussen de percelen 's Gra
velandsew·ee 12a en 14. 

Het EVG-gebouw bestaat uit: een door schuifdeuren in 
tweeën te verdelen kamer van 13 x 4J meter (vergaderzaal),een 
kamertje van plm. 3 x 4 meter (kantoortje) en een kleine keu
ken. Deze vertrekken liggen, zoals reeds is aanGeceve:,, o_, .. 
eerste verdieping van perceel 's Graveland se\'Je g 12. D.:l.,u,boven 

, is nog een zolcler met beschoten dak, welke ruirn te ter e;elegen-
heid van weokénd-conferenties als slaapzaal voor plm. 20 per

.. sonen k;:i.n worden gebruikt-. Overige -bBzoekers van weekend-con
fere.c1ties, die te Hilverswn overnachten, worc:0_1 onderc;ebracht 
bjj verscnillende EVC'ers, ANJV'ers, enz., alhier. 



• RAPPORT VAN KB

Voor BV 

No. 3069 

NIET O.K. 
ACD/..E:P.> 
DAT: wJio�S, 

1 PAR,;.;,: d.Ya-'

Betr.: E.v.c.-GEBOUW' TE HILVERSUM

Uit betrouwbare.bron werd vernomen, dat de E.v.c.
het beneden voorgedeelte van hEBr gebouw a·an de 's-Gravelandseweg 

/ te Hilversum heef't onderverhuurd. 
Het kantoor der E. v. C. is boven gevestigd met de f 

ingang aan de achterzijde van het gebo uw. 
Door deze verandering ko.tllt de scholing in het 

gedrang. Deze zal op een andere plaats worden gehouden. 
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NOTA: voor H. B. - ( de Heer J. G. Crabbendam). ;t / / 
van H.A.Z. - (de Heer Dr. E. VRIEZE). Ot.f..qlf • 

�-�--·---··- l 

' 

- - - - - - - - 8 - - - - �� 71(1,- - ��� U. ï95F
C\ i �\,,D/ 1/FJ!J � 

In antwoord op Uw notitie No. 1138 , Ju 
li 1951, heb ik de eer U mede te delen, dat het kente 

. 
( 

kenbewi_j s, �. D: - � 12 is afgegeven aan de Coöp.
Ver. tot Exploitatie van Onroerende Goederen, "West

\ einde� U. A. - Vondelstraat 54 - Amsterdam voor een
'-....-Skoda - bouwjaar 1951. 
t· � 

/l}tT HOOFD 
OP KAART 

's-Gravenhage, 2 Augustus 1951. 

• 
� /V / 

t ,W'l ... 
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No. 2516-4L50.

Betreft: Coöperatieve Vereniging 
tot Exploitatie van On
roerende Goederen "Het 
Westeinde". 

Bijlage: 1. 

• i 

;�; 4· HJB. li8l� 1

· ACD/ ?�.\
V E RTR O UWE L IJK. 3 Augustus 1950.

• 

• 

Hierbij wordt U toegezonden een rapport, behelzende
een onderzoek 'l!J'aDll bovenvermelde vereniging. 

De heer De PAUS, Hoofd van de Recherche- en Bewakings
dienst der Nederlandse Spoorwegen, te Utrecht, ves
tigde de aandacht op deze vereniging, welke haar be
middeling had verleend bij het verhuren van de koffie 
kamer van het buiten gebruik zijnde station NOORDWOL
DE, aan de BOND van LANDBOUv,:.. en ZUIVELARBEIDERS ( BLZ ),
een en ander voor het houden van vergaderingen. 

Nog zij opgemerkt -in verband met de naam HENNINK
dat aan het Handelsregister, alhier, sedert de op
richting geen wijzigingen in bestuur en commissaris
sen zijn opgegeven. 
============================--=-===================== 

No.13.Î F3 . 
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l'i r. 2516-4-' 50. 
Betr.Coop.Ver.tot e:xpl. 

3 Augustus 1950. 

van On.r. GoeEl • .t1et Westeinde. 

VERTROUWELIJK. 

Op ver�oek van het .1:1oofd van de Recherche-en Bewaking.sdienst 
der .Nederlandse Spoorwegen,De PAUS, werd een onderzoek ingeste1.d
naar de Cooperatieve Vereniging tot ]bgploitatie van Cc.roerende 
Goederen ''Het westeinde",gevestigd Vondel straat 54,Amsterdam, 
waarbij het volgende is gebleken: 

De Cooperatie werd opgericht op 18 Juni 194� en de goedkeuring 
werd vermeid in staatsblad nr.145,:d •. d. 28· Juli 1948. 
Zij_ stelt zich ten a'.oel het beheren van gebouwen,lokaliteiten
en andere goederen in Nederland, voor�over deze onroerende 

"goederen worden aangewend in het belang van de vakverenigingen.
Dat de onroerende goederen die door de cooperatie worden be
heerd worden aangewend in het belang van de vakverenigingen is 
dwingend voorgeschreven. 
Het lidmaatschap van de cooperatie staat open voor vaktcentrales,
vakvèremgingeJ/ll. en de bestuursleden daarvan. 
De middelen worden hoofdzakelijk gevonden in de entree-geld.en
van de le<iien,waarvan het minimum F.100,-- bedraagt. 
Het bestuur wordt gevo:rmd door: 

>1--'Î@endrikus· HENNINK,.geboren te Hengelo,18 Juli 1895,wonende
:i,e Hêimersstraat 151 hs, .Am.sterdam.1 

-rr,Gerardu.s Hendrikus BOSYllA"geboren te B.l.ssim,12 Juni 1903,,
o:rmende De Rljpgracht 41-L, Amsterdam; 

-r I an Jacob van WIJNGAARDENr"geboren te Zaandam, 5 Octobe-r 1911,
wonen e eaci .aan , wonmerveetj 

_.+.lf!iicolaas filLLEBRAND,geboren te Apeldoorn"18 Januari 1903, 
+ 1 wonende Oost-Indischekade 42, Wo:rmèrveer; 

çerri t OOHOI!N, geboren te Zaandam, 24 Augu.stu.s 1915, wonen.de
.. Jl. Troelst:rastraat 92,,Zaandami. 

Als coIIllllDlissarissen treden op: 

.\'1 Berend ELCKZIJL, geboren te Hoogeveen, 29 December 1918,,wonelide 
Madûrastraat 49. hs,.A.msterdam; (voorzitter van de Raad van Commis-

l sarissen); 
-"F\,Trees HEYLIGERS,geboren te Zwoile,18 October 1915,e.v�SOENiITO,

rwonende ç bv,Am.sterdam.(secreta.resse van de
Raad van Commissarissen);. _Gerard Terporgstraat 49 

._.\., �irk KLEINSIU"geboren te .Amste.rü.am,11 Mei 1893, wonende Celebes
straat 49-III,.Amsterdam; 

-tl.Jwessel HARTOG,geboren te Wo:rmer,25 Mei 1911,wonende Br'eedweer 69,
'Koog a. d. Za�; 

-{- t Everhard SIP,geboren te Wagemngen,27 September 1897"wonende
Spoorwegstraat 73,.Amhenn. 
..,...._ ___ . _________ _,__.__._.._, ____________ ..., _______________ 

E�n exemplaar verzondem aan 
aan H.eer De PAUS. 

\ 
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B90143 

V/"% III h 3 

.. 

·' 

.. : � 

16 September 50 

schr. van Rom.der Kon. in Friesland 
90143 z. Co. 

V E Il T R O U W E L IJ K 

Naar aanleiding van de in Uw schrijven no. 785 dd. 
28.7.1950 genoemde Coöperatieve Vereni§ing tot Exploita
tie van Onroerende Goederen "Westeinde U.A. kan ik U 
het -volgende berichten. 

· Deze coopera tie-ve v��eniging werd op 18.6.1948 t,e ·
Amsterdam opgericht en is thans gevestigd Vondelstraat 
54 aldaar. Dit is het adres van het hoofdkantoor der EVC. 
De acte van O'prichting staat vermeld in.het bijvoegsel 
tot de Nederlandse Staatscourant van 28.6.1948. 

·De vereniging streeft naar het verkrijgen. en hét
daarna exploiteren en beheren van gebouwen, localitei
ten en andere onroer�nde goederen gelegen in Ned·erland 11

hetzij door stichting, aankoop, hu.ur of anderszins. Deze 
gebouwen en andere onroerende goederen moeten worden aan
gewend in het belang van vakverenigingen, hetzij voor . 
het daarin vestigen van secretariaten, het scheppen van 
vergaderingslocaliteiten, het houden van cursussen of 
andere doeleinden in· het belàng van vakvereningen strek
kend. 

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor 
vakcentrales, vakverenigingen en_bestuursleden daarvan. 

� � ' 

:;)at het hier een EVC-zaak b·etreft, blijkt wel het 
duidelijkst uit de samenstelling·van.het bestuur der ver
eniging. Sinds de oprichting zijn enkele personen hier uit 
getreden; het bestaat thans uit: · 

· 
. 

voo.r2ii tter: HI
_
LLEBRAND, Ni�olaas

1. 
· geb. te Apeldoor.n:i 18.1. 

·· 1909, wonena.e te Wormerveer, Oost Indische
. kade 4·2, penningm.ees ter van de EVC-bond:

''De Metaal 11; ,. _ 

secre:ta-ris1 SCHOEN, Gerrit, 'gebo te Zaandam, ·24.8.1915, 
wonende te Zaandam, 2.J. Tröelstralaan 92, 
penningmeester van de EVC-bond:, A .B .,W .B. 
en 

penningmeeste�: Van WIJNGAARDEN, Jan Jacob, geb. te Zaan
dam 5.10.1911, wonende te Wormerveer, 
Ac-cacia.laa.n 38; 1

i
lndelijk penningmeester 

. van het V erbondsbes tuur. der E.V. C oe.

�is een der commissarissen der vereniging treedt -o.m. 
op: BLOKZIJL, .Berend,-_ geb. te Hoogeveen 29.12.1918, wo
nende te Amsterdam, Madurastraat 49 hs, .landelijk voor-

, zitter van het V erbondsbes tu.ur der E.V. C •• · 

Aan de Heer 
Commissaris der Koningin 
in de Provincie Friesland 
te 
L E E U W A R D E N.· 

,. 

q HET HOOFD VAN 
j 

' . 
. 

Mr. L. Einthoven. 
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Notitie van D IV, d.d. 30-9-50. 
overgenomen van schutblad van CO 90143 • 

Ook door NS zijn maatrggelen genomen waardoor de huur 
van de waèhtkamer thans is beeindig d. 

D 4 30/9. 

ACD 4b, 10-10-50. 
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COMMISSARIS DER KONINGIN 
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Telefoon 3 5 4 1 \ ,'.t ll'UUo I� 

PROVINCIE FRIESLAND l �CD/ftt 1�:1
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HEIM 

KABINET 

No. f65 OP KAART 

Onderwern: Verhuur v.m. wachtkamer 
N.T.M.-station te Noordwolde.

ACD/ 
DAT. 
PAR: 

Ik,�een er goed aan te doen, U hierbij ter kennisheming
te doen toekomen: 
1. afschrift van een proces-verbaal van de Postcommandant der

Rijkspolitie te Noordwolde, d.d.12 Juli jl.; 
2. afschrift van een schrijven d.d. 27 Juli jl., aan mij gericht

door de President van de Nederlandsche Spoorwegen, inzake 
dezelfde aangelegenheid, in antwoord op een dezerzijds 
schrijven aan hem van 20 Juli jl., waarin ik zijn persoon
lijke medewerking had gevraagd om de in de bijlagen genoem
de huurovereenkomst alsnog ontbonden te krijgen. 

Ik heb inmiddels Ir den Hollan er bericht, dat ik zijn 
snelle en grondige behandeling van déze zaak op hoge prijs stel,
terwijl ik de burgemeester van Weststellingwerf in een persoon
lijk schrijven de nodige inlichtingen heb verstrekt, onder toe
voeging, dat ik mijnerzijds deze gegevens aan Uw Dienst voorleg.

De in het schrijven van Ir den Hollander genoemde Bond van 
Land- en Zuivelarbeiders komt voor in de documentatie van Uw 
Dienst; althans ik ontving hierover enige tijd geleden van U 
een rapport, waaruit mij toen is gebleken, dat deze Bond voor
namelijk door communisten wordt bestuurd, waarbij ik ook de 
naam genoteerd heb van het lid der Provinciale Staten de Heer 
Joh.H.C.van Renssen te Heerenveen, wiens doopceel gij op mijn
verzoek nog onlangs hebt gelicht. 

Toen ik enige tijd geleden een bespreking had met de 
Heer Crabbendam van Uw Dienst heb ik zijn aandacht op deze aan
gelegenheid reeds even gevestigd, zodat ik aanneem, dat ook de 
Heer Crabbendam zich wellicht zal interesseren voor het verloop
van deze zaak. 

Persoonlijk moge ik U bescheidenlijk in overweging geven, 
voorzover nog nodig, eens te onderzoeken, welk vlees wij in de 
kuip hebben met ae in het schrijven van Ir den Hollander ge
noemde Coöp. Vereniging tot Exploitatie van Onroerende Goederen

(
. "Het VIesteinde", gevestigd Vendelstraat 54 te Amsterdam: het 

zou mij niet verbazen, wanneer deze instelling zich beweegt op
het terrein van communistische activiteit. 

De burgemeeste� van Weststellingwerf heb ik inmiddels in 
overweging gegeven,zo enigszins mogelijk,medewerking door zijn
gemeentebestuur te doen verlenen aan wellicht mogelijke over-

' p�aa tsing van de in de stukken genoemde Kl�as, �os1,ls,�.t.EJ�!J.., com
mies der N .T .M., thans werkzaam bij van GenC �Loos. aar het
hier gaat om een ingezeteneN van Weststellingwerf, die blijk-

AAN het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheids Dienst,
Javastraat 68, 

- baar -

te 
's-G R A V E N H A G E.
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baar in het dorp Noordwolde geboren en getogen is, zal zijn over
plaatsing nog wel enige voeten in de aarde hebben! 

De Commis saris der Koningin 
in de provincie Friesland, 



AFSCHRIIT 

• V. NEDERLANDSCHE SPOQElFEGEN

Utrecht, 27 Juli 1950. 

Directie 

PERS01 iNLIJK. 

No .1/4656/2. 
Den Hoogedelgestrengen HePr 
Mr H.P.Linthorst Roman, 
Commissaris der Koningin 
in de provincie Friesland 
L e e u w a r d e n. 

Hooggeachte Heer Linthorst Roman, 

Ter beantwoording van Uw Kabinet schrijven no.765 d.d. 20 
Juli jl. betreffende de verhuur van de wafhtkamer der N.T.M., 
te Noordwolde, heb ik de eer U onder- terugzending der bijlage te 
berichten, dat ik deze aangelegenheid onmiddellijk in behandeling 
heb doen nemen. 

Daarbij is mij gebleken, dat <;}_a bedoelde lokaliteit, aanvanke
lijk door de Directie der N.V.Van Gend & Loos verhuurd aan de 
Stichting "De Oosthoek", i.ngaande 1 April 1950 voor de tijd van 
één jaar is verhuurd aan de Coöp.Vereniging tot Exploitatie van 
Onroerende Goeéleren "Het îtesteinde", gevestigd Vondelstraat 54 
te .Amsterdam. 

Deze vereniging heeft de beéloelde lokaliteit ter beschikking 
gesteld van de, naar mij thans blijkt, bij de E.�.C. aangesloten 
bond van Land- en Zuivelarbej_ders, afdeling Noordwolde, wecretaris 
Sj.Mulder, Daalweg 5, te Noordwolde. 

HPt huidige gebruik is door het bovenstaande wel verklaard, 
doch het behoeft wel geen betoog, dat deze, mij eerst door het 
schrijven bekend geworden gang van zaken, noch de Directie van 
Van Gend & Loos, noch mij �evredigt. 

De Directie van Van Gend & Loos stelt zich daarow voor: 
1. Te pogen op korte termijn te komen tot overplaatsing naar el

ders van de in Uw schrijven bedoelde Klaas Hoekstein (geboren
te NoorèwoldeJ2-ll-1897, commies 2e klasse der N.T.M., thans
werkzaa� bij Van Gend & Loos).

2. Beëindiging van de huur-overeenkomst ten aanzien van deze loka
liteit en bestemming voor een ander dc-e 1.

Het zou mij aangenaam zijn, indien U de burg€meester aldus 
zoudt willen inlichten, onder mededelen, dat ITEn zich van de zijde 
van de Directie van Van Gend & Loos spoedig ter zake dezes tot 
Z.E.A. zal wenden tot verkrijging van zijn onbntbeerlijke medewer
king bij de beoogde �oningruil en voor het eventueel zoeken naar 
een andere bestemming voor de bewuste lokaliteit. 

Hoewel ik met U van mening� ben, dat dit mnderdaad een netelige 
kwestie is en voorts dat de regeling daarvan vooral zonder opzien 
of publicatie te veroorzaken dient plaats te hebben, hetgeen enige 
tijè zal vorderen, meende ik U reeds aanstonds mèt het bovenstaande 
on de hoogte te moeten brengen. 

Met vri.endelijlce groeten en gevoelens van d e  meeste hoog-
achting, 

Uw dw., 
w.g. Ir F.�. den Hollander .

President. 
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AFSCHRIFT 
,� GEWEST GRONINGEN DER RIJKSPOLITIE 

GROEP WF..s.TSTELLINGWERF 
N0.653. Noordwolde, 12 Juli 1950. 

POST NOORDWOLDE 
COMMANDANT 

No.266. 

Onderwer�: v.m. Wachtkamer N.T.M.-station. 

Bij deze heb ik de eer U het volgende mede te delen. Na de 
opheffing van de passagier-tramdienst via het station Noo�dwolde, 
werd de wachtkamer van dit station niet meer gebruikt. De Stich
ting de "Oosthoek", zijnde een overkoepetingsorgaan vanialle ver
enigingen te Noordwolde en omgeving, heeft toen deze wachtkamer 
van de A .T.o. gehuurd, daar inmiddels het stationsgebouv(ti·n han
den van deze maatschappij was overgegaan •• Alle verenigéngen, 
welke zulks wensten, konden gebruik maken van deze wachtkamer 
als verenigingslokaal enz. Van deze gelegenheid werd sleets door 
de E.V.C. en C.P.N. gebruik gemaakt, welke vakvereniging e po
litieke partij ook lid waren van de "Oosthoek". Deze veren \gingen 
en uitlopers daarvan, zoals vrouwenvereniging, kindervlub 1

· 
meer verenigingen, allen communistisch georiënteerd, maakte�\�en
zodanig gebruik van deze wachtkamer, dat nagenoeg voor andere·.l 
verenigingen geen avond beschikbaar was. Overdag werd gedurend, 
de laatste tijd van het bestaan der Distributie-dienst, deze 

\ dienst ook ondergebracht in deze wachtkamer. Na de opheffing 1 

hiervan voelde de "Oosthoekn er weinig voor de wachtkamer in 
huur te houden, mede in verband met het vorenstaande. De outilla 
van het gebouw was ook zodanig, dat de bezoekende vereniging of 
haar bestuur zelf des winters de kachel moest aanzetten en zelf 
voor consumptie moest zorgen. Derhalve heeft de "Oosthoek" de 
huur opgezegd. 

De wachtkamer was evenwel voor de C.P.N. en de E.V.C. als-
mede neven-organisaties, een prachtig Qentraal gelegen punt. 
Immers de bestuursleden wonen nagenoeg allen her- en derwaarts 
verspreid te Noordwolde, zodat de wachtkamer een goed-contact
punt voor hen was. Het lokaaltje werd zelfs door de E.V.C. ge
bruikt en wordt nog gebruikt des Woensdagsavonds als "klachten
bureau". Iedere arbeider, wiens ziel kwalijk gesteld was, vanwege 
vermeend onrecht kon zich en kan zich nog naar het klachtenbureau 
begeven en ontvangt alsdan advies. Als adviseurs treden op het 
plaatselijk bestuur der E.V.c. en dikwijls verschijnt ten tonele 
G.Hoorn, afkomstig uit Leeuwarden. Hier ter plaatse bekend als
een fanatiek lid der c.P.N. en E.v.c. De E.V.c. betaalt �e z.g.n.
vaoantie�bonnen in de wachtkamer, kort-om de wachtkamer was en/·
is een centrum van communistische activiteit. ,,1 

Toen dan ook de "Oosthoek" de wachtkamer niet weer pJ.mrde, 

1
. heeft de C,P,N, en E.V.C. direct alle moeite gedaan omjf:� wacht

kamer zelf te huren. Dit mocht haar inderdaad gelukke;r·�\1 \f\oor de 
prijs van f 87.50 of f 187.50 (niet vaststaand) is �e ;waèptkamer 
door de A.T.O, verhuurd aan de C.P.N. Of hiervan een huur1��ntrac 
is opgemaakt is dezerzijds niet bekènd. Evenmin welke pe�o9p,

,vertegenwoordigende de A.T.O., deze transactie heeft aant�gi:�p. 
De toestand is thans z6, dat C.P.N. en E.V .c. de vrtj,

i
)'o� 

schikking hebben over de wachtkamer, waarvan zij nog ste�à e,·en 
druk gebruik maken. Voor goedwillende Nederlanders te No

�
:. , 7J','Olde, 

is het een ergenis, dat een gebouw van een semi-overheid nstel- 1 
ling voor dergelijke doeleinden wordt gebruikt. Zo nu eiy an 
verschijnen affiches voor de ramen van de wachtkamer, Ef.l_le� be
trekking hebbende op communistische propaganda doch mée:\ta�, voor
stellende de vredes-duif en dergelijk verkapt communistiJch\pro-

,., '1 

-pagandamateriaal. 
1

7\ î
/\ c..t 

/(1\ •\ 
/.,. ll. 
' 1 �'\ 
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pagandamateriaal. Zo hangt de laatste tijd voor de ramen een pamflet 
met het opschrift: "Tegen de Atoombom. Teken de oproep van Stockholm 1

Een onschuldige jongenskop voorts ter illustratie. 
Bovendien is de huidige situatie in erge mate belemmerend om 

op de hoogte te blijven van hetgeen in communistische kringen te 
Noordwolde gaande is. Voor-heen waren de vergaderingen steeds in 
lokaliteiten, welke vielen onder de bepalingen van de DrankWet. Het 
gevolg hiervan was, dat steeds zeer betrouwbare inlichtingen inge
wonnen konden worden en precies nagegaan werd, wie lid enz. waren 
van communistische organisaties. Dit gaat thans zeer moeilijk, daar 
de ligging van de wachtkamer zich er niet voor leent geregeld onge
merkt controle op de bezakers uit te oefenen. 

In erge mate wordt deze controle belemmerd , door dat de chef 

het station woont. Deze chef, genaamd Klags Hoeks�in, is verre van 
( 

van het statio.n en goederenloods in de onmiddellijke nabijheid van 

/ communistische smetten vrij. Hij bezoekt geregeld feestavonden van
de E.v.c. en werd, toen de E.E.C. nog vergaderde in café's, vrij 
geregeld gezien op gewone vergaderingen van de E.V.c. Het ver�oeden 
bestaat dezerzijds, dat deze Hoekstein zijn bemiddeling heeft ver-
leend bij het tot stand komen van de huur van de wachtkamer, en zeer 
waarschijnlijk zijn praotische hulp verleent voor vergaderingen van 
de E.v.c. en C.P.N. Hoekstein is alleszins politiek onbetrouwbaar 
te achten. Hij is een persoon, die niet openlijk werkt, OCRKXWEX!!± 
doch van wie te vrezen is, dat hij in het geheim meer werkt, dan wor 
vermoed. Dezerzijds wordt hij steeds geobserveerd. Over hem zal een 
afzonderlijk rapport, bestemd voor de desbetreffende instanties, 
worden opgemaakt. 

Het zou in het algemeen belang zijn, dat dit communistisch 
centrum ten spoedigste worde opgeheven. Ik verzoek U Uw medewerking 
te willen verlenen, dat dit schrijven of haar inhoud ter kennis 
wordt gebracht aan de bevoegde autoriteiten, opdat maatregelen om
trent deze aangelegenheid, - zo mogelijk -,kunnen worden genomen. 

Gezien: 

w.g.on1eesbaar,
Groepscommandant
Weststellingwerf
Rijkspom'1 tie.

De Opperwachtmeester-Postcommandant 

w.g. H.Stornebrink.

Voor eensluidend afschrift 
De Chef van het Kabinet van 
de Commissaris der Koningin 

in de proyfncie Friesland, 

v�: 
l' 

/ 

/ 
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