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Voor zover van de geagendeerde stukken (in dit OD geborgen) het schutblad 
aanwezig was dit bijgevoegd. juli
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Blijkens b1jga.and naslagrest1l taa,t vva.s �. ilhelmus Henà.rik1..1s 
· GROENEVELD, geb. 10fl4.1908 te Bever,rrjjk, ,vonende Gre11sstra;:,t 1

te Beverwjjk, in Augustus 1951 lid van de (communistisch ge-
inf il tre erde) Alc;emene Bo11d va"11 Ot1den van Dage1·1, Afd. BeveJ�itvjjk fl

Bedoeld lidma�tschap kan echter 11it ACD 116298/0D 947 
- ,va,3.ra8.11 r1et gegeven ontleend. zou zjjn - niet bljjl(enn

Betrolcke11e ,'\ïordt in genoemd stuk enlcel ge11oemd els een 
in de documenta.tie van de I rD" Bev·er,,vijk voorl<:0111e11de zoon van 
Jacobus GROENEVELD (Bloemendaal, 10.6 0 1878), die lid is (was) 

"! ·, va"n verme·1a·e -·bona:· 'en commissaris ,ran orde van de pl2uatsel5.jke 
.. societeit voor 011den van dagen (zie blz�6 en 7 van het rapport)A 

Verzoeke desbetreffende k��tbtheekkaart te doen corrigeren� 

19-11-1953� H.C



I.D.?o.l':521.
Vertrou'.,el i :ik.
...;._..;_c...;:..;:..:;.:_..;_=� 

Betr.: Scheurin; in de Algem0,ne 3ond 

::�_-bf:ö (,.672; 
il /-,1 ,p y ,,2., 

f'2 2 oc" 1951

v2 n Oud en Vf'.n :Jr- ;en. � � A(D/ /2l1J [ /'.
.., 1, 1 � ../����;� -

])e reecls ma, nd.en best� interne ,1 0eili ·ik:1eo.en
tussen het hooÎdbestuur vt n de Al"'e1�1ene Bond vPn ruden Vé. n 
])ogen en de besturen van 'y , fdelin �otterdri:1= onderv"erde 
in de afdeling Lott erdam - .ec 1:1ter :�c.c soever en Linker Lar-soe" 
ver - is oorza2.k geworden Vè.n esr: scl1e iring in genoemde bond\ 

7', 
Persoonli �ke :;rieven en naijver tussen de bondspeï 

ningmeester den ::Frto�·, r_;ornelis,geb.17-10-L"82 t0. i1l-e-c1�er 
(bek"'né') en de voorzittersv, n de afdelinr;en H.otte:rd� iïl-R ••• c.
en L. i • o. - �,Te1 1.-üs, ·el .19-8-1884 te Streefkerk, -,onende 

;,-(.! Bilöerdijkstr-dat S7a te �otterdam en van Z\·01, lastir,.cn,;;e1i. 
7-9-1881.� te .idderkerk (bel<:0 nc.,); b�schuldir..;ingen over en \ ef
vu1 wanbehe r en on er,1oc1�etisch optredeli zijn wel de ieper 
oorzaken van deze scheuring. 

Op een in Juni j.l. :P�ou�en cerorbineerde �est1u. 
ver _:;2deri'1;�v2n de e.fdelingen Rotterdam-•'.· .O. en 1.: .O.ver0i 
besloten ora - ter behart:i,..-_;inr,: Vt'n de belanc;e11 vP-n bei e o e. 
afde lin...;en en :1et uit de nee ruimen va n c � bestaan,.:e confl ic, 
ten - een overkoepeli'1CRCo ité op te ric ten, �estaande uit 
t\·ree bestuurders VG.11 de on eFcfdeling R.· .0. l)·e.as,T. ,v ,ornoci 
en "Jl.lpr:1-in 9 J2.cques Vincent 1

,..··eb.lg-G-1875 te :0tterdrim (11elc 'l,
en tvee bestuurders v::-,.n öe 1.1:.0. van 2,Fol,:3. 1 voo:�·1oemê e11. 

- • Hogeland 9 :?iet er Bene, rik, geb.12-2-1879 t O : 0verwijk, ronew1e 

Putselaan 78c te J.otterdcm. 
In verbe.nC. hierrrnde 1·.rerd een 171c niiest (a2ng0.r echt

rooa I) aan de leden ge�on:en. 
In de vergc.dering Vé n 8 AuGustus j. 1. e· �how en vo(

de leden ve.n de L.: • O. werd d t houding v· ·1 het rióofa.b� stuJJ.r 
in het bij zond.er vnn den H2 r__,..log ,C., vooniov. d ,Pf,..;ekeurd en 
kree::; het overkoepelinr,;sco:üt h2�2r besl2,g. 

Tevens werd besloten eenzelfde manifest P. i-;. c:.lle 
deiingen te zenden ter ori�ntering vr.n de o.Î<sev 1rirdigden n'
de jt:rrver�r.èering ( zie ommezijde a211gepecht 1a2.m.f'est rood 

In het Septembernum .1sr van het blrè. 11! ededelin. ·e· 
--/J.. vs.n genoerade bond plar.tste de bondssecret. ris è. 1e, :8ruin,�e:r; 

Jan,geb. 28-5-1878 te I s-Gravenhe ge ,1,ronende te I s-Gr-e.vén1 c' 6 

- onder de kop rirlebellie te Rotterd&m 11 - een 2.rtikel,w::' rin 
hij fel vr n leer trekt tegen het opric · ten v" n het overkoepe�
lin:3:scomité te J.otterdHi1 en morin hij 2lle besck'l -i :inr:;c:;n 
aan het e.C.res ven het hoofdbestuur van ae, han( wijst. 

:·et de \·morden IP et congres zal over dit al c- o� 
delen; dit wacht de me nin,; Vë:: n het gehele hoofdl,est: 1�tr met _, 
rustheid ef ,daor het in alle op7ichte 1 zijn )1 ;_c:1e ho�t ee

daan 11 werd dct artikel gesloten. 
In hetzelfde numner werd door 11et hoofdbP.stuur rirn

de leden te :2otterda.m verzocht g 0en contributie lneer af te 
dragen e.on vz:n Zuol,:3.,voo rnoemà.,die - om h2.ndeli11c;en,,.,e1ke 
afkevring verè ie nen -r is �eschorst. :ir zal ree} tstreeks ;10 et en
worèen afgerekend met den Ho.rtog,C. 

:Door het hoofdbestuur , 'erd no_; 0 n pa::1flet onder de 
leden verspreid (waarvan een afscbrift is aLn�ehecht rood II:)
wa2.rin een korte toelic':ting wo2"èt re..;even o1') de toestand te 
Tiotte rdam. 

])e oncterafcelin.� :L •• c. ,die 2.l enige tijd ëe ver
plichte afdracht aan de :::>ondspe'1ningm eester hrid ;estrtdrt,'.1 Aft
doo r tussenkonst vz.n het overko epelinr;sco .�i té rJeuerlct, ë r t ook 
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de onderc.fdelin,; �1.!' .o. er toe over-;in-; ,_..ic· fin· nciëel 
te maken v�.i.1 c..e Al!�e"ene Bo.,'. 

Als teg 1=;nmsntrer_: rl nerd door het ui"'cvoer -,f :ie
stuur van cle bond }1 et mr '"'nd':'Jla, nHededelinge"1 11 niet r.1� r 
aan de 8.fdeling l,ott srctam toecezond.en. 

Op de hierna op 18 en 19 September te A"1sterfü.m 
in het co·öp.Restaurant a::in bP.t · olenpad No.2 f;"'!10u •en jtnr
verr; .cering, 1;1erd het geVJ.ele best.,.uur v n de �.:fc eli � \ot
terdLm, c.at zic�1 voltc.llit; 2�nn re ver ;·.C:.erz2.?l :::neld-:e - doch 
niet •.rerd toegelrt en - c" oor de ver uLderin "; 11 weeens onorg, -
niss.torisch opt reden 11 ge�·oy0erd" 

Op deze jan:cver,.:� ("ierinG,uelke nogo.l sen stormach
tig verloop :1f'd,werd het --,erendeel vnn re b sc1ikbr,.re tijü. 
besteed c.an :1et conflict :otterdam. 

Van de voorstellen en [�1i1endernenten, pe;enomen in 
de beschrijvin_;sbrief (r2�1:�e echt), z.ouèen C.an ook r,1u1r en
kele :punten in be.h:::i.n, elin,_; zijn -::;evreest. 

3esc liuldi:;in :en at n het [ ires v .n ·de voo r1;i tter 
vnn de af elinc Rottera.r"m-:�.1:.0 .. - FA.2.s,T. ,- welke ti ..;dens 
de j earverga.::erinr; door enkele 1 den V[lil het hoofdbestuur 
zouden zijn geuit 1 izoude:c1 voor deze r � rrlei<iing zijn geueest 
een aanklccht � .. regens beledi:;in"' in tf dienen bij de politie 
t e Amsterdam. 

Op û12.ndag 24 Septenber 1951 werd door de afdeling 
Rotterdam in de Ri�vièra-llel een grote protestvergc.dering 
gehouden ( convocatie a .ngehecht rood IV). 

In deze vergadering - door ruim liOO personen be-. 
zoc":lt - werd het ,,roord gevoerd door Ce voorzitter Vc n beide 
onder..,,_idel ingen en enkele best·mrders; net slechte / �n f ter. 
t ecen werd beslQt e1. niet '1eer in overleg n<";t het hoofdbe- , 
stuu1� te treden. Tevens ,,rerd het beleid VE n de besturen VE n 
de :1.M.O. en 1.1 .o. - met hetzelfde aantal stenmen voor 
goedgekeurd. 

Hen zal zie' blijven noe"1en de "Al �em ne Jond 
Ouden vE:n I)ag en ::totterc"c'.!"1 11 • 

De 8.:fdelilrn; J.ott er(�['m telt onr�eveer 6000 
geeft een maandblad uit (,•TC.f'..rvan het September en October
m1r.'1î.1er is s.2.ngehecht, rood V en VI). 

Volgens het 11 'totterc'lr1ï1sc�rrie1,1wsblad 11 van 9-10-1951 
heeft F22ès,i::..1 .,zich in e<3n sc:.ri�ven tot d. ,inister %11 
Justitie gericht en ver,;;ocht: 11 è.i t Bone sbestuur no'Ji t op te 
ner.1en in de lijst v2n rec:t.elijke or"anisctoren 11 • (�,I:�J_.,). 

A2,i.1 B.V.D. 

/ 
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OPROEP 

&an de leden van de &fel. �inker crYlaaëoever 

der o4l'3emene ':Bond van 8uden van ':Da(Jen. 

Ten einde Uw normale rechten als lid van de Bond te beschermen tegen de handelingen 
op heden van het Bondsbestuur, het Dagelijks Bestuur en in het bijzonder tegen een lid van het 
Dagelijks Bestuur, namelijk de heer C. den Hartog, Bondspenningmeester, het volgende. 
Aangezien wij van hem reeds lange tijd niets anders ervaren hebben dan een zeer autoritaire, ( ons inziens) 
zelfs dictatorische houding tegenover de bestuursleden van de beide Rotterdamse afdelingen en in het 
bijzonder tegen het bestuur van de Linker Maasoever, hebben deze beide afdelingbesturen enige maanden 
geleden, op een gecombineerde bestuursvergadering besloten een overkoepelings-comité op te richten 
ter behartiging van de belangen van deze beide afdelingen, bestaande uit twee bestuursleden van bei<le 
afdelingen, met de bedoeling elkander bij te staan bij alle eventuele modlijkheden van een van hun 
beide, of van beiden. Nu is er, naar ons inziens, een zeer onaangenaam conflict ontstaan tussen het 
Bondsbestuur en het Bestuur van de Linker Maasoev-er, die toch al zoveel moeilijkheden het hoofd moet 
bieden in het zuiden, waarvan wij, naar wij menen, U de oorzaak niet behoeven te noemen. 
Wat is nu het geval? Het Bondsbestuur overweegt het royement van twee bestuursleden der afd. Linker 
Maasoever; de voorzitter en een commissaris, en waarvoor? Schrik niet! Over een in iedere organisatie 
vaak dagelijks voorkomende onenigheid tussen bestuurders, wat niets te maken heeft met directe 
bestuursfuncties, daarin is geen fraude begaan. Natuurlijk kan het overkoepelingscomité dit niet tolereren 
en treedt het op, om deze twee bestuurders te verdedigen tegen zo'n aanval. Als er iemand te royeren 
valt, dan is dit een zaak waarover de leden van zo'n afdeling in de eerste plaats hebben te beschikken 
en niet het Bondsbestuur. 
Het comité zal in samenwerking met een groot deel van het bestuur der afd. Linker Maasoever zo 
spoedig mogelijk een ledenvergadering uitschrijven, waar alles aan U verklaart en duidelijk gemaakt zal 
worden, wat de aanleiding van dit manifest was en is. Ook zal op deze vergadering een nieuw bestuur 
gekozen worden. Tot die tijd zal de 2e penningmeester, de heer J. D. d'Achard van Enschut, de geïnde 
contributie van de boden in ontvangst nemen en de financiën der afd. Linker Maasoever beheren. 
Zodra de verhoudingen tussen het Bondsbestuur en de beide Rotterdamse afdelingen weder normaal en 
redelijk zijn, zal er weer een ledenvergadering worden gehouden, waarin de leden dan zelf zullen kunnen 
beslissen, of zij bij de Bond aangesloten wensen te blijven of niet, want zo'n (naar ons inziens) despotische 
manier van optreden van het Bondsbestuur kunnen wij onmogelijk accepteren. 
Alle leden, die kunnen instemmen en begrijpen de noodzakelijkheid, uiteengezet in dit manifest, en die, en dit 
zullen er naar onze mening zeker vele zijn, de toestand van de afd. L.M.O. in de laatste tijd gevolgd 
hebben, worden verzocht, de zich hieronder bevindende strook, ingevuld met hun naam en adres af te geven 
aan de heren B. van Zwol, P. H. Hageland;) J. ten Hove, D. Schouten en J. D. d'Achard van Enschut Sr. 

Verwaarloos dit niet, het is van groot belang voor ons allen. 

Laat persoonlijke kwesties het grote belang der ouden van dagen 

niet schaden, blijft leden werven voor onze afdelingen 

ZEG'.T HET VOORT! ZEGT HET VOORT1 

Namens bet overkoepelings-comité der afdelingen Rechter en Linker M. 0. V.: 

Voor de afd. Linker-Maasoever, 

B. van Zwol, Dillenburgstraat 24 
P. H. Hageland, Putselaan 78, 

Huize Boskamp 

Voor de afd. Rechter Maasoever, 

T. Faas, Bilderdijkstraat 67. 
Jacq. V. Oupain, Ruwaardstr. 54b 

_ .................................. _ ................ ............................. -.................. ...................... ..... . .
.. . ..  

. 

Ondergetekende betuigt hiermede zijn goedkeuring met dit manifest. 

Naam: ........ . Woonplaats: .... 
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Wi J l Lcpe�·i , :iat r .t,,') r, hier 11.an U toege.z; end.enen n:et ,,rolle a +.ent ie 
zu.1.1, lo?;01"' en 0ver-d".l11!�er. en èaarno. r.;et c;cec1 bor,rip h80óï:'ciJ:1e:1. 
Doo r,::l.-'l\, zc-1.lc :.:.o Jil:'..7,f:-ndo r..e.ri:::;ei: è.an:�C'n EU G.08.0.,; (-l-ods •1,u.�·.er maar 
ov0r JodRE,1'·k3·,.., l&tqn :0;_:h:d,1�� t gou1ëh.cl-:.:l i., 7 w:-.nt .r..::.,=i:T:i t .)rn.,t8..J.t 
meestal een Z')/2/T.Z.,).m:_,_e Gcls;;rei0 ) c.:.:e \�&ak. L:JtC:. tot zee'!'." 0r,ju.i.ts 
b0rust��g, wauruit v�c:al, �0als wij o� �eJ�n LelaaH in vc�e o�ga
n1Ro.t.ies c;ewstaI' v:o .. :•:-:lör, �da .i.e.idorc J:.3t r0cl1t nen:e11. 1,ot ee:1 0�1 juist 
ce1·tre.l.:.sr.,e, rl�:t. vci0l lijk� op è.:ïct&t. 1 :i.·�tr. 
CA11+ra·��m6 k�:1 g0e�1 ?i::-1 , a!.S :1e�·. toe3cJrá.,'}t wordt, cm er c'le zaken 

gJ.1.d(8r t8 èoen ,-er·�oper.,, ;-:iac-.r· al.� l"et u: tg:::-,or)id t,:>t een menig van 
d:.i Lop.:;t�"'kken; (::;t du led tJn rPa,H' aile...: LCl:..::.·n, !JE'·ï!,:n, zoals zij, die
k-..,:nf,. t.ukk0n l"e::, v, j llAi.1, dan \i, 01.�,J �n ae .1.nu.cn :J \ 1.Jer.t ::;ehoOï.."'ZL'..rne slaven
zo�oc� (;r1.2e·zinc zu1·,-.,:,r d3J.'.l•.'cr8.t.:.f)S r-9c1.it. et1 l'!.r"t z,1:.;.t. g:!.j, naar onze 
mA::.ljr,.g, tcch Y).iet wlJlen '3:i.jn O:i:J,UW ::nC:.E'n da.:;. 
B1.�jft vr0r ü·.,, recl1'�Gn veohten, :Ln 't bijz')11c'nr buiten de Eond, maar

ook ln rJ.c 1·on . .:. 
Ho� is i.r. 53en geval onze bedoeling een spl�jtzwam te zijn in de Bond, 
�ao.r· w.t � 1rni.?:/.f:.�er.., 2;02..Js U vit dit U toeee�onC.e :o,.'ar•tj"3 ::ult kunnen 'bAsrijD0P, �0� een 20L�sp0nrin�mceste� en z1Jn vrou�, .z;olang zij 
b:.:L �v,:n :zoelcl z.2 j nu zijn, r,og or.lg contac·t. ·:,e :hs J °t1<:,n. 
A:s z12� 0or..d8ó0.otu·1.r éle m:Jeà. mist te ·urE::lrnn !Hot znJ.ke o:1welvoee;elij
mt::1u"8n, 118.E:ü' or !'..,e ervari g, als deze pennin�n0:.--.s te:n en '.?;i jn vrouw zijn, 
is net ::Jorös�'.)fl0t1.:ur mede schuldig aan het hu� .. o. i e;e conflict met de 
gr-r;o i.gçu va::1 cû"en. 
Z�e ��� �e 3o�oesecretaris schrijft in het Mededel�ngen Blaadje van 
S0�ta�j0r; i:1.'t bijiuner do regels 5 t.e.�.10, wa� hij tlaar schrijft 
is �it �ijn du!m ge�o�e� la8ter •.•• Ovortul�� L �lJrYan en zie daar
�,ncr 0:1.zP m'3:üug op hlai�� jde 0 è.e regels v.:v t.·J,r:!.13 in de linker 
co:;,.cn 7ar:. ons krantjo, Wa':, d.e Bor.dssecr6ta.i"' is sc11.,:i:jft in de regels 
J.C t,e.m.34 is totaal onware onzin. 
IVläcli t:Jv,;, lJ.u.:3telü1ien zijn zij, die drie achtereen volgr;nde jaren op
de .�:111.,·"e:i:,g·:i.-lAringen,het voorstel van de afdGlL1g ï�Ech'.:.er 1-'".aasoever 
tP p.-n/.u:r·ö.a::11.,onder .de tafel hebben goworkt, ,v'.ioari.n 1;:2,:,d t-, ean3er"re:".1.
gcn :,c�, (9n :rcclE:lijke verdeling van de ge:i.nr'!E:J C·YHrib-..ir,:P., zx[u.t de 
a:..'0.0 l ;_üf'l'U1 lü 8rdooP ook over enige fim:mci en Z'J.l lr:E lu:1�Lc n b0" ur.ik 1.rnn. 
i:11 :1-:)+, ,_EJets:.e mededelinc;en blaaje staat; het c":'1.FT·C3 �aJ. ovn::.' ëit 
n:;_j.3,3 ur:r·,.:-::;lcn on bci=:luiten. Om dit goed t---: h:m1A'.-: r.oA·r,;, d" -.-·r·r:.<> - Ji&.

• - .") .. ... - �....... ,, ., ...J ........... v c�. c...,.c, ... 

-�·2&:.,.,1.:..r:c....e� 'lan cok alles we.ten over dit con� et Gil go'3ur) r:ot:1 H:ITEFl 
VET' .. ;n.·.e t.oc.�Jich·:,·i.Lgcn, willen zij niet d":: blaam n:r:: z.:.�i1 l3·i0r V'3.Il 

P�0.rt_:_�L:l.�)1A;.c1 .••• �V1J kom�m n!la.r het coLg:r.eF, o,r: UP. :,li�:·LJ-E:i:l -,21: 0_1s

s·i,E:'Xl�·1,i.--:t T;_-':, 83n 1,c z3 t,·�on ":mors te vo,:->tlt-aige:1 en ::m'.:-?-Lf.P.,J!l het 
:Sor.;:.1,-;l) •'··s·:·uu,:, C'1 r'!d étfgu·raardiP;(.rjJ;. 11':H, re;;llt, àe.3'3 :;,:ea l c t.e be 1-;AT.d0:8:1 

;:.;r:-/1,.:'!-:01· o.r,z.1:-.: ac,n.W)Z:_gl'!:;�·-: Ln -Jns rec�1t on,:; "LJ) vsrrleci�,..;n. 
A:: :-; r, � c.1s np 11.;t, c.Jk,..,0n D l0", 7.tü lori. r1n,Hff v 3:,•:.1.uè-i r:;0n en mw 111'3.d."'lu
hl)J.1.;.::c o.ir1 r.ie'.'."111"\(,r n'.u-1:, t-:inc'llf,ris·>-i zs.l ,;tc.2"l,d.aP i·� 1..._et C')11.r,ré·3 .... m 
re-··. ,-J:.:1:1C'30·1:;tvu .• , ,..:_f; s0�t1,:::_c; } 1i.1..t -;-· w i.j i.1cla:u" T'C�)d0tJC:.�c"1g,�E z'1_;_:1.�r.· .z;-1_ 1r
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Waarde Bondsleden, 

Uederor:1 hr;eft in tOtterclL11,dc bé:'.�cermat Vc 1. onze bond, een 
crisis plaats 9 �rnlke v,n die; 8r-rd lG !l voïden ,._oe tre irig het 
ook is 9 dr.t of èe besturen vr n die afdelingen of zelfs9 d8 '.:ieic.e 
af ,elingen r.10eten worden a::...gevoerd. 

Het betreft hier e 'êll1 :1.etze te o;en de Bonàsper:nil:graeester, ie 
volgens de menin,'s van (ie besturen niet soepel genoeg v n ru
iJeur is. I11'62ke de fL.1.f ncien heP.ft ine01. ru1 t·1urli jk niets kum en 
r.2.nvoeren o:::: reden Accountant en YDscontroleco 1 i< sie vol-
c' oenèe toezicht ui toe:tenen en ui: ··eoefend h ; ' en.

DUS DAï IS :;r,1:2 lJ, rcHZAAK V_"..: -i; CtISIS. 

:Oe oorza8k zit dieper, wat i <> het r;"'v2l ? 
Door de Peer C.v. 1 t "Ioft,:)ioscoopex:ploitant te �ot
terd3111, wordt jr ,rlijks aan oude TTr ve"l.f rbeiG.ers een 
boottoc)�t aer ·etioden. :Gij de boottocl1t op 12 Juli j.l. 
h2.d bij de beëincligins fü.2.rvr:.n edn incident pl�.r ts .Pij 
hnt overreiken vt n een bloe·1st uk r c: n de Heer van 
tt I7oft 9 door de Jondsvoorzitter, werd deze l�f'.tste 
door de Voor'z.i tter van de Afdelinrç :iinker lla2 soever 
:s.van Z .101 errrelijk gemolesteerd 011 'e ::re<;r van 
tt :Ioft moest onze 3ondsvoorzitter i '1 besc>erming nemen. 

Om het optreden Vé n die Voo rzitter,die ook zeg-:.lverkoper vu1 
de c.f'd.is,door het Hoofdbestuur te l2ten beoordelen,iP ceze tot 
aan de Alcern"J· rrve1"gadering g esc 1:lorst in bei e functie' é.

Geso··"L.1eerë'. om regelmR.tige c.föracht te doen7ZO E'lS de F;e "Ui
kelijke ge,-,oonte wns,is èit niet c::;esc; ied en heeft de betrokken 
voorzitter-ze,selverkoper zijn 1-1eil 0esoc t 1)i 1 de co,1fn"ters v&n de 
afè.. ;::echter · :r-.asoev r. :-Iet �·JV011s d8rrvê: n is, èë t een over-
ko e9elin,::_;sbe stuur is c:;evonnd, dat ,r,;e�-r10 ei v �erè o:i.. o:1r;L..1ot i V' erd 
actie voert te en h.et ·{oof dbestuur. Inpl'' ts Tl v n d, ge ruike
lijke orGanis2.torische weg te b-.Mr.n .. �elea, 'r gen de p �nningmees er 
V[.n de :l. i'�. O. en de voor zi t�er-ze el verkopi:,r v2.n de :'.'1. • • O. 
GEEN GELD AF F.f'.11 à.e :Sonc�spenningmeester en g',.. '1 zover, in 
hun verd\-rasing, dat zij een eieen blr.d •ü tgeven,, 'rin natuurli ;k 
Vï<LE BI��. ;FëLDI G r·G N AAH =--/c AD'": .;s V J\lî �H. ·� B01 )f -

p};:rnI11JG1Z)E,j1:J:: ;R ,· V ,-:: '' � --( OFTC' '.'� I ·r · .. T FS
lORDJiJ:,T G3UIT, maar één ding wordt door deze scheurmakers 
in hun machtswellust vergeten,dat r[',t net moeite is opr:;ebouwd 
zij in hun pogen trrcbten te ver:::1ietigen. 

Het zou te ver voeren,�eerdere regels Ean dit dvaze Gefoe te 
wijden. De Ale. Vergc .. :ering ven 18 en 19 Sept. a.s. zr-1 oor-
delen en b�sluiten en it ziet het "'8 ele ·:oo:Zlï>E.E"t�1ur net e
rustheid te emoet,,· 0te.1de voor 1on�; zi-Ï'1 plic', tn :0h''en [8drr1r ... 
Zie ook het Se pte '.)ernu ·.:ner % n 11l.'Pdedelin."'"en 11 • 

Hooidbestu u�. 
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ALGEMENE BOND 

VAN OUDEN VAN DAGEN. 

,,. 
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AFDELING ROTTERDAM 

* 

• 

GR01i E PROT ES TVE RGADE RING .
, 

\ 

voor de leden van de afdelingen Rechter- en Linker Maasoever 

op Maandag 24 September a.s. v.m. 10.30 in de Rivièra-Hal 

van de Rotterdamse Diergaarde . 

• 

• 
' 

( 

BE SP RE KlN G. • 

• 
• 

• 

De schandalige behandeling van deze twee afdelingen op het 

congres van de Algemene Bond van Ouden van Dagen, gehouden 

op 1 7 en 18 September 1.1. te Amsterdam . 

De afgevaardigden van beide genoemden afdelingen waren aan 

de ingang van de congreszaal, doch hen werd de toegang ge

weigerd. Zelfs een vriendelijk verzoek om ons verdedigend stand

punt voor te lezen werd geweigerd. 

Leden, hoe vindt U zo'n miskenning van Uw afdeling? 

Wij hebben ons op het congres niet kunnen verdedigen, maar 
• 

wij nodigen het Bondsbestuur. uit zich over hun houding te komen 

verdedigen. Wij hopen en verwachten, dat zij zullen komen. Als 

zij dit niet doen, stellen zij zich, bloot verdacht te worden dat 

hun standpunt niet verdedigbaar is, of dat zij onrechtvaardigheden 

hebben te verbergen. 

De· beide Besturen Linker- en Rechter Maasoever . 
' 

• • 

• 
• 

Alleropkomst zeer dringend, zeer noodzakelijk. 

• 

• 

•
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GEEN KRANT .... TOCH EEN KRANT 
maar deze keer met grote betekenis voor de leden 

BEN KLEINE VERKLARING VOORAF

ALS LBIDDRAAD BIJ HET LEZEN.

Afdeling Linker Maasoever is afgekort met L. M.O.

Afdeling Rechter Maasoever is afgekort met R. M. 0. 

Hoofdbestuur met H. B. - Bondsbestuur met B.B. 

Aan alle leden van de Algemene Bond van 
Ouden van Dagen en in 't bijzonder áan 
de leden van de twee Rotterdamse af de
lingen L.M.O. en R.M.O. 

Wij veronderstellen, dat gij U bij de eerste oog
opslag zeker zult verwonderen dit krantje te krijgen 
in plaats van het Mededelingen Blaadje, dat gij 
gewoon zijt iedere maand te ontvangen. 
Wij zijn echter sterk overtuigd, dat Uw verwon
dering zal veranderen in grote belangstelling, als 
gij· de inhoud van dit krantje hebt gelezen, zonder 
vooroordeel en met een goed begrip voor de ware 
belangen van onze Bond, wat ook ons aller be
lang is. 
De reden, dat wij moesten overgaan tot het uitge
ven van dit blaa1je, is veroorzaakt door de, naar 
onze mening, zeer onaangename handelingen, die 
de twee Rotterdamse afdelingen, in 't bijzonder de 
afd L.M.0. in de 'laatste tijd hebben onde1'Vonden 
van het H.B. 
Ten eerste de belevenissen van de voorzitter van 
afd. R.M.0., T. Faas. Toen ondergetekende op de 
ledenvergadering van 21 F�bruari 1951 tot voor
zitter gekozen was, bleek hem op die zelfde dag al, 
dat de leden in 't algemeen zeer slecht te sp.reken 
waren over de gedragingen van het Bands H.B. 
Ondergetekende heeft toen gezegd, het eerst eens 
te willen bekijken, alvorens een oordee! uit te spre
ken. Over dit half jaar is er wel het een en ander 
te zeggen. 
De Hoofdbestuursleden (met uitzondering van <le 
Hagenaar, de Groninger, en de Vlissinger) zijn 
te enenmale ongeschikt leiding te geven aan deze 
organisatie. 

Er is in dit H.B. een penningmeester, die zo onbe
suisd te werk gaat, dat daar velen doodsbenauwd 
voor zijn; deze man slingert niets dan banvloeken 
uit. 
Hij en nog eens hij, de rest zijn oude rothonden 
( fijne taal voor een lid van het H.B. der Algemene 
Bond van Ouden van Dagen). 
Hij heeft kans gezien, alles tot zich te trekken. Zijn 
afdeling, de afdeling L.M.0., heeft zelfs niet eens 
een ledenlijst, die de secretaris toch zeker nodig 
heeft. Elke afdelingsbestuurder naast hem, is te 
stom om los te lopen. Er is ook geen afdelingskas. 
Er is alleen een Bondspenningmeester, die tevens 
afdelingspenningmeester is, die alles bepaalt, zodat 
er geen sprake is van een goed afdelingsleven. Als 
er ten slotte een comité gevormd wordt, om de 
normale rechten te herstellen, die elke af deling be
hoort te hebben en dit comité belegd een ledenver
gadering, dan pleegt deze man zaalafdrijving. Deze 
vergadering is toch gehouden, trots die zaalaf
drijving. 
Op deze vergadering is door de 245 aanwezigen, 
met slechts een stem tegen, een motie aangenomen 
om aan het H.B. van de Bond te zenden. Van deze 
scherp gestelde motie vindt U een afschrift in dit 
blaadje). 
Tegen deze dubbele functie: Bondspenningmeester 
en afdelingspenningmeester hebben wij reeds ver
scheidene malen geageerd, dit is naar onze mening 
niet bepaald de juiste manier, waar blijft in dit 
geval een juiste controle. 
Een week later op Woensdag 15 Augustus is een 
ledenvergadering gehouden van de afd. R.M.O. Op 
deze vergadering is de genoemde motie ook behan
deld en met geen enkele stem tegen door de. 565 
aanwezigen aangenomen. 



Als een deel van het H.B. zo'n bericht omtrent de 
stemming thuis krijgt voelt iedereen wel, dat de 
overheid nog even wacht, om onze Bond rechtsgel
digheid te geven. Wij hebben dus voorlopig maar 
één taak n.l. onze inwendige organisatie te zui
veren. 
Ondergetekende, die zich tot taak gesteld zag met 
nette lieden, zuivering en orde te brengen, wordt 
nu uitgemaakt voor kreng. Neen erger nog, men 
beschuldigt hem van àiensten verleend te hebben 
aan de vijand (Bunkerbouwer). 
Het was in dit half jaar een weinig verheffende 
geschiedenis. 
Het is erg onaangenaam, maar wij kunnen niet 
voort blijven s©kken met despoten. Dit moeten de 
leden in de lande de Rotterdamse afdelingen niet 
kwalijk nemen. Het zou een schande zijn alles maar 
blauw blauw te laten. 
Er moeten onder U wel een paar normale Hoofd
bestuurders te vinden zijn. Enige malen is onder
getekende op een H.B.-vergadering geweest en 
steeds heeft hij de wil en verlangens. van dit H.B. 
geëerbiedigd en opgevolgd. Maar ...... als men zo 
maar de voorzitter en een commissaris van de afd. 
L.M.O. wegjaagt, dan zegt op 12 Juli 1951 onde.:
getekende tot de penningmeester der afd. Rechter 
Maasoever: geen afdracht meer te doen aan· deze 
Bondspenningmeester. 
DIT ALLES IS NIET ZO MAAR GEBEURT. 

Nu nog enkele dingen ter nog nadere verklaring, 
die naar wij menen onze leden dienen te weten. 
Doordien de Rotterdammers het dichtst bij het H.B. 
zitten, komt het dikwerf hiermee nader in contact. 
Wij weten zeker, dat er dingen voorvallen, waar
van wij menen, dat vele afdelingen in de lande 
weinig of niets vernemen. Onder andere: De afge
vaardi,gden, die de jaarvergadering in 1949 bezocht 
hebben, zullen zich zeker nog wel kunnen herinne
ren, dat toen het voorstel van de afdeling R.M.O. 
aan de orde kwam: de afdracht van de contributie 
aan Bondskas zo te stellen, dat de afdelingen ook 
enig geld er van in de kas zouden krijgen, de reeds 
genoemde Bondspenningmeester zich in zijn volle 
lengte oprichtte en met een sterk accent in zijn stem 
zeide: ,,Dat gebeurt niet en dat doe ik niet". Is dit 
dictatories of niet. 
Deze zelfde Den Hartog is, zoals U al hebt ver
nomen, ook afdelingspenningmeester der afd. 
L.M.O. Toen hij hoorde van de vergadering op 
8 Augustus van de afd. L.M.O., zeide hij: ,,al stem-

Alle.s in Rotterdam hebben wij in nauwkeurig over
leg met de leden gedaan. Ondergetekende heeft 
zeer uitdrukkelijk, zelfs enige malen, het H.B. aan
geraden Den Hartog te adviseren zijn functie in 
de afdeling neer te leggen. Hij stond toch al niet gun
stig aangeschreven. Het H.B. schijnt dit Den 
Hartog niet te hebben durven adviseren, Nu is het 
een en ander op de spits gedreven en weten de 
leden bijna alles omtrent 's mans uitlatingen. NJ 
moet dat kreng en bunkerbouwer overwegen wat 
hem en de lieden in deze Bond georganiseerd te 
doen staat...... Wij dachten met elkaar wel wat 
te bereiken in het belang van de ouden van dagen, 
maar er moet veel te veel aandacht besteed wor
den aan lieden, die eerst aan zichzelf .den!<en en 
de betekenis van het dienen der ouden van dagen 
niet verstaan. Ondergetekende wil het hierbij laten. 
Straks, op een andere plaats komt de gelegenheid, 
de bijzonderheden nader te verklaren. Wij willen 
het congres ( de jaarvergadering) bezoeken. Aan 
het nuchtere verstand der afdelingsbestuurders in 
de lande overlatende, of zij het gedogen, dat enige 

despoten in het H.B. ons de toegang tot de zaal 
zullen weigeren. Men kan meer dan 6000 leden zo 
maar niet miskennen, Wij zijn trots op onze saam
horigheid en willen niet door onredelijke wezens 
de les gelezen zien. 

T. Faas, .voorzitter van de afd. R.M.O. 

men allen tegen mij blijf ik toch afdelingspenning
meester." Dit is toch waarlijk geen uitdrukking van 
een verstandelijk mens. 
Door het aanstellen van een beroepsbode heeft de 
afd. R.M.O. een klein voordeeltje, waarover het 
B(B. no§ geen directe aanmerking heeft gemaakt, 
wel Den Hartog. 
Toen ons bestuurslid L. P. Gouw bij Den Hartog 
was om de geïnde contributie af te rekenen, begon 
Den Hartog hierover en zeide: ,,Dat is diefsta1". 
Nadien zeide hij tegen een ander bestuurslid en 
tegen de secretaris hetzelfde: .. D<;.1t is diefstal". 
Op een gecombineerde vergadering van het Dage
lijks B.B. kwam dit gezegde ter sprake. En nu zult 
gij U zeker verwonderen, als wij U zeggen, dat 
Den Hartog dit .gelogen noemde en hij ging zelfs 
zover, dat hij naar L. P. Gouw toeging met een 
houding, waarvan wij allen dachten, dat hij geweld 
zou willeni gebruiken ...... Hoort zo'n onwelvoeglijk 
mens i-n onze Bond thuis als Bondspenningmeester? 
Ons inziens zeker niet. 

' • 

• • 

De leden van de afd. R.M.O. hebben jaar in jaar uit 
geklaagd; van onze afdeling hebben wij nimmer 
iets. 
Wij hebben hierover steeds gezwegen, maar nu 
zullen wij er over spreken en wel met de volgende 
vraag: kan het bestuur van Uw afdeling iets voor 
U doen, als zij steeds de geïnde contributie geheel 
aan de Bond moet afdragen? 
De tot nog toe gegeven jaarfeesten, waarvoor wij 
steeds veel hebben moeten doen, om er geld voor 
'bij elkaar te krijgen, hebben wij altijd zonder het 
H.B. gearrangeerd. 
Toen wij eens in een jaar een tekort van f 40.
hadden, heeft de Bond dit voorlopig voor ons be
taald, maar wij hebben dit terug moeten betalen. 
Een paar jaar geleden had ook de afd. L.M.O. 
een tekort van bijna f 200.-; in de oorzaak wil 
het bestuur van ,de afd. R.M.O. zich niet mengen, 
doch U er even op attent maken, dat dit wel door 
het H:B. betaald is, zonder verplichting van terug
betaling. 
Nog even terug naar de twee gehouden vergade
ringen, dle van afd. L.M.O. op 8 Augustus en van 
de afd. R.M.O. op 15 Augustus. Op de vergadering 
van de afd. L.M.O. gaven zich een groot aantal 
leden op voor de rondvraag. Wij, het- bestuur, ver
wonderden ons er enigszins over. Doch wat bleek 
nadien. Het waren allemaal mensen, die zeer 
geestdriftig waren, zich nu eens volmondig te kun
nen uiten over de door hen allen ervaren onwel
voegelijke behandeling van Den Hartog en zijn 
vrouw. Deze vrouw doet in bruutheid van uitdruk
king voor Den Hartog niet onder. Voor de aan
vang van de vergadering der afd. R.M.O. stond 
de ( hier reeds herhaalde malen · genoemde) Den 
Hartog in de directe omgeving van de zaal en 
trachtte allen, die naar de vergadering gingen 
aan te houden en Voegde hen dan toe: ,,Past op, 
want zij willen jullie verkopen aan Trouwborst" . 
Niets is minder waar dan dit. Wij willen in Bonds
aangelegenheden met Trouwborst niets te maken 
hebben. Zijn leden willen wij gaarne weer in onze 
afdelingen opnemen, maar hem nimmer meer. 
Wij zouden nog veel meer kunnen schrijven over 
de onaangename ervaringen van het Dagelijks H.B., 
maar zullen het er nu maar bij laten en zijn altijd 
bereid ieder, wie dan ook, te woord Je staan, die 
over dit alles nadere inlichtingen wenst. Komt ge
rust, ons behoeft U niet te vrezen, zpals velen dit 
Den Hartog doen. 
0 ja, dit staat nog op de beschrijvingsbrief voor de 
Bondsjaarvergadering: Ontvangst der gasten en 
afgevaardigden. 

De afd. R.M.O. heeft het bestuur gemeld, dat er 
vier leden van onze afdeling deze jaarvergadering 
wensen te bezoeken als gast, zonder deelneming 
aan de stemming, iets wat in alle verenigingen of 
bonden wordt gevoeld, als een goede belangstel
ling in het organisatieleven. 
Ons werd dit geweigerd. Het ,H.B. bepaalt wie 
gasten zullen zijn, maar de leden \an de Bond zijn 
hiervan uitgesloten. 
Er staat in deze brief ook nog het volgende: het 
H.B. behoudt zich het recht voor iemand de toe
gang te weigeren, en ongewenste elementen te 
doen verwijderen zonder verantwoording aan d'e 
vergadering. 

Dit is zuiver despotisme en negering van de afge
vaardigden op deze vergadering. 
In goede organisatie vorm is te allen tijde de leiding 
verplicht het oordeel over ongewenste elementen 
aan de vergaderden te laten. De houding van ons 
H.B. lijkt in deze zeer veel op cadaver-discipline uit 
de tijd van Hitler. 
Wij zijn te democratisch om met deze stelling niet 
homogeen te gaan, maar anderzijds zouden wij 
wensen, dat het H.B. het maar eens eerlijk zou toe
passen. Want dan zou dit in de eerste plaats op 
Den Hartog toegepast moeten worden, want een 
Bondspenningmeester, die door de twee grootste 
afdelingen �iet meer erkend kan worden en door de 
leden gevreesd wordt, behoort ons inziens in de 
eerste plaats tot die elementen. 
De secretaris der afd. R.M.O. is Maandag 3 Sep
tember l.i. nog naar Den Haag geweest en heeft 
toen aan de Bondssecretaris, de Heer G. J. de 
Bruin, gevraagd: ,,Krijgen de twee Rotterdamse 
afdelin�en het Mededelingen Blaadje voor Septem
ber", het antwoord was absoluut: ,,Neen". 
Wij vermenen alles gedaan te hebbe11 wat onze 
zuivere organisatorische plicht is. 
Een verzoek tot alle leden van onze Bond in de 
lande en in 't bijzonder aan de leden ·van de twee 
Rotterdamse afdelingen: als gij dit blaadje gelezen 
hebt geeft het dan door aan leden van de Bond, 
die het wellicht nog niet hebben en aan alle beken
den, die met de Bond symphatiseren. 
De samensteller van dit blaadje heeft het saamge
steld uit de gegevens, die hij over deze zaak ge
krefien heeft. Mocht hij eventueel iets van deze of 
gene vergeten hebben vraagt hij hiervoor bijvoor
baat pardon. 

Voor de besturen van de afdelingen 
Linker en Rechter Maasoever: 
De saamsteller Jacq. V. Dupain, secretaris 
van de afdeling Rechter Maasoever. 



dfan de leden van de afdeling C/:2. CJ1l. 6.

Nu gij geen Mededelingenblaadje krijgt, maken wij U langs deze weg 
nog attent op het bezoek aan de Diergaarde Blij-dorp op 12 en 13 September a.s. 

De kosten zijn slechts 10 cent. 

Denk ook om· het jaarfeest op Donderdag 4 en Vrijdag 5 October in de Rivièra-hal van 
Diergaarde Blij-dorp. Koopt hiervoor bijtijds kaarten bij Uw bode of ons kantoor Gaffel:.. 
dwarsstraat 5, Rotterdam (C). 

AFSCHRIFT 

Aan het Bondsbestuur der Algemene Bond van Ouden 

van Dagen p/a de Secretaris de Heer G. J. de Bruin, 

Hoefhade 409, 's-Gravenbage. 

MOTIE 

De leden van de Afdeling Linker lvfaasoever te Rotterdam der Algemene Bond van Ouden van 

Dagen, diè gehoor hebben gegeven aan de oproep van bet Overkoepelingscomité der beide 
Rotterdamse afdelingen Linker en Rechter Maasoever; 

in vergadering bijeen op· Woensdag 8 Augustus des namiddags in bet lokaal "SPES" aan de 
Dordtsestraatweg te Rotterdam (Zuid); 

geboord beboende de uiteenzettingen omtrent de moeilijhbeden, welke deze beide afdelingen en in 
bet bijzonder de afdeling Linker Maasoever in de laatste tijd hebben met bet Bondsbestuur en 
hoofdzakelijk met de Bondspenningmeester, de Heer C. den Hartog en zijn vrouw; 

besluiten, zolang de verstandhouding tussen bet Bondsbestuur niet normaal en redelijk zal zijn 

en de Bondspenningmeester C. den Hartog en zijn vrouw bun, naar ons inzien, zeer onwelvoegelijke 
autoritaire houding tegenover leden en bestuursleden niet wijzigen; 

deze twee Rotterdamse afdelingen zicb voorlopig afzijdig zullen houden van dit B.:mdsbestuur en . 
de Algemene Bond van Ouden van Dagen, draagt bet overkoepelingscomité op bet Bondsbestuur 
hiervan in kennis te stellen en gaat over tot de orde van de dag. 

Het overkoepelingscomité: 

Voor de Linker Maasoever: 
B. van Zwol, Dillenbu.rgstraat 24
P. H. Hogeland, Putselaan 78 Y.I

Huize Boskamp. 

Voor de Rechter Marsoever: 

T. Faas, Bilderdijkstraat 67
M. N. Blom, De Jagerstraat 63

P.S. Op de ledenv,ergadering der Afdeling Rechter Maasoever, die gelukkig zeer� goed bezet, was, gehouden op 
Woensdag 15 Augustus 1951, v.m. om 10 uur in een lokaal aan de Laurierlaan te Rotterdam is bovenstaande 

motie en wat daartoe de aanleiding was en is uitvoerig besproken. 
Door de leden in deze vergadering bijeen is deze motie zonder een stem tegen goedgekeurd. 

•



NOGMAALS 

. GEEN KRANT ... TOCH EEN KRANT 

BEN KLEINE VERKLARING VOORAF 

ALS LEIDDRAAD BIJ HET LEZEN. 

Afdeling Linker Maasoever is afgekort met L. M. 0. 

Afdeling Rechter Maasoever is afgekort met R. M. 0. 

Hoofdbestuur met H. B. Bondsbestuur met B. B. 

Aan de leden der beide Rotterdamse afdelingen. 

A Wij ( de bestuurders) verzoeken U vriendelijk
• dit krantje met volle aandacht te lezen, want

hierin zult U kunnen constateren. dat het de
ernstige bedoeling van deze bestuurders is, voor
de rechten van hun leden op te komen en daar�
voor moeten wij dus alle onorganisatorische han�
delingen van het huidige Bondsbestuur en in 't
bijzonder van het dagelijks bestuur aan U bekend
maken.

Als vervolg op mijn klachten, omtrent de gedra�
gingen van het B.B. in ons blaadje "Geen krant
- Toch een Krant" van 1 September 1951, moet
ik zeggen. dat het er, nu een maand later, niet
veel beter op is geworden. Wat wij ( de Rotter�
damse afdelingen) verwacht hadden is in nog
veel erger mate bewaarheid geworden.
Wij uit Rotterdam zijn allen op het congres, dat
gehouden is op 17 en 18 · September te Amster�

e\ dam, geweigerd.

Er was ons, vóór het congres, door verschillende 
Amsterdammers om inlichtingen gevraagd be� 
treffende het conflict. 

De Rotterdammers waren vroegtijdig, met 10 
personen aan de congreszaal . . . Daar op dat 
vroege uur is door bovengenoemde Amsterdamse 
leden ons beloofd, voor ons het bed te spreiden, 
zodat wij na de koffie in de gelegenheid gesteld 

zouden worden ons standpunt te verdedigen ... 
Wij hebben vertrouwen gehad, in deze normale 
beloften van die Amsterdamse afdelings�bestuur� 
ders. 

Wat daar op die eerste ochtend van het congres 
is gebeurd, is een zeer buitengewoon voorval in 
den lande; een schandaal van de eerste grootte! 
Het Dagelijks B.B. heeft namelijk zijn toe� 
vlucht genomen tot vuige laster ... Wij kregen 
geen kans om de boter op het hoofd dezer B.B. 
zelfs maar iets warm te maken ... Wij moesten 
buiten de zaal blijven. Dat dit nu niet bepaald 
een werkcongres is geweest, hebben wij op 
sluikse wijze vernomen ... Er is enige malen ge� 
geten. Uit diezelfde bondskas is betaald een 
Cabaret�avond. Er zijn enige waardeloze refe� 
rendums gehouden door Partijgangers, van 
slechts een kant . . . Maar van een grondige 
manier onze organisatie in betere banen te lei� 
den, daar is hier niets van terecht gekomen ... 
\Yij hebben vernomen, dat het B.B. ons geweerd 
heeft, omdat men bang was, dat wij rumoer zou� 
den veroorzaken; dit hadden zij welvoegelijk 
moeten afwachten. 

De leiding van dit congres heeft van ons een 
volledige uiteenzetting gekregen; die zegge en 
schrijve hoogstens 10 minuten in beslag zou 



nemen. Ook dit werd brutaalweg gew.eigerd. Wij 
hadden reeds beloofd, rustig en ernstig aan het 
organisatorisch werk deel te zullen nemen ... 
Deze uiteenzetting heeft een Amsterdammer 
( tevens congres-comitélid) van ons gekregen 
's middags om twee uren ... ·Deze uileenzetting 
is nu bij de Amsterdamse Politie als bewijsstuk 
in het proces, dat ik het Dagelijks B.B. aandoe, 
op de aanvallen van eer en goede naam ... Er
staat uitdrukkelijk in deze beschrijving, dat ik
af wilde w,achten, hoe de houding van het Da
gelijks B.B. ten opzichte van de Rotterdamse 
afdelingen zou zijn en dat ik n.iet zo vlug de 

Rechter wil raadplegen. Maar ... als men dan
op deze eerste ochtend volhoudt met.,, ernstige
aanval op goede naam, dan moeten deze heren
straks niet mopperen ... Wij hebben uiteraard 
op de Amsterdammers wel gemopperd. Is dat nu 
kameraadschap? Wie laat zich nu zo misleiden 
door dat B.B. Mijn collega's vroegen mij, wat 
ik toch wel in die dikke tas had. Er waren im
mers al geruchten van een aanval: op eer en
goede naam, ergo had ik alle noodzakelijke be
wijzen bij mij ... Wat er in de lande van deze 
gang van zaken ook gedacht wordt, weet ik niet. 
Ik wil gerehabiliteerd worden! Wij hebbe_n in
Rotterdam eeu prima protestvergadering gehad 
met een prima Persbeoordeling ... Wij hebben 
van leden van ons vernomen, dat er door het 
B.B .. personen aan het werk zijn gezet, onder 

andere de door ons geroyeerde ex-voorzitter, C.
Hoogenboom. Dit pleit nu niet voor de goede 
organisatie-manieren. Dus wij zullen hard moe
ten w,erken om onze Bond rein te houden ... De 
zwakke broeders zullen wij in alles steunen, 
maar despoten de voet dwars zetten. Och ja, 
enkele leden zullen Den Hartog en zijn vrouw 
wel trouw blijven. 
Maar als straks voor twee Rechtbanken de
stukken op tafel komen, dan willen wij gaarne
afwachten, hoe dan de mening van het gros der
leden zal zijn ... Wij noemen ons met een ge
rust gemoed: 
"Algemene Bond van Ouden van Dagen 
ROTTERDAM". 

Omdat dit tweede Protest-blaadje ook weer het 
land in gaat, moeten de overige Afd. Besturen
buiten Rotterdam voor hun leden in die betrok
ken afdelingen maar verdedigen, wat met dit

Dagelijks B.B. aan te vangen is. Van ons moet 
men niet verwachten, dat wij hen oproepen tot 
een samenkomst. Daar zijn de ervaringen met de 
Amsterdammers in de eerste plaats te triest voor 
geweest ... Wij willen w.el gaarne uiteengezet 
zien - door de Rechtbank - hoe onze contri
butie-gelden beheerd zijn tot nu ... Ik behoef de 
Rotterdammers niet aan te moedigen bij ons te 
blijven. 
De honderden in de Rivièra-Hal gaven op één
persoon na, allen hun fiat voor onze afdelmgs
besturen ... Wat ligt alles soms vreemd door
een gesmeten; op onze ledenvergadering nog 
steeds prachtige eenstemmigheid, en het B.B. 
krijgt geen voet aan de grond. 
Alle correspondentie van ons aan het B.B. ligt ter 
inzage. Nu heeft het B.B. zich met volle kracht 
geworpen op het doodgewone Afdelingsfeestje
van de L.M.O., bedoeld als tegenhanger van de 
protestvergadering in de Riviè.ra-Hal ... Hoe het 
resultaat zal zijn, na het gratis verstrekken van 
toegangsbewijzen, wachten wij rustig af. • De secretaris van het B.B., G. J. de Bruin, is er 
voor van stal gehaald, de man, die het toch al
zo druk heeft. Deze man moest Den Hartog
komen helpen . . . Het is ver van eenheid ge
bleven op dit feest, de leden hebben onder meer 
geïnformeerd naar de niet uitgereikte gratis 
cadeaux van het vorige jaarfeest . . . Het was 
niet gemakkelijk voor De Bruin. Hij zei wel, alles
te kunnen verantwoorden ... Wij zijn zeer be
nieuwd, te vernemen hoe hij verdedigen wil, dat 
Den Hartog thans tracht geld te lenen, of over 
de door Den Hartog gemaakte rekening, dat wij 
bij het B.B. in de schuld staan ten bedrage van 
f 3600,-. Dit is een fatale leugen, de afdracht 
van de afd. R.M.O. bedroeg tot nog toe circa
f 4500,- per jaar. Hoe kan dit nu in twee maan
den f 3600,- zijn? .•. 
Kijk leden van Rotterdam, nu komt er spanning. 
in, wij willen niet alleen deze Heren voor twee
Rechtbanken zoiets ook eens laten verhalen, 
maar ... wij hebben nog een derde stélp gedaan, 
namelijk, ik heb het Ministerie van Justitie ge
waarschuw.d, dit B.B. nooit op te nemen in de 
lijst van redelijke organisatoren. Wij hebben in 
dit schrijven tevens gemeld, met welke fatsoen
lijke bestuurders wij wel in relatie staan, die wel

een koninklijke goedkeuring hebben ... Mensen, 
die met andere van alle soorten strekking in 
goede conditie leven . •. . Omdat wij een alge
mene neutrale Bond zijn, is dit alleen de weg in 
het belang van de Ouden van Dagen. 
Naar innerlijk gevoelen bezien, is voor mij de
zaak waarover het geschil loopt, vrij eenvou
dig . . . Er zitten voor De Bruin en Van Beek 
belangrijke moeilijkheden aan vast om Den Har
tog los te laten ... Men kan elkander niet meer 
loslaten, naar het schijnt. De Bruin en Van Beek 
weten heel goed, dat Den Hartog een ongeschikt
Bondsbestuurder is ... Daar heb ik vaak genoeg 
op gewezen. Nu is angst een heel lastige raads
man en daar heeft Van Beek altijd last van. Er 
zijn daden bedreven, die nimmer toegelaten kun
nen worden. 
Het geleek mannenwerk, ons van dat congres te 
weren, maar tot nu toe hebben wij, pestuurders 
van Rotterdam, geen letter van het B.B. ont
vangen ... Wij begrijpen wel, dat men met het

• geval omhoog zit. Zij weten zich nu geen hou-

CVan cl.e c.Redactie ! 

ding te geven, en toch ... Wonderen gebeuren 
niet ... Men kan uitstellen, tot wie weet hoe lang, 
maar het B.B. zal toch het een of ander aan ons 
moeten melden ... Wij gevoelen ons in deze 
positie kiplekker. Wij willen, als zij iets aan ons 
kenbaar maken, eens op ons gemak overw.egen, 
wat wij met deze machtswellustelingen (nog vóór 
de uitspraken der Rechtbanken) zullen doen, 
maar ons heel zeker laten leiden door behoorlijke 
rechtsmotieven. 
Wij willen ons geweten rein houden, dat weten 
onze leden te waarderen, want daar loopt het 
over . . . Deze B.- Bestuurders waren vergeten, 
waarom zij altijd tesamen vergaderden bij Den 
Hartog thuis. 
Het is een zaakje geworden in de organisatie 
EN NU ZITTEN ZIJ MET DE BROKKEN! 

De voorzitter der afdeling 
Rechter Maasoever Rotterdam, 
T. FAAS. 

De afdelingen kregen nimmer enig geld voor bun jaarfeest, uitgezonderd één afdeling. 
Docb bet B.B. veroorlooft zicb de weelde, de afgevaardigden (ruim 120) twee dagen een lunch, 
een diner en een Cabaret-avond gratis· te geven en dit van de onnozele contributie van 20 centen
per maand, terwijl duizenden van die oudjes dikwijls niet eens dagelijks een behoorlijk middagmaal 
kunnen hebben, door bun veel te lage uitkeringen.
Hoe noemt U dat, leden? Wij noemen dit een schandaal! 

Nogmaals maken wij onze leden attent op de, naar onze mening, laffe houding van bet B.B . .. . 
•- In bet Mededelingenblaadje van September schrijft de Bondssecretaris: ,, Wij hebben de ons reeds 

lang toegeworpen bandscboen opgenomen/ Komt naar voren eenbeidbrekers." Toen wij in Amsterdam 
waren, werden wij op bet Congres niet toegelaten. 

Ondanks dat wij ons op bet con�res niet konden verdedigen, hebben wij bet B.B. uitgenodigd op 
onze protestvergadering te komen, om bun houding te verdedigen. Trots dit zijn zij niet gekomen. 
Hoe vindt U dat, leden? Wij zijn zo vrij dit gedoe van bet B.B. zeer laf te noemen. Wij vermenen, 
als iemand recht in zijn schoenen staat, blijft bij niet weg 1 
Onze Bond neemt een neutraal standpunt in, ergo, als wij pers of andere vertegenwoordigers uit
nodigen, richten ;wij ons tot personen en pers van alle richtingen, waarvan er leden in onze Bond 



(vervolg: VAN DE REDACTIE!) 
zijn, maar bepalen ons niet tot personen van één bepaalde richting. Wij herinneren ons nog goed 
deze fout door Trouwborst begaan met de vergadering in de Rivièra-Hal, waardoor wij bestempeld 
werden met de naam van communistisch te zijn. 

Wij bebben van twee afgevaardigden nog vernomen, dat toen er gestemd moest worden over bet 
toelaten van, de Rotterdammers, dit niet bepaald zuiver organisatorisch is geschied. Zo'n kritiek 
feit bad bepaald met briefjes moeten geschieden. 

Nu nog enkele afzonderlijke nodige berichten voor onze leden. 

Er is in de Rivièra-Hal een tas met inboud gevonden en een zakdoek. Deze zijn door de rechtmatige 

-rf eigenaar terug te bekomen bij J. A. P. POUW, van Speykstraat No. lpO b. 

Het bestuur zal met alle geoorloofde middelen trachten te bereiken., dat de terugbetaling van de 
5 0/0 verhoging der Noodvoorziening aan Sociale Zaken te Rotterdam, te niet gedaan wordt, omdat 
Sociale Zaken bij de kleine steunverboging beeft verzuimd te melden., dat dit in verband stond met 
deze 5 % verhoging, en vele ouden van dagen dit geld reeds bebben bestemd, of uitgegeven voor 
zeer dringende zaken, onder andere bet aanschaffen van huisbrand. 

Op 11 en 12 October a.s. geeft een bevriende toneelvereniging (in dit geval voor onze leden in 
bet Noordelijk stadsdeel) twee voorstellingen in de zaal Hammerstraat 15, Rotterdam-N. 

Het toneelstuk is getiteld: ,,Acbter de wolken schijnt de zon." Een spel in drie bedrijven van 
R. Teenstra en L. Spiering. Regie P. Worseling.

· 1 De kaarten worden uitgereikt bij Mevr. M. van Dinter-Valke, Pijperstraat 31.

De andère stadsdelen komen ook nog aan de beurt. 

De leden van de afdeling Linker Maasoever kunnen na bet jaarfeest zicb doodleuk bij de officiële 
voorzitter, de Heer B. van Zwol, melden. De afdeling Linker Maasoever moet nu weer gewoon 
gaan functioneren. 

Indien er in de afdeling Rec;bter Maasoever leden zijn, die . een of ander muziekinstrument bezitten 

e 

en kunnen bespelen, laten deze zicb melden bij de voorzitter T. Faas, Bilderdijkstraat 67, Rotterdam-W., 
opdat wij uit onze eigen kring een g:oepje kunnen vormen om af en toe iets te organiseren, waar- 4t', 
mede wij de oudjès aangenaam zullen kunnen verpozen. 

Ten slotte nog een zeer ernstig woord tot onze leden in Rotterdam. 

Laat U niet misleiden door onze vorige, beengestuurde voorzitter, C. Hoogenboom. 
Deze man is boogst onbetrouwbaar. 
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ALGEMENE BOND VAN OUDEN VAN DAGEN 
OPGERICHT 23 JULI 1945 
SECRETARIAAT: HOEFKADE 409, 's GRAVENHAGE 

* 

BESCHRIJVINGSBRIEF 

A G E N D A

AANVANG 
DES MORGENS 
10.30 UUR. 

VOOR DE JAARVERGADERING WELKE GEHOUDEN 
WORDT OP DINSDAG EN WOENSDAG 18 EN 19 SEP
TEMBER 1951 IN DE GROTE ZAAL VAN HET COOP. 
RESTAURANT, �MOLENPAD 2 TE AMSTERDAM. 

1. Opening door de Bondsvoorzitter, begroeting van de gasten en
afgevaardigden.

2. Notulen Jaarvergadering 1950 en ingekomen stukken.
3. Jaarverslagen Secretaris en Penningmeester.
4. Begroting 1951.
5. Verslag Kascontrole-commissie en verslag Accountant.
6. Benoeming Controle-commissie.
7. Verantwoording Redactie en Administratie van het Maandblad

,.Mededelingen·'.
8. · Beleid Hoofdbestuur.
9. Verkiezing Hoofdbestuur.

10. Mede-delingen.
11. Behandeling voorstellen Beschrijvingsbrief., Conseptstatuten.
12. Rondvraag en Sluiting.
De voorzitter behoudt zich het recht voor de rangorde van de
Agenda te wijzigen.

Aftredende leden van het Hoofdbestuur zijn de H.H. W. v. Beek, 
J. v. Boven, P. v. Gemert en T. v. Kley.

Vacature door overlijden van de Hr.er L. v. d. Berg en bedanken
X van de Heer J. v. Boven wegens hoge leeftijd en de H.H. C. 

)(• - Hoogeboom en J. Weber.
Attentie - De Jaarvergadering is niet openbaar en alleen toegankelijk 
voor Afgevaardigden, voorzien van een door de Bondspenningmeester 
verstrekt Legitimatiebewijs, door deze en het Dagelijks Bestuur der 
Afdeling getekend de Kascontrole-commissie, de Accountant en de 
door het Hoofdbestuur uitgenodigde personen. 

HET HOOFDBESTUUR. 

Algemene kennisgeving aan de afdelingen 
en de afgevaardigden ter jaarvergadering. 
Het Hoofdbestuur geeft hare mening over de voorstellen van de Beschrijvingsbrief op de Al
gemene Vergadering. Tevens verzoekt het Hoofdbestuur bij de debatten kortheid te betrachten, 
opdat allen die zich voor de discussie opgeven, de gelegenheid krijgen de mening van hunne 
afdeling weer te geven, opdat de betreffende voorstellen naar behoren worden besproken en 
toegelicht. Afdelfngen welke nog geen bericht zonden van de namen van hun afgevaardigden, 
worden verzocht dit alsnog spoedig te doen. De verslagen van de secretaris en penningmeester 
over 1950, welke art. 9 van het Huish. Reglement voorschrijft, worden toegezonden vóór de 
Algemene vergadering. - Ook wordt onder de aandacht gebracht, dat art. 10 van het Huish 
Reglement aan iedere afdeling het recht geeft één stem uit te brengen en de afgevaardigde, 
gekozen op de ledenvergadering, naar de Jaarvergadering kan zenden, voorzien van een door 
het Dage!. Bestuur getekend mandaat hunner afdeling. Deze afgevaardigde heeft alleen toe
gang ter vergadering - niemand anders - en recht op vergoeding van gemaakte reis- en 
verblijfkosten - · Eventuële amendementen op de Beschrijvingsbrief worden per circulaire toe• 
gezonden. - Het Hoofdbestuur behoudt zich het recht voor personen de toegang tot de Jaar
vergadering te ontzeggen, ongewenste elementen te doen verwijderen zonder verantwoording 
aan de verçiadering. - Komt allen op tijd, dan kan de vergadering op tijd aanvangen, 

Namens het Hoofdbestuur, G. J. DE BRUIN, secr 
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zoals Bondsbestuurslid of Bondsraadslid een plaatsvervanger benoemen om moeilijkheden, zoals in Amsterdam zijn voorçiekomen door een sterfçieval, te voorkomen. Rotterdam R.M.: Het Bondsbestuur stelle een commissie van onderzoek en arbitrage in. Memorie van toelichting: Er kunnen moeilijkheden ontstaan tussen twee afdelingen of tussen de Bond en afdeling (en). Met dergelijke geschillen kan de commissie van onderzoek belast worden; er kunnen ook geschillen voorkomen, die alleen een arbitrage-commissie kan oplossen. Rotterdam R.M,O.: Het Bondsbestuur schaffe de koffietafel en de maaltii.d af, die tot nog toe ten koste van de Bondskas aan de afçievaardiçiden bij de Bondsjaarvergadering en Bondsraadsverçiaderinçien werden verstrekt: Memorie van toelichting: Dit vind bijna op geen enkel congres of jaarvergadering van andere bonden of vereniçiingen plaats. Indien het hierboven aançiegeven punt I aangenomen zal worden, zal door toepassing hiervan iedere afdeling een eigen kas krijgen en dan zal iedere afdelinçi een zekere (zogenaamde congres) contributie kunnen betalen, uit welke de kosten voor verblijf der afgevaardigden zullen kunnen betaald worden. Dit te berekenen naar de financiële mogelijkheden hiervan. De reiskosten blijven voor rekening van de Bond. Deze congres-contributie wordt op iedere Bondsjaarvergadering vastgesteld en berekend naar het aantal leden, dat een afdeling heeft drie maanden vóór de jaarvergadering. Rotterdam R.M.O.: Het H.B. heeft er op toe te zien, dat çieen der Bondsbestuurders of Bondsraadsleden eigenmachtig optreden, ook niet door afgevaardigden op één dezer ver, gaderingen. Het "ik" optreden moet worden vermeden. Toelichting: Ieder heeft zich aan te passen bij de besluiten van de meerderheid, daarom kunnen uitdrukkingen gebezigd om de besluiten te negeren, door persoonlijke ontkenningen, niet getolereerd worden; de geest is dienaangaande door het in het vorige jaar heengaan van hem, die de "ik"-gedachte tot werkelijkheid maakte, verdwenen en kan en mag niet meer terug komen. Bergen op Zoom, Over de gedachte van het H.B. om van Art. 14 reeds instemming te verkrijgen dit jaar, çiaat Afd. B.o.Z. niet mede acc0ord en houdt zich dit jaar aan het oude Reglement en Statuten, gezien door wijlen de Heer L. van den Berg, in leven voorzitter der afd. en 2e secr. H.B., naar voren gebrachte 4-jarig voorstel op Jaarvergadering afdracht contributie, en steeds maar achterwege bleef op de Taarverçiaderinçien, en zodoende verschillende voorstellen door langrekken der vergadering• niet ter sprake kwamen. 
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ALGEMENE BOND VAN OUDEN VAN DAGEN OPGERICHT 23 JULI 1945 SECRETARIAAT: HOEFKADE 409, 's GRAVENHAGE 

* 

BESCHRIJVINGSBRIEF 

A G E N D A  

AANVANG DES MORGENS 10.30 UUR. 

VOOR DE fAARVERGADERING WELKE GEHOUDEN 
WORDT OP DINSDAG EN WOENSDAG 18 EN 19 SEP

. TEMBER 1951 IN DE GROTE ZAAL VAN HET COOP. 
RESTAURANT.�MOLENPAD 2.TE AMSTERDAM. 

1. Opening door de Bondsvoorzitter, begroeting van de gasten en afgevaardigden. 2. Notulen Jaarvergadering 1950 en ingekomen stukken. 3. Jaarverslagen Secretaris en Penningmeester. 4. Begroting 1951. 5. Verslag Kascontrole-commissie en verslag Accountant: 6. Benoeming Contröle-commissie. 7. Verantwoording Redactie en Administratie van het Maandblad ,.Mededelingen". 8. ·Beleid Hoofdb€stuur. 9. Verkiezing Hoofdbestuur. 10. Mededelingen. 11. Behandeling voorstellen Beschrijvingsbrief .• Conseptstatuten . 12. Rondvraag en Sluiting. 
De voorzitter behoudt zich het recht voor de rangorde van de Agenda te wijzigen. 

X, Aftredende leden van het Hoofdbestuur zijn de H.H. W. v. Beek, � ")4, J. v. Boven, P. v. Gemert en T. v. Kley. 
Vacature door overlijden van de He.er L. v. d. Berg en bedanken 

>r van de Heer J. v. Boven weçiens hoçie leeftijd en de H.H. C. 
;(,! _ \ Hoogeboom en J. Weber. 

Attentie - De Jaarvergadering is niet openbaar en alleen toegankelijk voor Afgevaardigden, 'voorzien van een door de Bondspenningmeester verstrekt Legitimatiebewijs, door deze en het Dagelijks Bestuur der Afdelinçi çietekend de Kascontrole-commissie, de Accountant en de door .het Hoofdbestuur uitgenodigde personen 
HET HOOFDBESTUUR. 

Algemene kennisgeving aan tie afdelingen 
en tie afgevaardigden ter jaarve1.•gade1.•ing. Het Hoofdbestuur çieeft hare meninçi over de voorstellen van de Beschrijvingsbrief op de Algemene Verçiaderinçi. Tevens verzoekt het Hoofdbestuur bij de debatten kortheid te betrachten, 

• opdat allen die zich voor de discussie opgeven, de gelegenheid 1<rijgen de mening van hunne afdeling weer te geven, opdat de betreffende voorstellen naar behoren worden besproken en toeçielicht. AfdeHnçien welke noçi çieen bericht zonden van de namen van hun afgevaardigden, worden verzocht dit alsnoçi spoediçi te doen. De verslaçien van de secretaris en penningmeester 
over 1950, welke art. 9 van het Huish. Reglement voorschrijft, worden toegezonden vóór de Algemene vergadering. - Ook wordt onder de aandacht gebracht, dat art. 10 van het Huish Reglement aan iedere afdeling het recht geeft één stem uit te brengen en de afgevaardigde, gekozen op de ledenverçiadering, naar de Jaarvergadering kan zenden, voorzien van een door het Dage!. Bestuur getekend mandaat hunner afdeling. Deze afgevaardigde heeft alleen toegang ter vergadering - niemand anders - en recht op vergoeding van gemaakte reis- en verblijfkosten - Eventuële amendementen op de Beschrijvingsbrief wordea per circulaire toegezonden. - Het Hoofdbestuur behoudt zich het recht voor personen de toeçiang tot de Jaarvergadering te ontzeggen, ongewenste elementen te doen verwijderen zonder verantwoording aan de ver11aderinçi. - Komt allen op tijd, dan kan de vergadering op tijd aanvangen. Namens het Hoofdbestuur, G. J. DE BRUIN, secr 
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VOORSTELLEN AANWIJZING PLAATS VAN 
DE TE HOUDEN JAARVERGADERING: 

Arnhem: Deze Afdeling stelt voor het volgend jaar de Jaarvergaderinn te Arnhem te houden. 
Veendam, Wenst de volgende Jaarvergadering wederom te Utrecht te houden. Toelichting: Zie Zwolle. 

·uaJq:>e.r)! ap1ee1aq u3 ooop1a1 1am .rooiue)j uaa ueA Bu1BqsaA ,01 ueepa? u!1z uaddeis uaaB Bou Ja iep 'p�na.riaq BunapJe ap .roop iay Jp.ro"' apoI!'i[ 
·uapar oa "ffH neA al\aoqaq uai .maSJAPY ö1pun:>jSJq:i3.r u;i;i ,aur 6i.1\)u1q.raA u1 q::i\z anais puog aa 1uapia1 'S3JÖUO:) ÖUJlq:l!JèO.L ·1sua1po.r19 u3 anbaq:>1sod ap UPA .rapnoqiue.mo:)·Bup1a)!a� sre uapa.ri ai 30J )!f!{aBour B1paods oz a11n1saq uaöea ueA uapno ueA poog auaruaör\f aa :l:Smqppp!l",I • ·Bu!Jseraq ueA [PA 'pueeru .rad -·01 f- 1am saa.ra "la.MpooN" ap ueA BuJ.Ia)!J!n apBooq.raA uaa .rooA a.raA[! "ffH J3H :poOJSJamy ·sa.rBuo:) iaq do B1pou oz :6uncpnao.1 . ·uameq:>![ -s6u1una1s.rapuo a.rap.ue JO "la"'pooN" ap ueA ua1a1ua6 uaBupa)!l!n a1p •uaBea u-gA uapno JOOA a1pnpaJ ut!A 's!1M.aqa!JemmBa1 ueA uoop3A do •uaB!!J)!.I3A iaq 101 •sa11ue1su1s.raoAJ3A a.requado ap !!q 0ZU3Aa ·uee do uaöaMJOocts ·paN "A'N ap UBA a1pa.r,a ap [!q J;) afiu).Ip ·a·H JaH lj[!ZJPQ , "S3JÖU03 Ö".I!Jq:>!J30.L 'U36UBAJUO U36U)l3)!J!n aiuaama9 JO )!!!� UBA 3!p 'ua6BQ ueA uapno .rooA Bu1Ba1dJaA a!p.A-a,ura.rd uaa .rooA a .raA!! puog aa :epura.iq:os •uaioq:isuy_M •saJ6UO'.) 6U!Jq::>!(aO.L ·uap.ro"' UB)! p1ee1aq 1a1u ua6?.Q ueA uapno apunaJs36 ap .roop azap iep 'pBooq.raA S! a1eur1ap 6e.rpaqa1rna.rd iay ueA.ree"' 'N3:)NINO�D apuJAO.rd ap u1 pua)jaqJaM. ' .. S0NOtI3I.L31dDS" apueeisaq iaq ueA Bu!Jpqdo 101 uanais ai )[Ja"' 1ay u1 uaBu!Bod 1q::ioz.raA JpJo"' ·a·H PH :uaiotpsu!M. · ·s-aJöuu3 l:Su!]q:l!I.!O.L ·Bu1Boq.raA.mnq ueA Buneiaq ap ueA 11a)!eq::>sJ!n uaBea ueA uapno aBny::ie.r)!Bee.rp 1su1ru ap ua ua)!)!a.IJ "la"'pooN" ap ueA BuJ.Ia)!J!n ap a1p •uaq a:l!l"·"' '1a"'sBu1Boq.ra.A.mnH ap ui Jq:>e.rqaBuee uap.rWt\ uaBu1B1z!!"' iep •ua)!.ra"'aq aJ uaBe.rp ai do ·g-H 1aq isua"' Bu11apJe aa :mepuaBlJ!ddy ·•;iJl)UO:J l:SU!Jq:>!(30.1 ·praapaq uap.ro"' Be1sao1ua10:l! ue.A azf!M <>)!!!{aB do )!OO 'ua1a,u;i6 . .l-a"'pooN" ap ueA BuJ.Ia)!J!n uaane a,p 'fiz )!OO iep ua 6U!)!)!a.IJs.raA-Be1sao1ua10:l! ;ip .TOO.A pB[OAaB apJOM u!!I u;,;, .ra iep •uà1uaarua9 .rap saque1su1 apliaoAaq aopeep ap oeA uaB!1npaA ai 1a1z "ffH iaq iep •.roo.A uanais uaBu1[3pJe azaa 'l!!!"'JaAag ua mns.r.aAl!H 'Ull8puaBu!ddy •ua,oq;isuy_M •saJ6u03 illunq::,nao.1 003>\BZ a1epo5 UBA JSUa!Q "Ul3Q ap UB/\ Bu1una1s.rapuo ua "Ja"'pooN" ap .rooA Be.rpaqsBuJ.Ia)!Jn 1aq ueA ua1edaq iaq [!q uawO)!U! 1aq ueA -·ooz f- JO -·001 J ais.raa �p UBA ua6u3Jq BU!U3)!a.I U) 1a1u iaq JOOA a.raA!! "ffH JaH IÖet!H 03(1 

0N'il11'3:.LSHOOA 'HSH'HAIQ ·ua.Aa6a6 uap.toM. ai 1ua1p BuµB{)!.IaA .!J?.PHJO uaa Jeem •asnapHJO u;iafi iep 'liu1uam ·ueA S! Bunapie ap :ou,ma)!paoB a)!!!{ •)!UJU0')I ap ueA uaBf;.r)!.raA 1aq 101 6u!JB{)!.I3A arilP!JJO ua;iB uapraw�aA ua1n1e1s ;ia :ua6oyuMaq:is 
·uaneq:>s.IaA ai Bu1ma>\paoö a)!!!{)!U!UO)I ap uee do uaJ!3J!JOJne Ua)!)[OJJaq ap f1q .ra' aBuJ.Ip "ffH JaH :.rooA 11a1s ''01-'ll:"1 ump.t3l10H 

·uaWO)!aBJe S! 1a1u Bou uap3q do 101 BuJ.Ina)!paoB 3:l[[!J)!U!UO)l ap iep •p.ma.r13q Byisu.ra BunapJe azuo .roop ip.roM JaH :uapia1 ·ap.ro"' Jtpe.r)! UBA )[[113Bow B1paods oz Bu)Jna)!paoB 3)!\!J)!U!UO)I ap iep 'JOOA l!aJs 5U![3PJB aa :waquJy 
'9NHIIlffilQ'H09 ffi1{I1)1N1NO)I ·uap.ro,'li uaiaour ppur.raA "uaBunapapaJ!'il" u1 a,p •saqe:>oAuo:, ap do 600 1aq l3I!'i[ :6uqq::i1rao.1 "U3WO)! -l!n uaop ai pueew .rad reewaa"'J •reenru;,9 ueA s1ee1du1 "uaöu11apapaI!'i[" :JooA 11a1s :anoM.z ·ueeB uaay ualiu1puaz ap .rneM sieerd ua reiuee uaAaB ai do S)[(![3pueeru JOOA.reep oaane _uep iiaoqaq Jajsaamli\u1uuadspuog ap '>[.I3M raaA ue.A uaq 1se11uo !Jl.!>[)!n.Ip ap ��e ampad�a aa u\1z MOOJ u1 puog ap .rooA 11.peu ua liep s.rap.rnnisaq ap iep •ualiuepaA ia,u U3tiow !!.M :Bu!Jq:>!JèO.L . ·1p.ro1n Jq:>n.raA so,zsli1ua )!.I""' 1aq uaq .roo.A iepdo •uaiq:>JJ.IaA uaop ai .ra)!)!n.rp ap .mop "uaflu11apapaw·· ue.A ampadxa ap 'Jp.ro"' .ra10.r6 spaais uaBunapJe ap U! re1uapa1 1aq nu 'a11n1saq 'puog ap JOOA uapaqmeeZ)!Ja"' iaw ufrz iseraq.raAo a1oua61q:,a u[1z ua JaJsaaruöu1uuad ap iep apuaö3"'.ra.Ao 'liu!J;ipJe aa :raJsJooi\. ·· ·p.ra;iqaq u3p.ro"' uauos.1ad a)!f!papuozJe .mop "uaöunapapaI!'i[" .mapepa� ueA map, ua SJJBJa.1:>asspuog ueA aq.:>UnJ ap iep 'liu1u;im ueA S! öunapJe aa :uasspeuo!J:>Unt[ 

Woudrichem: Stelt het Congres voor aan de leden van de Alg. Bond bij overlijden een uitkering te verstrekken groot f 50.-. 
Zwolle: De volgende Jaarvergadering wordt te Utrecht ÇJehouden. ' 
Toelichting: De· stad Utrecht wordt beschouwd als het Centrum van het land en zodoende voor alle afgevaardigden goedkoper en gemakkelijker te bereiken. 

Toelichting: Daar het Algemeen Ziekenfondsbesluit zegt, dat aan alle verplichtverzekerden 
f 50.- bij overlijden wordt uitgekeerd. en ons van officiële zijde is bevestigd, dat om financiële redenen de ouden van dagen als verplichtverzekerden daarvan niet kunnen profiteren. Daar de meeste ouden van dagen op het platteland zeer laag verzekerd zijn, en na het bereiken van het 65e levensjaar hun uitkering niet meer kunnen verhogen, zijn zij niet in staat de verhoogde - begrafeniskosten te betalen. 

VOORGESTELDE CANDIDATEN HOOFDBESTUUR. Voor de bezetting in ons Hoofdbestuur als gevolg van vacatures, overlijden, bedanken en periodiek aftreden, zij vermeld, dat 23 candidaten zijn opqegeven, v_oor�aar een respectabel aantal, waar ook al weer uit blijkt, dat in het geheel geen rekenmg 1s gehouden met �e alom geuitte wens, zoveel moçielijk personen uit het ÇJehele land candidaat te stellen, opdat m het Hoofdbestuur vertegenwoordigers zouden zitten uit bijna alle provincies. Het heeft niet H��etfo�i�hestuur bestaat uit elf personen, waarvan dit jaar vier personen af'tredend zijn, te weten de Heeren W. van Beek, P. van Gemert, T. van Kleij en J. van Boven. Laatstgenoemde niet, de overige zijn wel herkiesbaar. Tevens moet in de plaats van wiilen de Heer L. v. d. Berg een nieuw Hoofdbestuurslid worden gekozen. Er moeten in het geheel zeven plaatsen opnieuw worden bezet, buiten de niet aftredenden dus vier geheel nieuwe personen moeten worden gekozen. Er zijn voor het geheel aftredende deel en verder te bezetten plaatsen 23 namen van candidaten ingediend, wier namen, functie, van welke afdeling het lidmaatschap bekledende en door welke afdeling zij candidaat zijn gesteld. Wij nemen aan, dat een aangeboden candidatuur aanvaard is. Men neme hiervan goede nota, opdat bij de verkiezing geen abuizen zullen voorkomen. 
Schiedam: W. van Beel<( aftr.), Voorz. H.B .. cand. gesteld door alle afd.: A"dam, Appingendam, Breskens, Delfzijl, Groningen, Honselerdijk, H.I. Ambacht, Schiedam, Vlissingen, Wemel, dinge, Werkendam en Zevenbergen. Hilversum: C. Bonnet. 2e Voorzitter, cand. gesteld door Hilversum. R'dam R.M.O., A. Burger. Bestuurslid, cand. gesteld door Rotterdam R.M.O. ., R'dam R.M.O.: M.N. Blom, Bestuurslid, cand. gesteld door Rotterdam R.M.O. 
Den Haag: J. J. Ewers Sr., 2e Voorzitter, cand. gesteld door Honselersdijk en Rijswijk Z.H. 
R'dam R.M.O.: T. Faas, Voorzitter, cand. gesteld door Rotterdam R.M.O. 
R'dam L.M.O.: P. van Gemert (aftr.). H.B. lid, cand. ÇJesteld zie Bondsv. aanbeveling. 
Amersfoort: M. Hilversum, Bestuurslid, cand. gesteld door Amersfoort. 
Utrecht: Joh. de Jonge, Penningmeester, cand. gesteld door Oud-Beijerland. 
Gorkum: T. van Kleij (aftr.). H.B. lid, cand. gesteld zie Bondsv. aanbeveling. 
Hoogerheide: D. Kamp, Bestuurslid, cand. gest. door Hbogerheide, Woensdrecht, Bergen op Z. 
Willemstad: Mevr. de Lange, PenninÇJm.esse, cand. ÇJesteld door Bergen op Zoom. 
Klundert: C. M. v. d. Mast, Voorzitter, cand. gesteld door Bergen op Zoom en Oud-Beijerland. 
Gorkum: H. Mol, Voorzitter, cand. gest. door Oud Beijerland, Woudrichem en Werkendam. 
St. Philipsland: L. Neele, Voorzitter, cand. gesteld door Beri)en op Zoom. A'dam VI: H. Prins, Voorzitter, cand. çiesteld door H.I. Ambacht. Adam 11 G. J. Steenbergen, Voorzitter, cand. gesteld door alle afd. Amsterdam. 
Delfzijl: G. Steneker, Voorzitter, cand. gesteld door Delfzijl, Groningen, H'lee, Overschild, Wildervank en Winschoten. 
Den Haag: J. v. d. Sluis, Secretaris, cand. gesteld door H.I. Ambacht. R'dam R.M.O.: H. Versloot, 2e Voorzitter, cand. gesteld door R'dam R.M.O. 
Zwijndrecht: J. M. v. Wermeskerke, Voorzitter, cand. gesteld door H.l. Ambacht. 
Beve:rwîjk: W. de Wit, Voorzitter, cand. çiesteld door Beverwijk. 
R'dam L.M.O.: B. van Zwol, Voorzitter, cand. çiesteld door Rotterdam L.M.O. G. 1. DE BRUIN, Bondssecr .• 

HOOFDBESTUUR. 

�-AARLEM: De Bondsvergadering, gezien de Hoofdbestuurders (dagelijksbestuur) overbelast !��ei::� ;:r����ma������r�ij�1tLn:·ti!c;ri�:;�e�:�:rt en Redactie "Mededelingen" worde ge-�oelic�ting: D�ar het leden.�al van onze Bond zich steeds uitbreidt, is het niet meer mogehik berde functies op de w11ze zoals het behoort, door één persoon te laten verrichten. Het redigeren van ons ma_andblad moet z_o spoedig mogelijk op betere wijze geschieden. Voo�stel om de -�unctie ':'an �ecretans en Redacteur, thans in handen van één persoon, te:�;d��n, c:��=�;;en functionaris voor Secretaris en één voor Redacteur van "Mededelingen" H et is, door de uitbreiding van het ledental, niet meer mogelijk, dat één persoon 

• 

e 

Middelburg: De afdeling wenst, dat het H.B., door een be@afde persoonlijkheid, die daartoe in staat is, een Bondslied vervaardigd, als uiting van saamhorigheid. 
Zwolle: 'De Bond ijvere voor één uitkeringsklasse in de Nooduitkering Ouderdomsvoorziening. 
Toelichting Congres. 
Rotterdam R.M.O.: Het H.B. stelle aan de orde een pensioenregeling gelijk aan 80 pct van het laatst verdiende loon, in dezelfde verhouding als de Ongevallenwet, c:aar men ook als Oude van Dagen niet meer in staat is te werken en toch zeker ook een levensbestaan moet hebben, w'aarop men na 40 of 50 jaar Werken, toch zeker recht heeft, daar de uitkering van de Noodwet niet toereikend is. Rotterdam R.M.O.: De Bond stichte een reservefonds. 
Toelichting: Dit reservefonds zal goede diensten kunnen bewijzen voor een noodlijdende afdeling, zonder dat de Bondskas behoeft te Worden aangesproken. Zo'n fonds kan bestaan uit onderzoeken door het Bondsbestuur. 
Scheve-ningen: Wenst een waarborg omtrent de bezittingen van de afdelingen. Wat gebeurt er bij eventuële ontbinding? Moeten die worden overgemaakt aan de Algemene Bçmd? Of wat 
moet er mede gebeuren? 
Rotte(dam R.M.O.: Bij Reglementsherziening in de kortst mogelijke tijd alle leden voorzien van een nieuw exemplaar, zodat de leden zich daarop kunnen beroepen. Beverwijk: De afdeling acht het Wenselijk het Huishoudelijk Reglement op de achterzijde van de contributiekaart te laten drukken, om het te allen tijde te kunnen raadplegen. Haarlem� Het Congres hesluite voor de Bond en de Afdelingen een uniforme administratie in te voeren met een kaartsysteem. 
Toelichtinçr: Door de grote uitbreiding van- het ledental, sterfgeval, bedanken enz., is een kaart, systeem veel gemakkelijker dat, registers en dergelijke. Wanneer de Secretaris en de Pennihg, meester beiden een kaartsysteem tot hun dienst hebben, wordt hun administratie gemakkelijker 
en minder tijdrovend. 
Eindhoven: De afdeling stelt voor de vergoeding voor zegelverkoop voor echtpaar van 8 op 10 cent te brengen. 
Zwolle, Het H.B. wende pogingen aan om verçiunningen te \'erkrijgeu van de Radio-Unie voor zendtijd ter behandeling van de belangen der Ouden van Dagen in het algemeen, en onze leden in het bijzonder. Amsterdam Pl. Bst.: Het H.B. voert meer propaganda in de pers en schrijft eens per jaar een openbare vergadering uit, waar sprekers van alle richtingen het woord voeren. Het H.B. geve meer medewerking om zalen beschikbaar te stel.Jen ten dienste van de propaganda van de Bond. Rotterdam R.M.O.: Er worde geen feestjes meer gegeven ten koste van de Afdelings- of Bondskas. Toelichting, Afdelingen, welke feestjes willen organiseren, moeten dit doen door middel van een Ontspanningscommissie, die gelden bijeenbrengt voor dat doe.!. De Bond is er voor het verkrijgen van een verzorgde oude dag of levensavond. Loosduinen: De afdeling stelt voor: Er worde om de DRIE JAAR een Congres gehouden. Zo daar gegronde bezwaren tegen zijn, dan vast te stellen. dat er om de TWEE JAAR een Congres zal worden gehouden. Toelichting: Wegens de enorme kosten, die een Congres van onze Bond veroorzaakt. (zelfs de grootste vakbonden oordelen dit niet ieder jaar nodig), komt het ons voor, dat ook onze Bond ermede kan volstaan, om eenmaal in de twee of drie jaar te congresseren, hetgeen niemand of niets schaadt en een belangrijke bezuiniging geeft. 
Scheveningen: Zou ÇJaarne het volgende zien ingevoerd als zijnde van practische aard: Reis- en verblijfkosten voor de afgevaardigden naar het Congres worden, met het oog op de tijdsbesparinÇJ bij de aanvançi van het Congres, een maand van tevoren tussen Bonds- en Afdelingspenningmeesters verrekend, daar het alleen de reiskosten en de vastgestelde reisconsumptie, _vergoeding betreft. Toelichti-ng: Geen, dit is een logische tijdsbesparing. Rotterdam R.M.O.: De Bond ijvere voor de ontheffing van de betaling voor de "Radio",distributie. Of op zijn minst naar het.pijl van f 1.25 per maand. Dit naar aanleiding, dat de toestand voor de Ouden van Dagen steeds nijpender wordt, daar het Jevenspijl ook voor hen zo sterk gestegen is. Rotterdam R.M.: Het Bondbestuur drir.gc er bij de afdelingen op aan, dat zij voer functies, 
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In het laatste kwartaal 1950 werd te Beverwijk opgericht 
een afdeling van de 1 emene Bond van Ouden van Dagen. Daar 
bij de oprichting bleek dat oo politiek-links extreme figu
ren zich op de voorgrond drongen, hebben wij de ontwikkeling 
van de plaatselijke afdeling nauwlettend gevolgd. Ons werd 
daarbij medegedeeld dat de .Al@mene Bond politiek go�d te noe
men is, met_ uitzondering van de afdeli�terdam, terwijl de 
_NBderlandse Bonû van Ouden van Dagen politi�verkeerd zou zijn. 

Naar w'T"j vernamen heeft echter in meerdere piaafsen pene
tratie van links-extremisten in .de Algemene Bond plaats gevon
den, hetgeen ook de Algemene Bond nog al eens in opspraak de8d 
komen. In het orgaan van deze Bond,"Mededelingen", van December 
1950, komt het hoofdbestuur van de Bond hiertegPn in het geweer. 

Naar aanleüLing van een bezoek van de Minister President, 
Dr. Drees, aan de Bondssecretaris, schrij� het HB: dat uit 
dit bezoek gebleken is "dat door de leiding van de Bond, hoe 
verschillend van geloof en politieke richtine ook, één lijn 
onverbiddelijk wordt. vastgehouden, n.l. algehele afzijdigheid 
van bemoeiing met geloofs of politieke overtuiging der leden, 
handhaven van een vast begrip: het verkrijgen van een algehele 
verzorgde oude dag. 11 Onder de titel "Het glazen huisje" slaakt 
hetzelfde blad op pagina 2 een "noodkreet": "Blijf neutraal!" 

De oprichting van de afdeling Beverwijk werd in hetzelfde 
nu.mmer besproken op pagina 1 en 3. 

De interesse van de communisten echter voor de Algemene 
Bond bleek wel mede uit een bekendmaking over de afdeling 
Haarlem, in "De Waarheid" van 31-10-50 • 

OPRICHTING 
De oprichtingsvergadering van de afdeling Beverwijk vond 

plaats op 31-10-50. 
De oprichting geschiedde op initiatief van de afdeling 

IJmuiden-Velsen. 
Op de oprichtingsb�jeenkomst spraken te Beverwijk: 

- f Willem v.d. Zwan, geboren Den Haag 3-10-98, wonende te 
Velsen, van Leeuwenstraat 20, voorzitter van de afdeling 
IJmuiden-Velsen, van wie politiek niets ten nadele bekend is, en 

,J:., / 1 Gilles Blaas" geboren te Middelburg 28-3-80, gepensionneerd, 
AA�9-�� wonende te Velsen, van Wassenaerstraat 13, secretaris van de 
'//" �· afdeling IJmuiden-Velsen. Hij was v66r 1940 een vooraanstaand

P· communist. In de bezetting was hij vermoedelijk lid van Zwart 
"-• Front en'in 1945 was hij penningmeester van Nationaal Front. 

Blaas zei op deze bijeenkomst dat de vereni[ing een alge
mene vereniging was "zonder hokjessysteem". 

De le secretaris van de afdeling Beverwijk, P. Zo\iermeijer, 
hield eveneens een toespraak waarin hij zei: "De sociale 
voorzieninp-en in Belgie en Rusland zijn beter dan in Nederland." 

Bij de�oprichting telde de plaatselijke afdeling 43 leden. 



2. 
BESTUREN 
In de korte tijd van haar bestaan wisselde het bestu11r 

van de afdeling zo vaak dat dit onze bijzondere aandacht trok. 
Dit was in hoofdzaak het werk van W.J. de Wit te Beverwijk, 

nader te noemen, die, als fel communist, in overleg met de 
initiatiefnemer G. Blaas te Velsen, voornoemd, de leiding 
van de plaatselijke afdeling op zich nam en tot op heden heef't 
behouden. Figuren die aanvankelijk in het bestuur kwamen, en 
die de Wit, gesteund door andere extremisten, niet aanstonden, 
werden uit het bestu0rr weggeschoven en anderen, die wel de 
sympathie van de Wit en c.s. hadden, in het bestuur opgenomen. 

O Het le bestuur, dat bij de oprichting op 31-10-50, werd 
0, ,t .� samengesteld, bestond uit de volgende personen: 

.A � 
yoorzitt_er: Willem Johannes de Wit, geboren Vreeswijk 

� 23-2-83, opperman, wonende Beverwijk, Grote Houtweg 84.
�I Hij stond reeds jaren voor Wereldoorlog II als links-extre-

mist bekend en trad als communistisch propagandist in fiet open
baar op. Voor de laatste oorlog was hij niet georganiseerd in 
een Vakbeweging. Na de oorlog ontpopte hij zich opnieuw als 
een fel en actief communist en was vrij zeker lid van de CPN. 

\ In 1946 en 1949 voerde hij op zijn perceel verkiezingsreclame 
\ voor de CPN. In 1948 had hij de leiding onder de arbeiders, 

werkzaam bij aannemers op de Hoogovens te Velsen, voor een 
actie voor 2 % toeslag op het loon. 

-1 Secretaris: Pieter Zoomermeijer, geboren Dordrecht 
11-2-81, bouwkundige, Ned.Herv.,·wonende Beverwijk, Noorder
wijkweg ?a.

Hoewel op politiek gebied alhier niets ten nadele van hem 
bekend is, bevreemdde zijn uitlating bij de oprichtingsverga
dering dat de sociale voorzieningen in Belgie en RUSLAND beter 
zijn dan in Nederland. 

-1 Penningmeester: Wiebe Nijenhuis, geboren Steenwijk 27-11-79, 
zonder beroep, Ned.Herv., wonende Beverwijk, Iepenlaan 24. 

Hij vestigde zich te Beverwijk op 28-12-10, komende uit 
Steenwijk. 

Politiek niets ten nadele bekend. 
Collll'.lJ.i.ssaris: Leendert Albert Lubbers, geboren Beverwijk 

4-8-83, -·groentenhandelaar, wonende Beverw1Jk, 1\/lunnikenweg 66.
In 1946 bestunrslid CPN en candidaat Gemeenteraad CPN. 
Was in 1936 reeds lid van de C.P.H. Sinds begin 1949 voer

zitter afd. Beverwijk ABC. Dit is hij op heden nog. Op 31-1-51 
verzocht hij aan de Hongaarse Legatie in Nederland een Hongaarse 
vlag voor een ABC-uitvoering te Beverwijk. Hij is abonne op 
"De Waarheid" en op "NU" en adverteerde in "De Waarheid" en in 
ABC-programmabladen. Hij bezoekt EVC-vergaderingen en was in 
1950 candidaat Districtsbestuur ABC. Op 21-11-50 bezocht hij 
nog een CPN-vergadering en werd in 1950 op vergad�ringen van 
het Vredescomite gesignaleerd. Voor ABC-uitvoeringen verkoopt 
hij kaarten aan huis. Op 20-6-51 belastte hij zich op een 
communistische verslagvergadering van een delegatie bedrijfs
vertegenwoordigers die Rusland hadden bezocht, met de plaats
regeling in de zaal. 

2e Commissaris: Jacobus van Zutphen, geboren Beverwijk 
16-5-77, voorheen metselaar, R.K., wonende Beverwijk, Paters-
weg 41. ', 

Politiek niets ten nadele bekend. Oud-voorzitter KAB en 
actief oud-politiek werker in de vroegere RKSP. 
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3. 

Op 24-11-50 hield de afdeling een vergadering, waarop 
bekend gemaakt werd dat het ledental de 150 had bereikt.. 

Er vond een nieuwe bestuursverkiezing plaats. De Wit 
bleef voorzitter :-Het nieuwe bestuur bestond uit 6 personen. 

P. Zoomermeijer en Jac. van Zutphen, hiervoor genoemd,
wensten niet meer voor een bestuursf'nnctie in aanmerking te 
komen. Zoomermeijer was te kennen gegeven dat hij administratief 
te ingewikkeld was en er moeilijk met hem kon worden gewerkt; 
van Zutphen bedankte zelf uit principiele overwPgingen omdat 
hij - zo hij later vertrouwelijk verklaarde - het werk van de 
communistische bestuursleden had doorzien. 

De 3 eerste best1r--rsleclen, --v.J. de ''Vit, v.r. Ni2erl.1.,i:-::: en 
L.A. Lubbers bleven zitting houden in het bestuur.

De j nieuwe oestuuxsleden waren: B. Noord.man, E. van 
Rook.huizen en J. Prent, nader te noemen. Noord.man en Prent 
waren extremisten terwijl men van Rook.huizen opnam omdat hij 
voorzitter was van de Speeltuin Centrale te Beverwijk en bestuurr 
lid van de Speeltuinvereniging Kerkstraat, welke laatste over 
een gebouwtje beschikte dat in begin November 1950 - op parti
culier initiatief - mede ter beschikking was gesteld voor de 
ouden van dagen in het algemeen en dat op 6-11-50 door de 
Burgemeester van Beverwijk, als "Sociëteit voor Ouden van Dagen", 
officieel was geopend. 

Bij de opening was verder het woord gevoerd door bedoelde 
E. van Rook.huizen, die mededeelde dat de afdeling Beverwijk
van de Bond van Ouden van Dagen haar medewerking zou verlenen
bij de verdere organtsatie.

Tevens spraken de secretaris van de afdeling Velsen van 
deze Bond, G. Blaas voornoemd, en een bestlurrlid van de afdeling 
Beverwijk, die, aldus de pers, gebruik maakte van de nschone 
gelegenheid" om propaganda te maken ter vergrotinp- van het 
ledental. Dit bestulrrslid was de voorzitter W.J. de Nit, voor
noemd. 

Op 1-12-50 werd op een vergadering van de afdeling Beverwijk 
van bedoelde Bond opnieuw een bestuur samengesteld, zijnde 
een uitbreiding va:n het b·estuur van 24-11-50. 

Dit nie:uwe bestuur zag er als volgt uit: 
1. W.J.· de Wit, voornoemd, voorzitter •

--l 2. 13altus NoCTdman, geboren Beverwijk 10-9-76, R.K., los 
arbeider, wonende te Beverwijk, Prinsesselaan 35. 
Afgevoerd op 28-12-31 van Beverwijk naar Velsen en op 
27-12-45 terug naar Beverwijk. 2e voorzitter.
Zijn zoon,Theodorus Noord.man, geboren Beverwijk
6-6-08, haven"arbeider, wonende Beverwijk, Grote Houtweg
33 is lid van de EVC. In April 1949 was hij candidaat

lEV�beiderskern Hoogovens, evenals in April 1951.
Op Ï8-12-50 bezocht hij een EVC-vergadering te Beverwijk. 
In 1948 was hij reeès lid EVC "DE Metaal". 

/ 3. Elias van Rook.huizen, geboren�Xampen 10-2-89, Ned.Herv., 

I 
zonder beroep, wonende te Beverwijk, Alkmaarseweg 161. 

Al, le secretaris. Politiek niets ten nadele bekend. 

n_D, �:ki ���oon, Johannes van uizen geboren Beverwijk 
� � ,...----ê4-l-19, rijwielhandelaar, wonen e te Bever�ijk, Kerk

(/JfJi; /11,() �- straat 17, is links extreem georienteerd. Vanaf 1949 
1 JJ vu- adverteerd.e hij in "De Waarheid" en in het plaatselijke 

programmablad van de ABC:----öp 27-7-51 verscreen in "De 
Waarheid" nog een advertentie van hem over 2 kolommen. 
E. van Rook.huizen werd op 20-10-09 te Beverwijk inge
schreven, komende van Amsterdam.
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4. 
Jan Prent, geboren Weesp 20-7-77, Ned.Herv., hoe�smid, 
wonende te Beverwijk, Assnmburr:strabt 29. Op 21-10-98 
ingeschreven te Beverwijk, komende van Weesp. 
Voor de oorlo? was hij lid van de Alp-.Ned.:tvletaalbewer
kersbond ( NVV J. Zeer links georienteerd • 

. ,,, , Zijn zoon, Klaas Prefnt, ·gëo·oren 'Beverwijk 18-2-1900,
J ;, ,� Hoogovenarbeîëlër, wonende te Beverwijk, Wilhelmina-

v "straat 19, is lid van de EVC en abonne op "De Waarheid". 
Zijn 2 andere kindëreri, Maria, geboren Beverwijk 29-1-99 
en Suzanna Maria, geboren Beverwijk 25-12-01, zijn ge
huwd en wonen niet meer te Beverwijk. Hun politieke 
orienterin8 is ons niet bekend. 
Jan Prent werd 2e secretaris. 

5. W. Nijenhuis, voornoemd, le penningmeester.
6. L.A. kubbers, voornoemd, 2e penningmeester. 

� 7. Simon Put, geboren Obdam 5-8-77, R.K., wonende te 
Beverwijk, Alkmaarseweg 170. Op· 27-10-02 van Velsen 
ingeschreven te Beverwijk. Commissaris. 
Van zijn 6 kinderen komen er 3 voor in onze politieke 
documentatie: 

v,J. .)(, (/ a. Petrus Simon Put, geboren Beverwijk 28-12-1904,
J.f<- oven'bouwer Hoogovens, wonende Alkmaarseweg 346,Beverwijk

" is lid van de ÊVC. 
� 1Hij is gehuwd met Maria van Verseveld, geboren Beverwijk 

1-2-12, die tijdens ,...de Duitse bezetting omgang had met
leden van de Duitse Wehrmacht. Zij hee� verraad ge
pleegd door een persoon aan te brengen di'eonbevoegd 
in het bezit was .van een revolver en een radio. 
Door het l;3ij.zonder Gerechtshof te Amsterdam werd zij op
27-12-45 veroordeeld tot 2 jaar RWI en was gedetineerd
van 15-9-45 tot 18-3-47. Zij werd ontzet uit beide 
kiesrechten voor de duur van 13 jaren. 

vv<-J·.� J b. Si[Ilóp Pu_:L geboren Beverwijk 19-12-1906, machinist 
V' V UQ_ogovens, wo

.
nende Beverwijk, Heemskerkerweg 185. 

H�s l,i.d. v�:rL.9.:e EVC. In April 1949 was hij voor de EVC 
candidaat voor de .Arbeiderskern op de Hoogovens en in 
April 1951 ondertekende hij de candidatenlijst EVC voor 
deze verkiezing. 
c. Maria Geertruida Put, geboren Beverwijk 26-3-15,
ongehuwd, zonder beroep, wonende Beverwijk, Alkmaarseweg 
170. Tijdens de Duitse bezetting had zij omgang met
leden van de Duitse Wehrmacht. 
Klaas Raat, geboren Purmerend 11-10-84, arbeider,
wonende te Beverwijk, Alkmaarseweg 239. 
Commissaris.

\ Staat als uiterst links bekend en is zeer waarschijnlijk 
lid CPN. In 1949 was hij lid EVC en abonne op "De Waar-

r heid". 
/ t 91 Franciscus. van der.]'ennen, geboren Waalw��k 8

-_
7-1�7h,

voorheen sigarenmaker, wonende te Beverw1Jk, �J1un:n1ken
weg 19, geen Godsdienst. Op 27-7-22 ingeschreven te 
Beverwijk, komende van Velsen. 
Van 1941 tot 1943 was hij lid van het NAF. Tijdens de 
Duitse bezetting was hij werkzaam op het NAF-kantoor 
te Beverwijk. Commissaris. 

Op J.)-12-50 p.ield het nieuwe bestulU' een vergadering, 
waarop weer een aantal bestu,rsf'uncties werden verwisseld. 

Het bestuur zag er daarna als volgt uit: 
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1. le Voorzitter:
2. 2e Voorzitter:
3. le secretaris:
4. 2e secretaris:
5. le penningm.
6. 2e penningm.
7. Commissaris
8. Commissaris
9. Commissaris

W.J. de ID,..t, voornoemd. 
B. Noord.man, voornoemd.
J. Prent, voornoemd.
s. Put, voornoemd.
W. Nijenhuis, voornoemd.
F. van der Pennen, voornoemd.
E. van Rookhuizen, voornoe··:1d,
L.A. Lubbers, voornoemd.
K. Raat, voornoemd.

5. 

gedelegee 

Op 16-1-51 hield de afdeling een ledenverga.d.ering. 
Er was een kascommissie benoemd, die bij monde van Jac. 

van Zutphen, voornoemd, een kasverslag gaf. 
Belangrijk was het besluit o:p deze vergadl' ·r·in� dat voor

t aan ook vrouwen lid van de afdeling konden word.en. 
ACTIVITEIT 
Het besturi.r van de afdeling heeft dit jaar een behoorlijke 

activiteit aan de dag gelegd. 
O:p 24-1-51 werd voor de leden gratis toegang verkre0en 

voor de voetbalwedst�iiden v�n de v.v. "Bev�rwi��". 
Besloten werd de ingezetenen van Beverwijk per circulaire 

te verzoeken de afdeling met een donatie van minimum f 1.
per jaar te steunen. 

Op dezelfde dag schonk de ABC, door middel van het be
stuurslid L.A. Lubbers, 25 kaarten aan de afdeling Beverwijk 
van de Bond voor ouden van Dagen, voor de uitvoering van 
de afdeling Beverwijk van de ABC op 31-1-51, waar door de 
Toneelvereniging "Nieuw Leven" uit Krommenie het stuk 
"Helden en Helden 11 van een Hongaars schrijver zou worden 
opgevoerd. De kaarten werden onder de leden van de Bond
van Ouden van Dagen verloot en - naar wij vernamen - voor
het merendeel ook gebruikt. "Nieuw Leven" kwam met hetzelfde
stuk uit op het ABC-Festival 1951 te Amsterdam.

Het plaatselijk blad "De Kennemer" waarsC'huwde in haar 
nummer van 27-1-51 tegen deze stunt van de com 'l.misten. 
"De winnaars van de 25 plaatsbewijzen zijn d1.1s gewaarschuwd, 11 

schreef het blad aan het slot Yan zijn commentar.r. 
Op de uitvoering van de ABC, op 31-1-51, werd, naar aan

leiding van dit persbericht, verklaard dat de ABC geen com
munistische organisatie was. Hiertegen schreef genoemd blad 
op 3-2-51 een kort artikel. Wij zonden U deze persberichten 
bij onze melding Nr. 25, d.d. 31-1-51 over vorenbedoelde ABC
uitvoering. 

Op 16-3-51 hield de afdeling opnieuw een vergadering. 
Bekendgemaakt werd dat het aantal leden intussen was gestegen 
tot 270, w.o. 40 echtparen. 

Nadat op 28-4-51 een bijzondere avond was georganiseerd 
tot sluiting van het seizoen, werd op 7-6-51 in een publicatie 
bekend gemaakt dat de opening van het seizoen 1951-1952 
wederom met een bijzondere avond zou geschieden. Voorts 
werd bekendgemaakt dat het aantal leden 312 bedroeg, w.o. 
60 echtparen. Tenslotte: dat de afdeling had bereikt dat de 
leden van de afdeling OP VERTOON VAN HUN LIDruIAATSCF.APSKAART 
toegang hadden tot ALLE Voetbalwedstrijden in Beverwijk. 
De Beverwijkse verenigingen verleenden tot deze mogelijkheid 
alle hun medewerking. Het bezoek is geheel gratis. 

Naar ons uit insidersbron werd medegedeeld is dit een 
belangrijk winstpunt voor het bestuu.r vä.n de afdeling Bever
wijk van de Bond voor Ouden van Dagen. 
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6. 
Immers wanneer de ouden van dagen, van welke richting 

ook, nu gebruik willen maken van het voorrecht gratis voet
balwedstrijden te bezoek0n, dan zullen zij ook lid moeten 
zijn van de afdeling Beverwijk van de Bond vo�r Onden van 
Dagen. De extremistische besturrsleden bereiken hiermede 
dat het aantal leden van de àfdeling opnieuw weer sterk zal 

· stijgen.

SOCIETEIT-WERK 

Het is momenteel door de initiatiefnemers - particulieren -
voor een plaatselijke societeit voor ouden van dagen erkend, 
dat zij spijt hebben tot oprichting van deze societeit te 
zijn overgegaan. De afdeling Beverwijk van de Bond voor 
Ouden van Dagen heeft geleidelijk kans gezien het heft in 
deze societeit in handen te krijgen. Zo een initiatiefnemer 
ons heden verklaarde, worden ouden van dagen die geen lid 
zijn van de afdeling er nog wel "geduld", maar daar is het 
ook mee gezegd. Voortdurend worden dezulken bewerkt toch 
maar lid te worden van de afdeling, waarbij zij gewezen worden 
op de vele voordelen die dit lidmaatschap biedt: gratis bij
wonen van uitvoeringen, voetbalwedstrijden, etc. Verschillenden 
zijn hier erg gevoelig voor en sluiten zich aa.n. 

Uit het feit dat de opgerichte afdelinP, kans zag in 9 
maanden ruim 300 leden te werven, blijkt wël dat er actief 
aan ledenwerving gedaan is. Slechts zeer principielen wensen 
van de afdeling geen lid te worden. 

Naar ons werd medegedeeld heeft het bestu.i1rslid E. van 
Rookhuizen, voornoemd, intussen als bestu rslid bede.nkt of 
is dit voornemens te doen. 

In 1951 is nog geen openbaarheid gegeven of het best1,ur 
wederom is gewijzigd. 

Zeker is dat wanneer de Burgemeester van Beverwijk had 
geweten op welke wijze de afdeling Beverwijk van de Bond 
voor Ouden van Dagen zich zou ontwikkelen, hij de opening 
van de societeit niet zou hebben verricht. 

Op 1-12-50 werden voor de societeit een vijftal "Commissa
rissen van orde" benoemd, alle leden van 1iedoelde Bond. 

Deze commissarissen waren: 
1. F. van der Pennen, voornoemd •.
2. s. Put, voornoemd.
3. Willem Konijn, geboren Wijde Wormer 2-6-81, R.K., brood

bakker, wonende Beverwijk, Peperstraat 5. Op 27-10-04
van Wormer naar Beverwijk overgeschreven,
Politremk niets ten nadele bekend.

4. Jacobus Groeneveld, geboren Bloemendaal 10-6-78, Ned.
Herv., gepensionneerd, wonende Beverwijk, Hobbestraat 38
Van zijn 11 kinderen komen er 3 voor in onze politieke
do cum ent at ie:
a. Jacobus Groeneveld, geboren Beverwijk 27-8-1900,
stoker, wonende Alkmaarseweg 197.
1948 Lid EVC "De Metaal 11

• Com.rrmnistisch georienteerd.
1949 Lid en voorzitter van de met extremisten gepene
treerde zangvereniging D.O.V. te Beverwijk, daar.oor
lid van het Communistisch zangkoor "Morgenrocd" en
"Voorwaarts". In 1949 op JubileumvergadE,ring ANGOB
zilveren ere-insigne ontvangen i.v.m. 25-jarig lidmaat
schap.
b. Jan G�oeneveld, geboren Beverwijk 13-5-1906, grond
werker, wonende Beverwijk, Assu.mburgstraat 10.
Communistisch georienteerd. Stoná reeds in 1936 als
links extremist alhier bekend.
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X -/ 1 � J c. Wilhelmus Hendrikus Groeneveld, geboren Beverwijk" 
6 f( 10-4-08, chauffeu.r, wonende Beverwijk, Grensstraat 1. 

· ' Was lid NSB, 0l.A., Landwacht en N.S.K.K. Was NSB-
uniform-, insigne- en wapendrager. Maakte propaganda en vlagde 
voor de NSB. Hij werd ver�ordeeld tot de tijd van zijn inter
njring van 8-5-45 tot 10-8-47. 
· - Hij is gehuwd met Helena Koch, geboren te Grevenbroich
(Dld) op 10-2-04. 

Zij was lid van de NSB, stamboeknr. 67231 en lid NSVO. 
Bij vonnis van het Tribunaal Haarlem dd. 7-8-46 werd zij ver
oordeeld tot de tijd van haar internering van 31-5-45 tot 
3-12-46, ontzet uit de beide kiesrechten tot 30-11-5� en 
verbeurdverklaring van haar radiotoestel. 

_.,,, I 5. Johannes Tromp, ,geboren Beverwijk 11-1-85, R.K., 
Arendsweg 190, of 
Theodorus Tromp, geboren Beverwijk 11-5-75, R.K. 
Koningstraat 123, of 

-tTheodorus Johannes Tromp, geboren Alkmaar 2-7-82,R.K.
Arendsweg 40, aJ_le te Beverwij}-r. 
Geen van hen komt voor in de politieke documentatie . 

OCRZAKEN VAN ONTPLOOIÏNG 
Het succes van de snelle groei van de plaatselijke 

afdeling van bedoelde Bond is aan verschillende factoren toe
te schrijven: 

a. Door de steeds toenemende stijging van het aantal 
bejaarden is er voor deze groeiende groep geleidelijk een 
behoe�e ontstaan aan cultu.rele verheffing en ontspanning, 
zoälB zij die zien georganiseerd voor andere groepen van de 
maatschappij waaruit zij komen en waartussen zij leven. 

Statistisch is reeds vastgesteld dat over ongeveer 10 
jaar ons land één tiende inwoners kent die recht hebben op 
enigK Ouderdomspensioen. 

b. Dit groeiend probleem heeft momenteel in bijna alle 
kringen ruime interesse en wordt zelfs rèeds van verschillende 
richtingen tegelijk aangepakt. Het spreekt vanzelf dat een 
organisatie die in een bèïi,alde gemeente het eerst een initi
atief neemt om de bejaarden te organiseren, de meeste kans 
hee� een groot aantal leden te krijgen • 

c. De behoe�e aan een organisatie is te Beverwijk inder
daad door enkele extreme initiatiefnemers het eerst benut. 
Zij stichtten een plaatselijke afdeling van de Algemene Bond
voor Ouden van Dagen. Zij zorgden dat zij in de bestu rs
f'uncties kwamen waarin zij de organisatie naar hun hand konden 
zetten. 

d. Daar een algemeen medeleven met bejaarden bestaat, 
was het vrij eenvoudig op ruime schaal medewerking van ver
schillende zijden te krijgen, zodat inderdaad het bestuur 
bij machte was de bejaarden verschillende voordelen te bieden, 
waar zij bui ten de organisatie geen recht op konden doen gelden

e. De meeste bejaarden die lid werden van de afdeling 
deden dit alleen voor de voordelen en hadden weinig behoef'te 
aan enige zelfwerkzaamheid in de afdeling. Zij stelden geen 
prijs op enige bestuurs- of andere functie. Hierdoor was het 
vrij eenvoudig dat zij, die zich op de voorgrond drongen, 
zich handhaafden. 

f� Actief aan enige politiek doen de meeste bejaarden niet. 
Zij overwegen voor het merendeel ook niet dati bejaarden uit 
extremistische richtingen dit wel doen. Zodoende viel het het 
merendeel der leden niet op dat er ook politiek spel in de 
afdeling werd gespeeld • .Anderen, die dit wel op viel, zagen 
er geen kwaad 1n. Zij zagen slechts voordelen en ontspanning. 
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8. 
Jac. van Zutphen, vocrnoemd, heeft verklaard dat hij 

het politieke spel van sommige bestuursleden reeds vrij 
spoedigrin de gaten had en opzettelijk lid is gebleven om 
dit te kunnen volgen, zonder dit te laten blijken. 

Wanneer er plaatselijk van confessionele zijde t.z.t. 
meer werk zal worden besteed aan de bejaardenzorg, zal de 
kracht van de afdeling Beverwijk van de Bond voor Ouden van 
D�gen, naar onze mening ) zeker tanen. Daar wij van mening zijn 
dat te Beverwijk een organisatie van uitsluitend bejaarde 
extremisten nog geen levensvatbaarheid heeft, geloven wij 
dat bij oprichting van organisaties voor de bejaarden, 
de huidige afdeling zich zo veel mogelijk als een "neutrale" 
vereniging naar voren zal schuiven. 

A. Ponsen schrijft in het Decembernumrner 1950 van het
Bondsorgaan van de Algemene Bond van Ouden van Dagen: 

"De Rooms Katholieken en de Protestant11m Christelijke 
leden moeten geen reden kunnen vinden ons te verlaten." 

"Is er reeds een R.K. Bond, komt e:r een Protes1 H11t.

C� u:i st e li :'n, Bnr r�? 
Wij vrezen dit niet. Wij zullen dan, in de geest van het 

gros van onze leden openlijk s-gijd voeren voor een onbezorgde 
oude dag, wat in deze maatscha}i1.j niet te krijgen is. Onze 
Bond zal dan de motor blijken voor de andere Bonden, evenals 
dit "moderne" Bonden zijn bij de Vakbeweging." 

.ANDERE ORGANISATIES 
Te Beverwijk zijn thans nog de volgende organisaties 

voor bejaarden en gepensionneerden werkzaam: 
1. Bond van Staatspensionnering, afdeling Beverwijk

Heropgericht op 3-11-50.
Bestuur: 
Grietje Schu�rring, geboren 28-7-97 Zaandam, sedert 27-5-49 

weduwe van Hendrik Anthonie Retel, wonende Beverwijk, Koning
straat 10. 

X 1 Albert Vis, geboren Beemster 9-9-94, Doopsgezind predikant, 
wonende Beverwijk, Zeestraat 101 . 

, Best,u11rslid van de afdeling Beverwijk "Kerk en Vrede". 
Herman Hendrik Nicolaas van Dorp, geboren Wijk aan Zee 

en Duin op 15-7-1892, tuinder, wonende Beverwijk, Vondellaan 50 
}( 1 Willem Alberda, geboren Doniawerstal 15-11-1908, construc
tieschilder Hoogovens, wonende Beverwijk, Creutzberglaan 129. 
>( Dirk van der Vlies, geboren Scha,f0en 19-5-16, instrument
maker PTT, wonende Beverwijk, Munnikenweg 87. 

Allen zijn lid van de P.v.d.A. 

2. Al emene Nederlandse Bond van Ge ensionneerden afd.Beverwi 'k
.. ,,.......-·

Voorzitter: Joannes Jozef van Baar, geboren Beverwijk
26-6-95, RK, woningexploitant, v.h. agent van politie A'dam,
wonende Beverwijk, Romerkerkweg 103.

Secretaris: Bato Logger, geboren Amsterdam 20-9-83, RK, 
boekhouder, wonende Beverwijk, Acacialaan 50. 

2e Secretaris: Cornelis Hoogland, geboren Reiloo 10-12-75, 
Ned.Herv., gepensionneerd, Cornelis Iviatersweg 18, Beverwijk. 

Penningmeester: Johan es Vloetgraven, geboren Vianen 4-12-
76, Ger.Kerk, gepensionneerd, wonende Creutzberglaan 150 te 
Beverwijk. 

Op politiek gebied is van hen niets ten nadele bekend. 
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3. Comite "Ouden van Da1-en" Beverwijk

1923 Oprichting voorlopig uomite.
1928 Oprichting definitief comite. 

9. 

Doel: Organiseren van jaarlijkse uitstapjes voer ouden 
van dagen van alle gezindten. 

Leider: A. Brouwer te Beverwijk. 
Brouwer, die bij de opening van de societeit voor de 

Ouden van Dagen te Beverwijk, ook nog gesproken heeft, 
heeft eveneens zijn spijt betuigd d�t te hebben gedaan, 
gezien het indringen van de Bond van Ouden van Da�en te 
Beverwijk. Dit werd ons van betrouwbare zijde medegedeeld. 

4. Katholieke Stichting Bejaardenzorg

Opgericht eind 1950.
Treedt nog niet in het openbaar op.
Bestuur:
C.P. Bossers, Stu..r11phiusstraat 37, Beverwijk.

-' T. Ettema, Stumphiusstraat 22, Beverwijk • 
....-, H.A.A. Schmidt, Moensplein 16, Beverwijk. 

I.D .
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lr, Naar aanleiding van' Uw schrijven no.4344 dd. 
21: Juni j.l. betreffende de "Algemene Bond Ouden van . 
D�,gon Nederland", moge ik U hieronder een overzicht 
van de ontwikkeling tot omstreeks Mei 1950 geven�
Sihdsdien werd de observatie dezerzijds minder inten
si�f i.v.m. het vermoedelijke�niet-extremistische karak
t�f van de bond • 

Na dé oprichting v
a
n genoenrle bond in 1945 

fungeerden als vo'orzitter,�secretaris' en pe�ingmeester, 
·respectievelijk:

w • 

' . . ,, 

1. Pieter Cornelis· TROUiiBORST, geb.30-8"'.'"1883 te Rotter�
dam, wonende. Bloemfonteinstraat 50-c te Rotterdam.

. l.- • 

Deze ia,.vermoedelijk.v66r 1940 lid van d� S.D.A.P.
geweest. Tijdens· .de be.zetting was hij lid ·van het
N�A.F •• Momenteel koestert betrokkene communistische.
sympathieën.

2. Gabriël FLIPS�, geb. 29-2-1880 te Rotterdam, 'wonende
];3othastraat 42-b te Rotterdam. FLIPSE laat zich sym
pathieK uit over het communisme. Voor de oorlog was
hij gedurende 25 jaar lid·van de Algemene Transport�
arb.eiders Bond, doch yverd tenslotte gez;pyeerd wegens .

. het voeren VS!l. �pposi tie. Hij werd een "dw:ars ... drijver"· . genoemd. . . . ,- · . ' ,.. • 
' ) .

...

. ·,· ' ::r ' '. ,t"i. 

:3� Cornelis' deh·, HARTOG, geb.l.7-10-1882 te 
wonende Polderstraat 82à te Rotterdam. 
n�stisch georienteerd • 

. , . .L ' .r: 

Omstreeks tfuart 1948 scheidde de ca 400 leden 
teilende-afdeling Dordrecht zich af .en maakte·zich 

· onder de naam� "Dord tsche Bond Ouden van Dagen" zelf
standig. De' oorzaak van deze afscheiding moet gezocht
worden in verschil van mening betr�ffende de _werkwijze
tussen enerzijds die van.het bestuur' der afdeling'Dor:

drecht en het hoofdbestuur anderzijds. Het eigenmachtig
optreden van TROUW':l?ORST speelde hierbij ook een rol.
• 

f
• 

,. . . Later hebben zich ook de afdelingen Gouda en
Vlaardingen afgesch�iden, waarna de drie genoemde afde
lingen· zich ,verenigden in de nfederatie Ouden van Dagen",
g�v:.eetigd· te Dord�echt.

. . ti, Il •• 
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In Februari 1949 ontstond een nieuwe scheuring 
·,in de "Algemene Bond Ouden van Dagen Nederland", veroor

zaakt door het uittreden van de voorzitter TROUWBORST én
van de secretaris FLIPSE. TROUWBORST trad ale voorzitter 

,van de bond zeer eigenmachtig op. Velen noemden hem een 
dictator, die op kosten van de ouden van dagen reisjes 
'maakte en een goed leven lefdde. Daar kwam nog bij dat 
hij,· naar de mening van de meeste leden, de bond in com
munistische richting wilde stuwen en in ·openbare vergade
ringen propaganda voor de C.P.N. maakte. 

TROu'WBO.RST wees o .�. in een openbare vergad'ering 
,. van de "Algemene Bond Ouden van Dagen Nederland�, gehou-
den op 13-1�1949 in de Rivièrahal te Rotterdam, op liet 
feit dat een voorstel, in de Tweede Kamer der Staten Gene-· 
raal gedaan tot verb�tering der sociale verzorging van' 
de ouden van dagen, was verworpen met 83 tegen 7 stemmen. 
"Die stemmen", aldus TROUWBORST "zijn van .de kamerleden 
die voor onze belangen opkomen" (Dit waren de communisten); 
Verder zeide hij:"Als straks de verkiezingen weer worden 
gehouden, dan komen de heren die în de Tweede�amer tegen 
jullie belangen stemmen weer met mooie auto's om jullie 
naar de stembureaux.te. brengen. Verdomt het dan echter 
ook en kruip liever 'op je .knieän naar het stemlokaal, 
maar stem dan ook op de 7 mannen, die voor· jullie belangen, 
op de hr.es stonden en .in '.de � to.e�9mst, oo:r zul.len staan" •.

Het eigenmachtig optreden van de voorzitter� 
. alsmede zijn poging om een bepaalde.politieke' sfeer in 
·· -· de bond te brengen werd oor het hoofdbestuur becrit.iaeerd'.

Tensiotte heeft men hem min of meer gedwongen af te tre
.�. , den als voorzitter. Op !. Febru.ari.1949 bedankte hij als 

1 . . ,· , lid van de bond�· ·.Tegelijk· met hem bedankte ook de secre- · 

r. '"- .:
( .

,;, taris. ·FLIPSE. 
� ,. 

.. ,"' Beide personen richtten 
,. 

hierna ·een.nieuwe orga
Bond Ouden VaI!- Dagen". 
tot nu toe niet veel. / � 

• r "r

nisatie op, genaamd: "Nederlandse 
Voor zover.bekénd maakt deze bÓnd 
opgang. '• '"" 

. , .-Later, stelde TROUWBORST pogingen in het werk 
- om te fusèren met(de Algemene Bond Ouden van Dagen Neder

land. Het hoofdbestuur van laatstgenoemde bond voelde 
· daarvoor echter niets. ., 

· Na· h'et .uittreden van TROUWBORST en .FLIPSE werden
als voorzitter, secretaris en penningmeest'er van de "Alge
�e_de Bond Oudèn van Dagen· Nederland" respeot.ieve�ijk be--:,,
noemd: ·· · , . . . . , . �·· 

Wilhelmus.van BEEK, geb. 3-10-1880 te Rotterdam; wonen� 
de van der. Elststraat ,18a te·Schiedam. Dezervan BEEK 
is lid van o. q. georienteerd op de Partij van de .Ar\?eid.· 

... :- . 

"'1,. 
• • 

2. Gerrit Jan de BRUIN� gêb.28-5-1878 te Leiden, wo�ende
· �Hoefkade 409 te 's-Gravenhage. De BRUIN sympathiseert
· met de R.C.P� en is geabonneer.d .op de organen "De Tri-·

'bune "en 11Spar.taous". · , '• 
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3. Cornelis deri HAR�OG, geb.17-10-1882 te Ridderkerk,
wonende Polderstraat 82a te Rotterdam. Deze is oom-

, munistisoh georienteerd. ' 
i .. '. 

' f 
. Hoewel een zeer heterogeen gezelschap, ook op 

politiek geb.ied, .is verreweg het grootste gedeelte der 
leden-van· de' "Algemene Bond Ouden van Dagen Nederland" 
van mening, dat. de politiek buiten de bond moet worden 
gehouden;, en dat men uitsluitend langs legale weg moet 
trachten äe materi�le belangen van de leden te behar
tigen •.. 

Het ligt voor de hand, dat de o.P.N. de nodige 
aandacht aan de bond. besteedt. Zo mogelijk zal men van 

·!, fl die zijde de ontevreden stemming die onder de ouden 
van dagen heerst over de, naar hun mening, te lage uit

,. keringen.uitbuiten voor politieke doeleinden. Dat "De 
··. Waarheid" vrij uitvoerige verslagen van de vergaderingen

. �. geeft, t�rwijl enige vergaderinge� zelfs werden bezocht 
-, : , ·door C.P.N.-Kamerleden, spreekt in dit verband duide-

lijke taal.· 

' , .

Opmerkelijk ·is dat,"De Waarheid 11 na het uittreden van 
TROUw,30RST en FLIPSE, -kennelijk de partij ,koos van de 
"Algemene ·Bond", };letgeen .mogelijk zijn oorzaak vindt 

• iri·het f'e,it, dat men in de k�ingen der.C.P.N. de mis
lukking van-de pogingen van TROlfwBORST om tot oprich-

' ting van een.nieuwe bond te'komen, heeft geconstateerd. 
- .. 

:• ·,. . " 

, Hoewel een aantal leden.ontvankelijk is· voor 
extreme propaganda, kan de vereniging.niet worden gezien 
_als een ,mantelorganisatie der C .P.« •• DE;;· omstandigheden 

· wijzen er op, dat bij een· eventueel pogen der C.P.N.
om de bond binnen haar invloedssfeer te brengen, het

:'' merendeel der leden zich _:hiertegen zal verzetten •

' 

t' 

. : 

� "" . '" . 
J, . .. 

) . � . 

., c;, ,, ,, 

_t; .. 
Be.t. is zeer"we-1 mogelijk dat wederom pogingen 

worden. aangewend deze ·organisatie in communiatis�h váar·
wàter te doen belanden.waarbij thans de tactiek zou 
kunnen worden'. _gevolgd de afdelingen c.q. de afdelinge-

.- · besturen te bêinvloeden.�, � . 
.... ,. C:\ ...... 
, .. , . In verbàn.d hiermede zal ik het zeer op prijs 

.- : .; · ... · · ·. s�e1Ien �ader over de gang van zaken in de afdeling
. · . .··te.;Uwent te worden. ingelioht, zulks onder vermelding 

; . ·', vàn 'de' volledige personalia en politieke. antece,dente� 
··'; · van de ·.twee door U ·bedoelde bestuursleden. 

� •• :t f;." • • _:i.
... • .. ' 

... · 

..... .
,· 

� 
' '

" 

HET HOO:b'D VAN DE DIENST 
namens deze: ·

/, 

· J. G. Crabbenda.m.
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Het heeft c1e aana.ac�1t getrol[l{en, 

dat i11 liet bestuu1"' van de af deli.ng 

vVinscl1oten van dé 11 Jtlgeme11e Bond van 

Ouden van Dàgen', twee mensen zitting 

hebben, die uiterst linkse sY7Upathieën 

hebben. Dit is teer spraïr.e gekome11 j_n 

· de Burgen1eestersl�1.., .ing Vvinschoten. Al-

vorens een andere houding tegenover

deze Bond aan te nemen, zou de Burge

meester het zeer op prDs stellen te

mogen vernemen of in het landelijk be

stuur ve1:-kee1'lde elementen zitting heb-

ben. Het secretariaat van het Hoofdbe

s·tt111r is ge,res·tigd te 's-Graven11age,

Hoefkade no. 409 .

De In�TI8 �- 0�� van Politie, 

AAN 

Hoofd van de B.V�D. 

Javastraat 68 
• 
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1950 
In a11t\·1oord op 

vrord.t beric:.1t: 

-1 ·"

U,:1 se lrri.jven 

1 

W' 
f 
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J 

No.9183q,d.d.6 Sep-tember 

Spa�p,Cornelis Johannes,geb.23 November 1°79 te 's-Gra-

3 ma"B"ndén penni11g111eester van de ''�Te6.e1"'landse !3ond van Ou�den 
van DB;ge11rt . 

Deze bond .JccJ.-t volgens scl1a·tting la"ndelijl< slech·ts ca. 
200 leden. 

f3 P,�l.Et11, c1ie vroeger l(oloniaal ge,A,e est is" ontva11gt naa. st 
zijn pe11.sioentje van f.10.-- per v1eek"e�-,n llitkering in,gevolge 
de tr Noo(lv1et Dreestt . 

Hij is }Jed.Hervo1"1Ild.,docl1 bezoelct nir'lrr1er o.e kerl-c.Hij is 
geen lid van de Po v.d.A.,do�h wel egn aanhanger van haar be
ginselen en is dientengevolge ook �eabonneerd op ''}Iet Vrije 
Volkt1

•

I11 d.e omgevinc; va11 zijn \,1011ing str ... at .�..Ea�!):-�. bekend als 
een rustig en amicaal mens. 

I11 cle administratie van à.e :?o J_i tie te Ro·tterda1n l{om·t 
zijn naa.m niet vo 01 .... 

_....., ..,.. • :wzux.i , a • ,., ,,.,
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n.a.v. schr. van Utrecht,
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Ik. ·ri1oge u. ber.ichten, dat tij<iens de jaarvergadering van de
Al-ge1nene Bond yan Ouden -van Dogell

1
1,elke op 24.8.1950 ·te Utrecht 

\,verd zebouct�n ,. d� Arnl1etns� afgev �Al"di.gde DE JAGEI1 9 sprekende over 
d_e· m.edeJ1.1eri�jng -v:an d$ Unj __ e ·van Vrou,�eli -ike Vrij,�1j_lligers opmerl{·te: 

''î.Ik be_n·n:tets gesteld op.mede1iVerking van de tr.v.v .• In Arnhem, 
.. "1.s t1e�t; .vao.r·g�1'otrlen :.êtat· de pelitie de boeken· van de afdeling .' 

.t'bel·reeli ')tndat men _"tJ_ermoedde dat zich 011aer de leden verschi11·ené 
' . • • 

' 
� 

• 

'• • -
•• 

< • 

, 
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,· 
•• 
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• • ..

• 
t, c0tJ1...muriisteri ·be:vo�den''. . .... _ . .. . .,. ... 

Ï>;, 

•• " • 
.. 

- •• • • • 

_: : · · - ·. De ·tipS v'1a±en · ·- · v_olge:ns -·s1•relr�:r - door. de afdeling Arnhem van
• • t • • de u.v.v. ann·�e: politie �erstr ekt.

•

' ... .. :,. ". . 
• .. .. .. 1 

. · ·, · · .. ·. :· ·· : î:1e j, J� •. IJELIE uit· ·iu:t. pheri; ··landeli j_k specialiste' van de U. V.V.. 
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Verbinding: 19 
c/14 no 798'50 

Onderwerp: Jaarvergadering van de Algemene Bond van 
Ouden van Dagen, gehouden te Utrecht op 

x24-8-50. 
-----------------------------------------------------------

De jaarvergadering van de Algemene Bond van Ouden van 
Dagen werd op 24 Augustus 1950 gehouden in het NV-Huis, 
Oudegracht 245 te Utrecht. Deze bond is, blijkens de 
beschrijvingsbrief welke aan alle leden werd toegezonden, 
op 23 Juli 1945 opgericht. Het secretariaat van de bond 
is gevestigd te 's Gravenhage, Hoefkade 409. 

De vergadering was alleen toegankelijk - hier werd in 
de beschrijvingsbrief nog speciaal de aandacht op geves
tigd - voor afgevaardigden, voorzien van een door de 
bondspenningmeester en het dagelijks bestuur der afdeling 
getekend legitimatiebewijs, de kascontrole-commissie, de 
accountant en door het hoofdbestuur uitgenodigde personen. 
Bij de ingang van de zaal waar de vergadering werd gehou
den, werd danook een vrij scherpe controle uitgeoefend. 
De indruk werd verkregen dat dit werd gedaan om leden van 
de communistisch georiënteerde Nederlandse Bond van Ouden 
van Dagen het recht van toegang te weigeren. Voorts had 
het hoofdbestuur in de beschrijvingsbrief een bepaling 
opgenomen, luidende: Het hoofdbestuur behoudt zich het 
recht voor personen de toegang tot de jaarvergadering te 
ontzeggen, ongewenste elementen te doen verwijderen, onder 
verantwoording aan de vergadering -

Voor de vergadering aanving bevond zich op de Oudegracht 
bij de ingang van het NV-Huis een viertal vrouwen, onder 

p,(I leiding van WILHELMINA CORNELIA KORPERSHOEK (22-2-90), 
lid van het Utrechts Vredescomité, welke vrou.wen trachtten 
handtekeningen te verzamelen ter ondersteuning van de 
Vredesoproep van Stockholm (verbod van de atoombom) • 
Verschillende afgevaardigden bleken hierover zeer ontstemd 
en waarschuwden hun medecongresleden, die door deze vrouwen 
werden aangesproken, door te roepen: "Niet tekenen!" en 
"Doorlopen!". De inzameling werd hierdoor geen succes. 
Het bleek duidelijk dat men afwijzend tegenover deze actie 
stond, toen enige afgevaardigden aan de gérant van het 
N.V. Huis verzochten de politie op te bellen, aan welk
verzoek werd voldaan.

Het bleek dat met de organisatie dezer vergadering mede 
was belast de afdeling Utrecht van de Algemene Bond van 
Ouden van Dagen. Het dagelijks bestuur van deze afdeling 
bestaat uit: 

0. ?( f /I Voorz.: ADRIANUS VAN DEN B.ERKHOF, geb. te Utrecht 18-1-88,
wonende Hendrik de Keyserstraat 49 te Utrecht; 

Ö. K 1 
/ t Se cr. : HOZEAS KNAPE, SLATERUS, geb. te Boxmeer 2 5-3-82,

wonende Blauwkapelseweg 63 te Utrecht; 
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Penningm.: JOHANl'IBS DE JONGE, geb. te Adorp (Gr.) 8-6-78, 
wonende Oudegracht 375 te Utrecht. 

Deze afdeling heeft plm 700 leden. Dit bestuur bleek ook 
scherp afwijzend te staan tegenover de Nederlandse Bond 
van Ouden van Dagen. Het voorlopig bestuur van de afdeling 
Utrecht van laatstgenoemde bond bestaat uit: 

o.� l/"I Voorz.: HERMANUS VAN WOUDENBERG, geb. te Breukelen-Nijen
rode 17-3-78, wonende St. Winfridusstraat 42 te 
Zuilen; 

1 Secr.: DIRK CORNELIS WASSINK, geb. te Utrecht 18-3-81, 
wonende Marnixlaan 62 te Zuilen; 

o.KJ--• Penningm.: ABRAHAM BERNARDUS LUCA, geb. te Amsterdam.
24-11-85, wonende Noorderstraat 7 bis te Utrecht.

Wassink is indertijd gesclrapt als lid van de Algemene 
Bond van Ouden van Dagen • 

Ongeveer 200 personen waren aanwezig, waaronder plm. 
160 afgevaardigden uit alle delen van het land. 

Zaalcapaciteit, zoals de zaal was ingericht,: 200. 
Onder de aanwezigen bevonden zich ook twee vrouwen, t.w. 
de echtgenote van de landelijk penningmeester, die haar 
man assisteerde bij de uitbetaling van de door de afge-

-1 vaardigden gemaakte onkosten, en mej. R. LELIE uit 
Zutphen, landelijk specialiste van de U.V.V. (Unie van 
Vrouwelijke Vrijwilligers). 

,1 Ten 10.30 uur opent de voorzitter, VERBEEK uit Schiedam, 
de vergadering, nadat hij enige malen stevig de voorzit
tershamer heeft gehanteerd. Hij geeft dan een kort over
zicht over de eerste 5 jaren van het bestaan van de bond. 
Het ledental bedraagt thans 26000, het aantal afdelingen 
116. De groei van de bond gaf reden tot grote voldoening.

Na het openingswoord van de bondsvoorzitter wordt be
gonnen met de afwerking van de overige agendapunten, t.w.: 
2) Notulen jaarvergadering 1949
3) Jaarverslagen secretaris en penningmeester
4) Begroting voor 1950
5) Verslag kascommissie en verslag van de accountant
6) Benoeming controle-commissie
7) Verantwoording Redactie en Administratie van het

maandblad ''Mededelingen"
8) Beleid bestuur
9) Ingekomen stukken
10)Behandeling voorstellen van de beschrijvingsbrief
11)Verkiezing vacatures hoofdbestuur
12)Rondvraag
13)S1uiting
Aftredend door ontslagaanvrage G.J. DE BRUIN, secr.
Vacature door overlijden van de heren Ph.J.G.v. Santen en
F. v.Dinther.

Het woord wordt gevraegd door de voorzitter van de afd.
Arnhem, de heer DE JAGER, die voorstelt namens de verga
dering een telegram te zenden aan de Minister, waarin 
wordt aangedrongen op verhoogde uitkering aan ouden van 
dagen; aldus wordt besloten. 

De voorzitter merkt nog op dat mej. Lelie aanwezig is, 
die gaarna namens de U.V.V. de vergadering wil bijwonen. 
Zij wil contact opnemen met het bestuur en gaarne _3_
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haar medewerking verlenen in diverse plaatsen. Het is 
dan wederom de afgevaardigde van de afd. Arnhem die het 
woord vraagt en zegt: 
11 Ik ben niet gesteld· op medewerking van de U.V.V. 
11 IN AR1'ltlEM IS HET VOORGEKOMEN DAT DE POLITIE DE :BOEKEN 
11 VAN DE AFD. :BEKEEK OMDAT MEN VERMOEDDE DAT ZICH ONDER 
" DE LEDEN VERSCHILLENDE COM.If.UNISTEN :BEVONDEN" 
De tips zijn - volgens spr.- door de afd. Arnhem van de 
U.V.V. aan de politie verstrekt. Spreker vindt dat de
U.V.V. zich niet met deze dingen moet bemoeien en voelt
daarom weinig voor samenwerking. Het blijkt dat verschil
lende afgevaardigden, hoewel op vergevorderde leeftijd, 
nog vitaal zijn en behoorlijk van de tongriem gesneden.
Er ontstaat een levendige discussie en de voorzitter moet 
meermalen de hamer gebruiken. Mej. Lelie zet, naar aan
leiding van de woorden van de Arnhemse afgevaardigde, 
duidelijk doelien streven van de UVV uiteen om het ont
stane misverstand op te heffen. Het geval Arnhem zal zij
bekijken.

:Bij de verdere afwikkeling van de agenda doen zich geen 
bijzonderheden voor. De vergadering verkeert in een op
gewekte stemming en menig applaus weerklinkt door de zaal. 

Onder de ingekomen stukken bevindt zich een tweetal 
brieven van de Nederlandse :Bond van Ouden van Dagen, 
welke door de voorzitter worden voorgelezen. 

De eerste brief luidt: 
Nederlandse :Bond van Ouden van Dagen 

7J S�r.: Transvaalstraat 37, Rotterdam 
1 Onderw.: FUSIE. Rotterdam, 30-5-50. 

Aan Hoofdbestuux, Afdelingsbesturen en 
Leden van de Algemene :Bond van Ouden 
van Dagen • 

Namens onze leden delen wij U mede dat nog steeds 
de bereidwilligheid bestaat tot samenwerking of fusie. 
In verband daarmede wordt voorgesteld een z.g. fusie
commissie samen te stellen. 

Hoogachtend, 
Namens Hoofdbestuur, Afdelings
besturen en leden, 
w.g. P.C. TROUWBORST, voorz.,

C. VOLAART, secr.,
c. SPAAN, penningm.

De tweede brief is van de volgende inhoud: 
Rotterdam, 5-8-50 

Aan H.oofdbestuur en Afgevaardigenden van 
de Alg. :Bond van Ouden van Dagen, 
in vergadering bijeen te Utrecht. 
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In navolging op ons schrijven, gedateerd 30-5-50,
1 ,no 375 F V, delen wij U ter verduidelijking mede, dat 

dan alleen fusie in overweging kan worden genomen, 
,wanneer enige nog nader te noemen personen, welke mo
menteel zitting hebben in Uw hoofdbestuur, geen deel 
zullen uitma�en van het na de fusiefte vormen bestuur. 
Dit is de tweede, maar danook de laatste maal dat wij 
de hand uitsteken. Wij hebben nimmer iets gehad tegen 
de leden van Uw bond, maar alleen tegen enige personen, 
welke hun eigen belang voorop stelden. 

Inmiddels verblijven wij in afwachting, 
Hoogachtend, 

Namens het bestuur en leden, 
(ondertekening als vorige brief) 

/ 
P.S.: De pers is in ke::��-

gesteld met het voorgestelde. 

Na het voorlezen hiervan staan onmiddellijk diverse 
afgevaardigden op en vragen het woord. Er wordt geroepen 
"Achter het ijzeren gordijn!" en "Naar Korea! 11• Men 
bleek zelfs niet over fusie te willen praten. Dit bleek 
men reeds het vorig jaar te hebben gedaan en men was niet 
van plan er nu weer over te beginnen. Er is maar één 
bond en dat is de Algemene Bond van Ouden van Dagen, 
stelde de voorzitter nadrukkelijk vast. Men wenste geen 
enkel contact en verzocht in het vervolg maar te doen 
of de Ned. Bond niet bestaat. Unaniem bleek men niet op 
samenwerking gesteld. Fel gingen sommige afgevaardigden 
te keer tegen Trouwborst, die zijn plicht had verzaakt 
en thans dictatoriaal optrad. 

Bij de behandeling van punt 7 van de agenda verzocht 
een afgevaardigde in het Maandblad "Mededelingen" ge
dichten en berichten over gezellige avonden of auto
tochtjes achterwege te laten. De bondssecretaris, de 
heer De Bruin uit Den Haag (zich noemende "Bruintje") 
bestreed deze opvatting met klem, zeggende: "Wanneer ik 
een artikeltje of een gedichtje ontvang van een oude 
man die dit met veel moeite in elkaar heeft gezet, dan 
kan ik dit lid toch niet altijd voor het hoofd stoten! 
Zo'n man verwacht dat het in het volgende mededelingen
blad komt. Hij gaat er dan mee naar vrouw en kennissen 
en zegt: Dat is van mij, dat heeft Bruintje voor mij 
er in gezet! Zij zijn daar trots op en het zou kwaad 
bloed zetten als ik zoiets zou weigeren. Ons mededelingen
blad staat open voor ieder lid en zb moet het blijven!" 
(applaus). 

Sommige afgevaardigden wilden het hoofdbestuur een be
loning of vergoeding geven voor hun vele werk voor de 
bond. Anderen wilden hun een buitenlandse reis aanbieden. 
Zowel de voorzitter als de secretaris wezen echter iedere 
beloning van de hand. Als zij het werk niet af konden, 
zouden zij wel eens uitzien naar een hulp voor een paar 
dagen. Over een reisje zou eventueel nog wel te praten 
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zijn. 
Als hoofdbestuurslid wordt met grote meerderheid herkozen 
de secretatis G.J. DE BRUIN, Den Haag. 
Nieuwe hoofdbestuursleden zijn: A.R. KöNIG (2e voorz. 
afd. Vlissingen) en D. EVENHUIS (voorz. afd.Groningen). 

Verschillende afgevaardigden zagen gaarne dat de bond 
Koninklijke goedkeuring op zijn statuten verkreeg, 
vooral van de zijde van Arnhem werd hierop aangedrongen. 
Deze zaak was reeds vroeger aanhangig gemaakt en men 
weet het niet verkrijgen van deze goedkeuring 
aan het geharrewar, ontstaan tijdens het uittreden van 
Trouwborst uit de Algemene Eond. Men heeft thans wel
licht een beter begrip voor het doel en streven van de 
bond. De bond wil het belang van zijn leden dienen en 
zich nimmer met politiek bemoeien, aldus werd vastge
steld. De bond moet open staan voor ieder die van goeden 
wille is en de slechte naam die de bond heeft gekregen 
door de 11 affa!Ïl.re Trouwborst 11 moet worden uitgewist. 

Op voorstel van de penningmeester werd besloten van 
ieder lid een dubbeltje te vragen. Van dit geld zalf 100 
worden afgedragen aan de kankerbestrijding. 

Nadat nog vele, hier minder ter zake doende besprekin
gen waren gevoerd, kon de voorzitter ten ongeveer 18 uur 
de vergadering sluiten. 
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Uw brief: 82913 dd. 3 Mei 1950. 
Betreft: Algemene Bond van Ouden van Dagen. 
Bijlagen: 2. 

•12 O•Jlill;� �
ACDI ��i!�t_\ VERTROUWELIJK. 

BIJLAGE I. 

• 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

t "' -.11EI Ç).K.
ACD/ti t: 
DAT:A 

19 Juli 1950. 

Onder dankzegging voor de verstrekking der gegevens, 
vervat in Uw bovenaangehaald schrijven, wordt U hier
bij, ter completering Uwer documentatie, toegezonden 
een uit zeer betrouwbare handen ontvangen lijst (Bijla 
I), houdende de afdelingen in den lande van de A.B.O.D. 

Uit Bijlage II moge dan, per diverse data, het ledental 
blijken van de te Amsterdam gevestigde onder-afdelingen 

De volgorde der namen in de lijsten is aangehouden. 
De daarin voorkomende nieuwe namen zijn hieronder ge
nummerd; behalve FELLIN�A komt geen dezer mensen in 
de administratie op politiek gebied voor. 

De hieronder voorkomende verwijzingen: "Zie R enz.", 
houden in, dat voor deze namen het U toegezonden rap
port No.625a-48 dd. 31 Maart 1950 kan worden geraad
pleegd. 

====== 

TROMPETTER, A.J. (Zie R., pagina 6 ) 
LEEUW, Teunis de, geboren te Zwartsluis, 25 Februari 
1878, groentekoopman, wonende Govert Flinckstraat 21-
III, alhier; 

OUTHUIZEN, H.G.; staat op vermeld adres, ook met vari
aties in de opgegeven naam, niet in het bevolkingsregis 
ter ingeschreven; 

VOLRAAT, L. 

BOOIJ, K. 

VERWEIJ, J.J. 

VERWOERD, A.; op vermeld 

DANIELS, G.A. 

OUDEN, C.den 

(Zie R., pagina 6/7 ) 

(Zie R., pagina 4 ) 

(Zie R., pagina 6 ) 

adres niet ingeschreven 

(Zie R., pagina 3/4 ) 

(Zie R., pagina 5 ) 

BAKKER, F.L.; op vermeld adres niet ingeschreven 

JOOSTEN, Jakob, geboren te Veendam, 8 Januari 1877, 
ex-stuurman sleepboot, wonende Purmerhof 15 hs.,al hier; 

PRINS, J. (Zie R., pagina 3 en 5) 

POST, W. (Zie R., pagina 5 ) 

SCHAFF
.:...:....:...!
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Naar aanleiding van het verzoek, vervat in het hier

boven aangehaalde schrijven wordt bericht dat bedoelde: 

Theodorus Johannes Gerardus VAN SAN�EN, geboren -te 

Amsterdam, 7 Juli 1885, Neqerlandse nation�liteit, ge

woond hebbende Blankenstraat 129-1, te Amsterdam, op 

28 November 1949, te Amsterdam is overleden.
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No.: 

Ond.:

BX '74629 IJie/h 3

Alg. Bond van 
Ouden van Dagen.

n.a.v bericht in "De 1 i'aarheid" 19.l0.194ç;

DJENSTGT!' HT::IH 

Volgens eon :mededeling in HDo Haarhd d" van 19 October 1949
is op 18 October j.l. te Zaandam een afdeling 01gericht van de 
Algemene Bond v&n Ouden van Dagen. 

In het voorlopig bestuur van deze nieuw� afdeling \'ierden
gekozi:m SCHF.H'Hî"A.N, liAKKER en OL1'HOF. 

Ik mo�e Uv rzoeken mij in kennis te �illan doen stellen 
met de pe.rsone.litl, politieke antecodenten on verdor van belang 
zijncie geeevens betreffende de genoGmde personen, waarbij ik moge
opmerken,dat met Bakker mo�elijk wordt bedoeld áe D bekende 
Jacob BAKKER ( 23.5.1885), Harenmakerstraat 46 te Uwent. 

Het Hoofd van de Dienst
� namens deze: 

ffe 

.T .G.C1•abbendam. 

De Heer Conwlissaris van Politie
te 
ZAANDAM. 
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Verschillend' mensen namen daarop aan 
de discussie ool en algomoen was men 
van mening, at het voor de ouden van 
dagen steeds oeil\itter worctt om van de 
uitkeringen ku,nnen leven. Men be
sloot daarop ei:vafdeling Zaandam van 
de Bond op' 1:è,,fiohten. In het voorlopig 
bestuur w6den gekozen de heren, 
l%,hoe1•man, Bakker en Olthof. 
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_ Do 0AJ. ,emene Bond va.n Ouden vcm Da,:;cn•v ,;;er op 23 Juli
1°4b <loer Gen 70-to.l Hottor,?· Iï.sc out - avennrbeiders te Rot-· 
tcrc1ar. 01 er:· o· t. I o.t l' :is Ul:\n de no:1.J'j van · e bond h .t uoord 
"Foderl mW'toerevoogd, in vcrbarid �et e0n contact et een 
soortg'1lij1,e Bel.,.ische bond" 

Fet; hoofabestunr. i� ·ovest · fd ta r :-.tterdem. 

Als voorzitter, sccrntrris on penn:ln ,,nE-eotor fungeerden in 
het 'be�in .t:·esreet:1.ev -1� jk: 
1" J;ict�r_üo��ê..�11.!��J:, r;eb. 30.8 o lrli\� te Rott-<'rÖ' ,

voor" eon vr:-rr,ns";ezel en nacht·:aJ.--cr, Honende loc�fon-Lein
str nt 50-c te Rotte:i:·Carn. Dczo iG ver oedeli:·,. vÓÓ1· 1 ,io 
l ld v:....n te '"'. De •• ""> .. gcr. e st. l"I;· 5de.,.,a ae bezctt-ï ne 11 s hi :i 
l·iè_ V<,;\Il J:.: '3t l1" ,}\ • îi'. 0 

7
wó• 6'1°tAOl 1ft, est lrt :,etro ,.., e• e CO I tn; S

t5sc·1e f!'" ""'rit11,·ön" 

2. Gubr'ï e "71TT �-: ,� • �? o 2.1R r 'Ge aot"Ler:�am voo:c'1cen
...._----�--�-· ' 
"'ove:nRrh�i.rlor 

9
· · ·o rynde Doti.astr at "2-h te Rotterdam.

};"'11 nee ont .. �Î'· s• TOth'iek uit ovci· •-i.et cornnuni s c. Voor
{! e 00rl og ' s l'.i: .i r;ed "renèle "5 · � r 1 · d ,r n de Alrrcnene
Tr <1 sn11··�:rbriiters onà� loch ··crcî tensl:,t. e "'13royc rd
�e,s"lns het voeren V"'n o positie. 1'îj · •erd een " 1·sdri. ·ver" 
rwnoemd. 

3. ��!:!!-ll�-�:.:_�:r.9-,_ eeb. l? .10.18A2 te ')tt�:rdar.i. Deze is
comn:.un st ;::;c :1 o :r ... te rd. 

Vol'"" ns e"3n "'er1ec ,11 t'!' v ... n '7r1)'1 1' or t, � )d'Jan • n 'On verP,t-c er· 11r; 
op 12 û(}tobcr 1�.a.r irr ch za'"l v2.n iic <iei·,nï-:uin te 's-Gr vn
na,,.0 1 tel<1 de l)o.1rl nn tat rr10nent û'7 nlaotselij e t:1fdcllngen 
�et in tot��1 J3�BA2 leden. 

0·�1s·t::".'CG'!"ü ��:-i"r� l'�tl'"' �,c'rnidde r'îc ca .. :oo led n t lle ·de ur

del · 1! Do:rc rf'c t ::: lelt Pf ,:;n f:!p',te · ic>i o uer �e na.., · nDorr',tno 
Bond Ouden van Darven." 201:rsta.'!ci.i� .. De tJOr'i:["al.: vnn dw;c n:r-
sc··e:idinC" r-oet -;101 er "'ezocht i ver"c1ll vc o!li g bctref-
·"endo de ".rerk' ·.:. :1 o -t 1 nn ener?· �fl s ,ue vnn het )est uur dor
1:1:f'de:!lng Dorfü.ocht en t, ... t .hoof'dho"'t"ur ander�ij1s" 1 et e:cen
r ac11t"ig o�tred n 1rri. ae voorzit .... er mr-:,uwbor · "'peelde h j nr1) ij 
ook Geri 1·01 o 

later hohuen ,,ic'1 oo � de afdelin"'en ao, éia on V1acrdi'"'O'en af
f;OGcheiden, r1ar r."., de ,1r � c r.cno0 ae ntdel:1P-"'en zich vü:ï:cn · G
ä.en in do "Fedcr t i G ruclon vr n Dagen", �eves't igd te Dordrecht. 
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Deze -,P.r�n· ,,,._ n; et0Jt z·ch ten d ,01 om noor 01·0' n1satie o 
beL:1 �-�r ] erJon tG bc··art · -on en hun - t':l'"'nsvoor

t.e :1Al:e1�. 

uot t 1·0· 1 aant'"'l lcr or: vru de h: · daze feder _,_ · e nar.geslo
ten nfde11, cL 7.0U :.,r,,...r..v ,er 1 5°C bedra en. 

Pe'L b0ctuur bo'"'tuut , • "t: 
a" Voo:r.z1·�t�r: i�:t:'i .. 9�.-�1':T �» rro·b. 31.4 c J�Bf31 t�v Dord1·0c.:t, 

V'1n beroep o l.1 ·-r, •. on.e.n·'e '"'ogo rtsuwstr t A-rd te 
Dor recht" r1�· is �-1abonnc .rd op n, ·orke cl r:Gdcrlancl', ' et 
:>r f'I' rn van de ��V "c.; 

b. �ecrot<;1ri n: �..2�����..1.1! � r "-r 
p ge o. 14 0 4: .1 1 

·ce Jch1.cdo. ,, zoncte1 beroep, ,, nnoncw · roffti l'/5-" on. te Dor
drec:Yt, is vermoedelijk lid van de!>. v.d. A.;

Co cnnin�Ges�er: !� BenQtik_Rl_b:E
p 

/.l:Ob. l9 nl.1�80
to Dor roei -c, ?.onrer '6ër7îe:r p ,oïendo er "'.:ln Suirrntr 1 it 
62-rd t3 Dor�recht� eveneo·s vern1edel"jk lid v n de P.
v.d. f1 ••

In 1''ebr"a1 i l 4 ort ·�o:rid een nieut··e se eu1·ine jn de "Aleo. ene 
3orid Û'Jden ven l);-,r· -r "Teël.Grlr-i.ncl". v '3roor:;-aakt door tot ui ttre-
1en "'J n e voo17,ittfr Trnu;bor i en Vdn de secrota:r:is Flipse. 
Trouwbor t tri :1 '•ls voo:rzi tte1· ven de boP-d zeer ei": n !'!chtlg 
op, 001r or, het f"01Ji w� 'er fina'1c lën" V len no, 'len hen oen 
dlctA.tor J) "ie on · --i. Jo.,"' v n de oude v:in d r:o m eis jes r El'lkte 
on eer· co'1d lcvnn 1e-·c 7e. n�· 1'.' , ri nog bij, d1 t hij, naar 
de t'ening vnn o ·C>-C:"'i:;e led 1 c bi-y ö i 1 co iunl LJtis he 
r .;- c 1tin�-.. ilde <Jt 1·1e:n· 1'3i1 ln °'>a.1.'ü -11 r::";...,d 1·in"' n T'l_·oreganca 
·voor do C � •\, �-. �aa' to .,

1J1,-,-J•1· 1bor t ·u .., ().,., o ; '1 ":en o e b'lre vsrga î orj ng vnn do
- .., l',. o-ne !i0'1 0\11'3n V ·n T)•1 00 .:n, f; OU an op 1, .1.· t'lL''J in do
- �f-,· rn· l · '1 ·r -'-t r1a:'.:i.

5 
or- 1et .Pe't 'lt eon vnorsl.el, ·n

3 ,.,_;ee1e �a �r óA t'"'�Cn Genera 1 �o � n ·ot vorbete inB
der 8oci' e vor7orni � vn.n de 0·1 en vnn d!!"'en, ·1·rs ver·:10:rpen 

et r,3 t ... on 17 sto · n� 'Die '7 ste en'·, n1ëus 'T'r nwborst, 
.. zi."n v 11 e erlode"'l die voor nrra :.,e1anr:-0n üpko on" .. 
(Dit ,.,arer de co -rri.tn'"'ton). Ver"1er �t·de lij: 
'''Us ::r�r'" '-s de ver· ... ;_c�i.ncen ,.c'"!r mrdelJ, p;ohouden p dan ko en 
de he re c'ie in aa ri. •orde -"n er tCP""ln I ullie bol(, een m, Jm:men 
·.,e�r r1ot nooie --u"�o 9 c on Jullie ne�r c,ostc .bu caux to bren cn o

Ve'!'d;ir t '10'b dun echter ï01" en rruip 1::.ovc1.� op Je knieën r r
het qte loka.111, r:i r stem don o ;k op de 1

'/ �aunen, die voor
jullie belfl '"'en op de bres sto den en in de toc1"o st ook zullen
staan".
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Het ei en ac ti� optreden van de v orzit'er 9 a_s .cie ,ijn 
pogi11g oJ:11 een 1Jero lde pol.i. tioltc sfeer in de bond tè brenc;en 
werd door 1et hoofdbes uur beorit··.scerd. 1:enalottc eert ,_0n 
hom -iin of neer ccdvJOni:i;en az te ·:;reden �1s voorzitter. 
Op 3 Februari q49 bed--n ..-te tij ls lld V"'n de bond, 1c cl· ;jl;: 
met llen l>edai , .. te ook 'e secretarhl Flipse" 

Beide rerso .on ric t·· on biornn een nie we 01·e;nn · sa tie op, 
genaanc1: "Ted --.r1·1ri :isc Bone: veer O ·den v::>n "'n;cn". 
Deze bo1 ·cl '1.eo:a ·t tot Tl' too geen o r;0 e r, ,,.,.aal:t. In ottor" l "Il

heeft :en <1Jccht'"' 0 i-E'lc ledrm, "�t� ,,.."'>rcr>_�t over ce. 20. 
'l1ro,.:rr!hor 'b ·(1 i·vuJ · èe :runct.to van voorz ·ttor. Flipse J s 
ponn 'i.n�eest 1. •

Tn oen 1:lt:r r:-- � ho"dE: · verr· de1· · :n vr n de�·c '""'c crla!ldse 
"8onc1. v m C a n vn:- D-r-'.m", ver ·JP-nr e Trou :·bor'"'t te i.:Jillen 
fuscrPP r,et de "l'lR'v""f'no ond voor Ouden ven DaPen 4Ted.crlnnd'. 
n· ervoor vae1 -� Lr-;t hnoi.'t'tbestm.1..r vn.n la tet!" noe <:ie ..,ond niets j 

nen is bl"i ""i v�·n he" t1.f te zi;n. 

Na hc't u · tt).:od n "..""'n Tro' \" or"t en Fli rse ·-.orC'en nis voor· ,i tte1�, 
sec!·et0ri o on prl '1'1 •. r- :ioster v n de •1Alf;eneno Do11d Ouden van
Da00en rederl"nr." re(' ec ievo 1 • ·1..- beno�d: 
1 . ... il.hel 'US -,.r1n --:f'� f'P�b e 3.1{ .1880 te Rott r an, 1•1oneI1de 

vän- ê'r-;:lÎ:t" F.--.,:;---E 1 r -a te 3chiedar.: o Deze Van I3cc1� is lîd 
·vE!n, c. • -·-"'1r · ëi- ('rd cp de :'fl!'t� j van de �rboid;

2 o Gerrit Jfü1 D -:l7TTIT. r;eb. rl'J.5.· 878 GO 1eiden, ('O ,pennion
nëër�btffn w.:r'"7'ä7á. van Arbei.d, 10nor\' e TToC'i'1T.dc 409 to 
9 �-G:cav0r.1'1a�e.De Bru n s•,r,-r-athi.seert et de R.C.Po en is 
;acbL,lmeorii op de or,(?anen "De Tribunen en "Snartacus"; 

3" Oornel�s n · r '1f TOG
1 

r-;cb o l'l o lf'.!.R'12 to Ridderkerk, ;onenéie 
oïC'fër-:G;" tr-�2�· Ï8 J.{L)tt r ar:.. DezP. is COIT."!Ull. s';inch r-e
orj ëntenrd. .. 

De sitPat,io f Ó"" ärio bonden ·s vcrv�rd" Er is veel onenif'·· 
i1eid onder 01 ·-e r en de eëL.'"'1i'1" stratie v10r t slee tn r"evoerd. 

ne "Ale_:crienc Bond Ouden vnn Da�on r·ederle.ndn (voorz. Van 001 ) 
iran i ls de Tl'leen·t-; ronrcnentot · eve v n e c1.I'iO bonden be · 
set om�,d wornen" r oc cl e•m zce:r "'e· eroc;een eezelschap, ook 
on politie� peblei, 1s verre1 er �e� �rootste redoel�� der 
ledn:r:. v'n T""enir,6 (lp;_, de polH;·iok buiten de bond� ho·dcn 
root ·worden cm aat men uitnluitcnd lan s le,,.nle 'lee; rnet 
trachten de �teriÖlG helPnP n v  n de leden te be,arti�on. 

-rc1., 1-:·gt vo r de> 'andp dat do C o ..... i. de nod� · a'ndacht aen 
de drie bo�den bosGeedt. Zo t ��slij� zal nen v n 1le "i:de 
1e ontevred n sto ·• g die o do o,den v n �o on heerst 
over de,no r hun cnil"IC:, � lPre ·t,cr·· "'en, ·1itb ·ten 
v "'OY.' r,01.:.·t,-� e "" Aoeleillden. 
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Foe .. ·el E,en au ,tril 10: on ontvfln1:eli J·- io voor e1<trc.rio 
prOJlf.lP:DrtdO. � ·::an ?.(l>l�er ni d� ',CS l'O'ron 1.JOrr (:)1 V n eon 
11nnteJorg n'i.sc�t�e !]Pr c . .  P. 
De or ::;t: .. nd 3 r�ede1ï. "ij,;rrn er OJî, dat bij een e-iont 1ecl po-on 
der C .P .;t. oPI ds bo.!ltl binnen 11aar invloec ssf er tG b1·en!l' ·,, 
hat ncrendooJ. a.o!' le on zich j crtee0n et -rac.l:t ?.Ol 
verz.ett€��. 

--------



PARKET -
• • 

VAN DE 

PROCUREUR-GENERAAL 

BIJ HET GERECHTSHOF TE 

Volgno. 

• 

'S-GRA VENHAGE, ..... 7 ...... 0.é.t.ob.er. ...... � ..... 19 .... 4.9 FB.

.... 

•' 

'S-GRA VENHAGE Raamweg 14-15 

G No. . .. J.6.5..5/2..5.6 
Betr.: statuten Algemene Bond van Ouden 

van Dagen (Nederland) te Rotterdam. 
Bijlagen: diverse. 

l 

Ik heb de eer UHoogEdelGestrenge hier
bij te doen toekomen een request van he·t be-· 
stuur van nevenvermelde Bond om goedkeuring 
der statuten, vergezeld van de bereids inge
wonnen inlichtingen, waaronder een rapport 
van de Rijksrechercheur J o ten Hove • 

In verband met hetgeen aan het slot 
van dit rapport wordt gezegd, moge ik U ver
zoeken mij met het resultaat van het daar be
doelde onderzoek wel in kennis te willen 
stellen. 

Bij Uw ant,-1oord zal ik de bij lagen de
zes gaarne terugontvgngen. 

De Procureur-Generaal, 

AA : 
• 

• 

het Hoofd van het Bureau 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
"Tavastraat 68 

's-GRA VENHAGE. 

U.A.L. 2025 

8629 · '49 
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_..tt.it,\tfNt. Bl>�P VAN 

OUDEN VAN DAGEN 

, 

• 

. :ioa!.'-k-.d.e 40� .. 
• • n:t"� v-..-h ... C'J'1 .......... � "'' � ...... .,...e ... . . .. . .. 

• 

Aan Zijne Excellentie 
cle lfird ster van 
Justitie 
•s�:{�

1

-��

• 

r--------·-·4-,hu,--�· 

EXH. 
1 /PR 1949}1� 

!·:Je.� IJ +'j

,zo •• 

Door uittreöjn_; alo Hoofdbe:;tuurders en lid, hebben de 11.H. P.C. 
frounborst en G.Fli"ae opgehouden, vertegem7oordigers te zijn
van bovengano3'me bond. 

Belee�d V.?rzoakt ondergetek..�nde bij beantv1oording uan ÜYl kabinet 
f;eriohte adz·essen, er rekening oede te vli !.len houden, dat op de
�raadvergaderi .g van 17 lJ.nart j.l. te Rott;;rdom, zijn benoemd 
al� Voorzitter de .ieer .,. van Beek, Van Elstst1·M.t 18 A, te Schie
dam en al� Secretaris de Heer G.J. de Bruin, Hoefkud� 405 te 
's-Gravenbage, alle correnpondentie aan laatstgenoemde toe te zen
den. 

• 

G.J. de Bruin f J 

• 

• 

' 

·;eer. l 

• 

j 

.. 

•
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Aan Zi� Excellentie 
de ltin1ster van 
Justitie 
's-Gre.venhnse 

saa:aa nJL 

F.xcallcntie • 

I 
,..... ............................................... �.�--.........

EXH. 
1 /PR 1949}?�.ATL 

l.1Jc� 11 'Yj 

Door uittzeding alo Hoofdbe3tuurders en lid, hebben de H.H. P.C. 
!routlborst en G.Pli" ise opgehouden, vertegemroordigers te zijn 

• ,  Yan -bovenganomnt}e bond. 

Beleefd verzoekt ondergetekende bij beantwoording aan Uv1 kabinet 
gerich"te adressen, er rekening nede te wi 1..len houden, dat op de 
Bonan.raadvergaderl .g van 17 J.laart j.1. te Rotterdam, zijn benoemd 
al= Voorzitter de iieer ff. van Beek, Van Elststraat 18 A, te Schie
claci en al!:: Secretaris de Heer G.J. de Bruin, Hoefkade 409 te
'a.-Gravenbage, alle correapondentie aan laatstgenoemde toe te zen
den. 
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• 

• 

• 

•

• 
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J 1. 

A 430 21.2.1949. A87, 9;·49�Û:- , ,! April 1949. 

• 

Gouukeuring Statuten. 

Lnder t�rugzenaine aer bijlag�n 
van U\-, bovenvenneld schrijven, heb ik ae eer 
LJ:.aelachtbart: r"ierbij te uoen toekomen een 
staat va11 inlichtingen betreffende liet v.erzoek 
om goeakeuring àer statuten van ae ''Algemene 
i)ond van Luàen van vagen ( IJederland > 11 teneinde 
zijn optreden als rechtspersoon mogelijk te 
maken. 

l,é'nens de hoofucotunissAris van folitie, 
üe Commiss?ris van Politie 
�hef der �entrale hecher�he,

.. 
t 

( ,J. V • d. oer� J • -

�oll :'{ 
� 

• 

& 0. ,. ttOIO ' ... 

• 

• • 

• 

• 

ti r 
l??Î 

Algemene Bond van Ouden van Dagen (Nederland) 

Af ... 
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. -··· .................................... __ , .. . A::c � ., ......... , .... 
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� VAA,:, 

�_..,4.4e-�·4' #? �-.. .,..., .. ,.C41t,

/-c·,. "'4/'",,,..,. �J ... � "'� �·�·-,.. ........ .. 
� /t'�,, • .,..,41(�·• f'"�V��'••••">� .-, • ..._ �. «i.,.

��'"#�ï,, 
. 

, ... ,,,c_ Ai�d4., A,,� .. , .__..._
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RAPPORT 

Naar aanleiding van bijgaande stukken ten name van de
Algemene Bond van Ouden van Dagen, nopens een verzoek om 
goedkeuring der statuten teneinde haar optreden als rechts
persoon mogeljjk te maken, heb ik J, ten Hove, rtjksrecher
cheur ter standplaa ts 's-Gravenhage, na daartoe bekomen op
dracht een onderzoek ingesteld en de eer UEdelOrootAchtbare 
beleefd het volgende te rap�orteren: 

De Politie te Rotterdam {Inliohtendienst) kon mij aangaan
de de politieke gezindheid van de in bjjgaande sta�t van in
lichtingen genoemde bestuursleden, niets mededelen, daar 
zulks onbekend was.wen deelde mij enkel mede dat de uitgetre
den bestuursleden P.C.Trouwborst en G. Flipse de communisti-

1 sche ideeln waren toegedaan en een nieuwe Bond van Ouden van
Old k Dagen hadden opgericht. 
Po�::. ::J• Daar mij, rapporteur, ter ore was gekomen dat de Politie 
beid 1ID de be - te Arnhem wellicht inlichtingen kon verschaffen, heb ik mij 
1, .. •1 - met de Inlichtingendienst aldaar in verbinding gesteld. 
tew� ;::es Bijzobderheden dienaangaande kon men mjj echter niet mededelen

De bestuursleden van de Afdeling Arnhem van bedoelde Bond 
::.. Qld• no waren rechts georiënteerd.\lel,toonde de Poli�ie te Arnhem • mij een schrijVen gedateerd 17 November 1948 en afkomstig van

de Centrale Veilighei Dienst alhier, waarin de aandacht 
werd gevestigd op de den van het Hoofdbestuur van bedoelde
Bond. 
De bijzonderheden over e daarin genoemde bestuursleden laat 
ik hieronder volgen: 

TROU'ilBpRS1?1 P1C. 

van ,BEEK, ''I • 

FLI�E" G. 

• 

van den. �&!RG,. L.

Ml. 
den Heer Procureur Generaal,
:tgd. Directeur van Politie 
te 
' 's-uravenhag�. 

• 

Waarschijnlijk oud lid s.D.A.P. 
Thans Partij v/d Arbeid.(Uitgetrede,
In 1913 was hij 2e voorzitter van 
het Internationaal Anti IJili tairis·
tische Verbond. Thans lezer van de 
"Waarheid''. 
Lezer van het ••vrije Volk". Zou lid
zijn van de c.P.N.en laat zich over
het algemeen sämpathiek uit over 
het Communisme.V66r de oorlog 25 
jaar lid van de Algemene Transport
Arbeidersbond.Men noemde hem de 
dwarsdrjjVer en hij werd geroyeerd 
omdat hij opposant was.(Uitgetreden
Staat zeer gunstig bekend.Geniet�
zelf geen ouderdomsuitkering.Is 
aangeslagen in de Vermogensbelas
ting.Anti links georiënteerd. 

• 

•

• 



' 
• 

• 

• 

• 

den HART001 C •
RM&Efdiotil a. 
ae BRUiR, 4.J. 

C M 

Op politiek gebied niets bekend. 
idem 

Voorzitter afdeling den Haag vaa 
de "vrije Socialisten Vereniging. 
Op 1 Mei 1948 was hij voorzitter 
van de vergadering van het 1-tdei 
Comit4.Hij sympathiseert met de 
Rev.Comm.Partjj en leest de 1•�1-
bune •• en •• Sparta;,:cus '' • 

Yoori.a werd het volgende nog in bedoeld schrijVen aange-
haald: 

•tot dusverre heeft men, voorzover is kunnen blijken,de neut?
liteit op politiek gebied zeer wel betracht.Wel heeft het
reeds geruimen tijd mijn aandacht dat de c.P.N.veel belang
atell.iag voor de bond aan den dag legt,welke o.m.tot uiting
kom� in bei opnemen van verslagen en aankondigingen van -
vergaderingen in de •wurheid ••, terwijl het ook ie voorgekomem
dal vooraanstaande bestuursleden van de C.P.N.al dan niet
op uitnodiging,vergaderingen bezochten.
De R.K.geeateljJkbeid staat in het al.gemeen afwijzend tegenove
de bond,hoewel juist in Noord-Brabant veel afdelingen bestas

loals reeds blijkt ia vorengaand schrijven gedateerd 17 
November 1948,alzo vddr de datum van uittreden van de heren 
!rouwborst en Ylipae.

Het ia zeer moeilijk om een oordeel te geven over de tegen 
woordige bestuursleden,daar hierover geen gegevens bekend 
zijn. 

De Centrale Yeiligheids Dienst kon evenmin inlichtingen 
verstrakken.Door dezen dienst wordt thans een nauwkeurig 
onderzoek iogeateld,teneinde de politieke gezindh�id te 
kunnen vaststellen.Dit onderzoek zal echter nog wel enigen 
tijd 1D be&l88Demen.Afgaande op de oude gegevens durft men 
ook van deze zijde geen oordeel te geven. 

Naar waarheid opgemaakt te 's-Gravenhage, 23 Mei 1949. 

De rijksrecherche 

•

• 
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POUTIE 'a.GRAVINHAGI 
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Dl./ J\I 

, r.·e1 1949. 

C�I. tfOn JV1l Rotte,cl•"" 
INGEKOM&):. 

o. 

._ L�.t\..1.:0 de hoer üfficior van Ju�titic 
te ltUTr.t'iltl) u· .•

• 

• 

• ...J •
' 

' .. ... 
� ·. 

Naar aanleiding van u," ter2ijde ,,erneld 
set.rijven deel ik UEdelnchtbare ne<ic, dat
tegen_Ge�rit Jan DE n1w1p. geboren te Leiden
26 1.ei 167$, ,-:onende Hoekade 409 all1ier, op 
l lfei 1918 proces-verbaal ,;erd opt:;er,o.akt ter
zake van overtreding van artikel 13? 1,ietboek 
van Strafrecl1t. • 

� 
.

• 
-

Overigens is, ook op politiek gebied, �ij 
de Politie alhier niets te zijnen ncdele be
kend. 

DE HOOFDCOt•U!ISSiJ-!IS V1�!' POLITIE 
�namens deze: 

D� è'ór\rr .rss.:..}{IS V !iJ{ POLI'rii 
I!OOFD ADI,!IIJI�TR,�'f IBVE POLITI.�, 

'--.:. -�-Y-Y� ot-·, .

• 

..... 6H •••• ,. • 1(1.

• 

QIMII N :t.l POLITIE SCHIEDAM 

DOII.: A1Se 
No. 1704 49. 
TYP., dJ Vdhie 

ICHIEDAM, 25 April 194 9, 

AOII M Heer Ctfloler van Justitie 
: as • w, •name a u, ..,..., . ...., ,,.,._,, ____ _ 1, 

BOHER9Ái1�"'' .'v!' �o�.e,C:an1. 
" ' f N G F. •: c, tvf c r ·• / / 

1 2 6 APR 1949 t ·.. 1. '1 '.3{}. 1
ONDIIIWIRP: inliohtinsen \7. van" Beek. 
IIIJLAMN: -
ANTWOORD OP: Uw brief dd. 19.4 .1949,la A no.430 • 

Naar aanleiding van Uw bovenaangehaalde 
brief heb ik de eer UEA. te berichten, dat '.'!II,. 
HELitroS VAN BEEK geboren te Rotterdam, 3 ocio-

er e te Schiedam, Van der Elst-
straat 1áa, op 2.11.1917 werd ingeschreven, ko• 
mende van Rotterdam. In de politie-administra
tie, alhier zijn D:,Och op »oJ i:til!Ji ... n�cà. op_RQ::-
11 tiek gebied gegeven�-�· zj�neu_n�4!.+• pekend 
.__ ______ ......;;._;:;;.--,;:..:.e ., 

z •""""1ni t utt • e wrC 

Coll • 

De Commissaris van Politie, 

'/ \ 

• 

_....,-(.J .R. ...,.an Veen) • 
__ _,--,-

•



•,\J\,..! w ·1\.J4� l' 't �.:.' �, ·L·lr� IE • . . .  

it O � T E f( � A r,l
............ 

,_ S!l' 4.A� 'V.ilt Ih�Oli�I.N"GBN ..QO'P9nS een verzoek 
om e('ed·k�,,rJ ng der st�en van eoDe"" va.ree
nig1.ng, teneinde haar optreden als rechts
persoon mogelijk te maken. 

A .. ito� 87/9, 1949 

�oricl1.t op schrijven van: 21-2-49 

Litt� AN�, 4Ju 
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• 

• 

-=
=

:::;-�'!·==· =====::-=====::.:===:= -�-.... - --..: .. .. lllt•-.-,._. L $4Te ..... = ........ - ____ ......__..,._ ��:.:::zsq=,......... =-=---........ =----.--=--=-=--... -:.:------
• -

--

-----� ...... "91' t ·-----1 1, a -- ............ ----- ...... ... ___ .... _ _ __ ..,.. .... ..__ 

1 • ?raam der ve: .. ·eoniging: 

2 . \'tic zi�n de leden van 
het bestuur? 

a. tame!'l en vco.rnamon1

b. plaatsen t;n data
vnn geboorte:

c, beroeJ>en: -

.... 

4. woonplaats:

e. fur.ctie, welke zi�
il: hot bes'tm1r be
tleeden.

--· 

,\1, erner1e 1>011u vtln vuden van iJ[lge11 { 1 ... ed�rland 

Van l>eek, \,ill1�lmus, ;;eb. 3 Lictobtr loc3v te 
Itott.eruam, �011uer Leroep, ,-,011enue van eter 
!!llsts-t-raat 18 te t;c;1'1ieuam voot'zitter • 
.Je l)ruin, Uerri t tJar1, ere b. 2.-1 l•lei l" 7 te 
Le iaen, zonder bL.r·oe;p, ,.,oneriue l.oei'kade 4v9 
t.e 's .Gra.xe.11.l'b1P.e.1 __ s_e"c,r�tnri_s.. . . . . .. 
Ue11_ 1_ arto ·, L,ornelis ,geb. 17 üctober 1J82
te 11.1.dderlcerk, zon<Jer beroep, vJc,nenoe 
1)olaerstrélnt · �2a te 1(otteruam ennint"M'neeste
Van "Jînther ,'r"ra'nci·s·c·us, geb. 20 Juni lo77 
te Geffen, zonder beroep, wonende Pijper
straRt la te R'dam 2e voorzitter. 
Van de;n �erg,Leenuert, �eb.2u beptember 
1877 te Lergen op �oom, zonder beroep, 
wonende .:.3urp;erneester Je Hóocklaan 39 te 
Ber en o üOOM 2e secretaris. 

an vemert, ietdr, geL. lu tebruari 1 7ö 
tt:: l .. ?tterdam, zor1der beroep, wor1ende Hor
tensiastra?t 31b te Hotterdam con�issaris. 

oogenboom, L.;ornelis, ge • ó i,ovember 1� 1" 
te �treefkerk,wachtsman, won. van uoster
zeestra;it 55b te Hotterdam 2e· nenni "mneeste 
.,e er, ,,ille,,! Andries ,geb •. 2b April l' �5-
te ti' daI:J, \·létchtsman, \-Jonende Loofdakstrt\at --

la te ltotterdam commissaris. 
Van �oven, Acobus, e;eb. 21,rie 1 72 te 
w,�meldinge, zonder beroep, wonende �chalk-

-·-=------:-��-:------:------t!�����::::tt=���- �-�.____; 
3 � Voor '.Vell: tijdvak is de 

vcra�n1Sfag aangegaan 1 ... Voor een tijuvak van 2u jaur en 11 rnaanuen

.. \a.:rvangende ( dag van op
�1c.hting) 

• 

--------------------------------,--------------------------,..----------------

4, Doel, grondslagen, werk
kring ea de ûVorige rege
len der Veraeniging? 

• 

lie art. 2 van de Statuten. 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

•
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• 

• 

5• !o ztj een oooperntio? 

• 
• 

• 

1 •• • 

• neen 

• 

1 1 
1 • 

h • 

• 

_______________ _:_· ---'--------------

6. BC'wecgt zij ziol1 op politiek
tebied? �ie sub ll.,. 

---------------------+--------------------

7 • Zij�, vcor Züever is -�eb lekende ��atuten ook 1n strijd met 
do oc�lingon dor wet van den 
2
d
2 �il 1855, S.No.32 of met

\ 

(; v..,unbarc o�de ? neen 
-

--

8 .. :.,e staan do lt'den van het 
beatwir

1 voc,r :.· ,·ver zij to 
lrotterro� wonon, bekunè? 

1.1.'c ·t.;n ue r,e11ni11r11eE:st0r ...,. cter1 11r-rtor, ·is
. ., 

i11 l ')�v proc;e3-ver1"a;, 1 on;�enaakt terz. 
v;1rt ui\...i..'st.éll e11 ir, l'.Jl<.> cri 19�3 terz. 
Vé 11 r i L} . ; s ! l ü. el i ne • . 
vu L v,0 l.Ub l)et1JJilL!1.Jnt;ut,Le r 1...,. l1oot;en boor·1
.i� i11 .il.,•41 uoor· '°"e !Jol-Ltecr.ter <:.ll!icr
VLrócirucclü.· L0t fl.tl.- Loete subs. 

----------------- --·--......... "--�u.:..
F_·-�11 liec;httz1.is terzAke:: Vfln ail:i'stal. 

9, Leveren de :eden vnn het 
bestuur v:ld c�èo �raarberg 
�», �t de verae�iging on
�er bun beotuu.r, binnen de 
��Br do�r do ��atQten ge
stelde bonei: en wcrkl�i!'lg zal 
bll�ven î 

10. Hoeveel leden
ci!is ?

telt de vereen1-
V 

; 1. �nno�.r hot bestuur voor het 
nw�roaàctl bcstent uit minder
jori�on, 1r� ·rdt don dl'.>or de 
wctt�lijke vcrtogonw�ord13ors 
dier �6tuw:aledcn met hot ge
dane vcrz:.,ok 1rigestû»1d on stul
le� zij zi�h !inancic�l aan
sprakelijk ? 

• 

�ie sub 14. 

löLLU (l:naeli.ik) 
;- f de lir1:--en. 

•

L..10 r r·t. 

:s het bestuur boroid oene be-
pal1�::; . ·.P to nomon, dat minder- l.li t: ,•r·t. ') uer· ...,L: tutC;;n. 
jarit�n slechts lid van de vor-
eo::lzJ "Z Jtu.nnryn wor Jt:J.n .net toe-
sterit.;1�� v1n �'1dors or vcog�en 7 

-

• 

• 

. ·-·------------··-· .... __ . __ .._ __________________ "

• 

, 



• 

12. 

• 

.. 

Destsan er cezwarc.n �in
willigi.nz van het verzoek? Zie

zco ja, v1�lko ? 

• 

• 

Zijn aan do ontvange� �ijla- Ja.�c� niouwo tneg�voega , 
0 

aub.14 

zoo jo, welke ? 

Zijn er bijlllgcn toruggo
n:mcn t 

Een door de afgetreden Bondsvoorzitter enPenningmeester ondertekende schriftelijkeverklaring benevens een getypt exemplaar daarvan. 
Neen • 

zoo ja, wo 11:� ? 
• 

$ ... 

- .. 

14.0pmarkingcn 

nd als zodanig beweegt zich niet op politiek gebied. Echter zijn volgensDe Bo cSe eondsvoor&Ster P.C.Trouwborsts c1e ar,•t:ri: G.J.de Bruin, de se::
nganeeater c.den Hartoc, de ,e 
orzitter ,.van Dinther, 

d,t 2• •
0 

etar1• 1,. van den Berg 
41 2e secr p van Gemert 
de collld•,aris 

1; J van Boven, uiterst links georilnteerd. 
80 de coldld•8:r

niet·u1tge81oten, dat voornoemde personen hun politieke zienswijzes-t 1, dan oo 
yan de Bond laten gelden. 

got4 in 48 ge1ecteren
ncleling van het verzoek tot aanvraag van de Koninklijke Keuring op fiJden• 4e ber. de Bands-voorzitter P.C. Trouwborst en de Bonds-secretaris G.Flip.statui-n z �0 

i,e8tuurder en als bondslid.) • 4! afgetreden<•�: Bond 1• thans samengesteld zoals in sub 1 is vermeld. ;,t a,e,tuur van
biJgevoegde schrittelijke verklaring van Trouwborst en Flipse leve�ncte op d• •tuur eP verechillende leden van het Afdelingsbestuur te Rotterdamen 11,t sond•_,t,e 

arborg op voor een goed beleid. t •oldoelld• wa 
···- -····-··�·- --·-----------------

--'''" .. -- � -. . .,..- ·-
Rottvrda•a, /J April 1Q4 9. 

• 

· Namens :de lloofd
1
oomm1aaa�ie van PolitieDe Commiasar s van Polltie, , Chet der Centrale Recherche,

�t 

• 
• . f<w.v.d.Berg) .,w 

m 
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AFSJIBIPT • 

zeer gen.cb,e Beer 

• 

Rotterdam, 30 Kaart 1949. 

�n de Beer v.ct.Weel 
Brigadier v an Politie 

p/a Hoofdbureau Ba.Agee,eer 
R t dQm. 

Hieronder enige door U gevraagde ge�e,ena omtrent ons uit
treder1 uit de Alg •• nd van Ouden , an Dagen ( Sederland). 

Geoonataleerd werd in een ze,ental bije�nkomaten dat 541 ze
gel.Il niet ,ere.ntwoord waren door de penningmeester de Heer J.J.A. 
J>owa , n de afdeling Botterdam Rechter Kaaaoever (R.M"o.). Dit ging 
en r 194?. De�• genoemde zegels z1Jn nooit ten volle verrekent gewor
den tro'8 dat hel atclellnsabestuur ,an R'dam R.M.o. dit beloofd had. 
Wel aaun de beren Weber en , .Dinther aandragen met agn.onbruikbaar 
ge ord n aegele. Sen doekje ,oor het bloeden, want die zegels va n van 
J)inUler 11area aeeda gebrulkt en., olgens onderzoek �tkome tig ,an e en 
contributlellaar,. Steapel ,.Dinther stond op deze zegels. ,.Dinther 
en Weber waren, en zijn nu nog, e,eneene hoofdbestuurders. Pouw was 
ook h.bestuurder geweest. Dat gehele afdelingsbestuur ,an R'dam RJlO 

,(_561e ml bruik ,an hun positie ala bestuurder door een gehele dooa 
zeer goede atgaretten te nemen welke als gave verstrekt waren door 

d.Vo1bberete1 ,oor een teest der Ouden ,an De.gen. Kolen, ten di9'1-
ate voor ,er.armtng ,an het lokaal J'aoobusstraai 5 R'dam o, \'Werden 
,oor een de l �ebru1kc door die a.tdeli1Jgabeotuurctera. Dus weer mis
bruik an een pos 1 tie ale beo tu'-1rder. In dat a.fde l i rig abes tuur R • dam 
RJIO tunseerde e,enaena ale HootdbAetuurder �.v.Dinrher, Pouw, Weber, 
&oogem,oom. Zanuari 1948 deelde de bondapenningmeeeter de Heer Trouw
borat mede dat deinkomaten 1947 t.a.a2a.43 waren, de uitgavenf.7025.a 
en er een ealdo waa • n t.1.800.61. Aan baten t.541.18 dus totaal be
zit 10,, J>e•· t.2.341.79. J'uni 1948 deelde die B.P. mede dat de in
komaten 1947 waren t.9.244.�S. t1itgaven t.7.025.81 en dat er een sal
do 88 ,o.n f.2.218.72, eer1 verschil dua v an t.123.07. Men kan abui
zen maken. 3 AJJCutue wera in de 3e Jaarvergadering besloten 881

aooountan• aan te o tellen. ( ln de circulaire aan de leden \,elke u

lleett onlYnngen staat per abuie 1949). 14.12.48 werd de A. aangesteld
1,.12.48 weigerde de B.P. om de A. te erkenn�n of hem, de A., thuis•
ont•ans•n. Dit ging nogal gepaard met vloeken en andere minder :rraaie
woorden door die B.P. geuit. 17.1�.48 nam de heer Trouwborst zijn
onteL�g maar trok dat weer in omdat �lles weer in orde zou zijn. Was 
echler niet zo. 13.1.49 kreeg de A. opdracht de B.P. aan te 8 hriJ,81 
om de boeken bij de A. te bezorgen! tegelijk met de boeken van de
afd. Rotterdam Linker Kaasoever. D e  B.P. weigerde om zo als hij het 
zeide loopjongen te zijn ,aD de A. Besloten werd zonder tegenberi cht 
t'aft 48 B.P. dat de A. op l. 2. 49 aan huis zou komen van de B. p. om 
eerst eene to zien welke boekhouding gevoerd werd voor dat een onder
zoek zou pl,aata v4nden. J>e A• en de heer Flipee kwamen voor een ge
eloten deur op�1.2.49. Die B.P. was n�ar een verJanrpartiJIII Waarom 
de A• dnarmede-·niet in kennia gesteld. lht kon die B.P. niet doen 
want 48 brief van deA. \Va& door die B.P. •erbrand en wiet dus geen 
adres. 3.2.49 lcwn.m de echtgenote van èie B.P. nog eens dunnetjes haar

beklag indienen dat het helemanl niet noèig "as de boeken te contro
leren door e�n >.. men bad immers de kaa-oontrole? Die kas-controle 

08 een wa.ese neua want deze had niet eene geoonatnteord d�t verschil 
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yan t.123.07 e n  dat er in de afdeling R'dam LKO o��e,eer r.140 •• 
niet op de no1male �ijze ,errokond wae. De rraat liep over e n  
Trouwborat nam 3.2.49 zijn ontsla� ��vol gd doo� dat van Flipae. 
11.1.,9 \-1erd �econetateerd da t de <'l.fd, O .,V.Souburg 2 x zeg ela 
bad onturgen met 35 bladen te veel. ��2.l.49 \verd geconstateerd 
dal de a t d. rou• 80 blade n (mededeli gen) te veel had ontvangen, 
men pslcket a�hriJtbeboetten geadresseerd n��r oe atd.Ameterdam 

verkeerd aeadrea aeerd, was een poosje onderweg en kwam ein
d&lijk .e r terug bij die B.P. Al maar slordighei d van de zijde 
van de B.:f. a.2.49 nauon de thans nog fungerende Hootdbee tuur-
d re en beatuurdere ee11 besluit om tna·lr te wachta tot 17.3.49 
en dan 1nae.r, na goedkeuring van de Bondsraadlcden ( deze b e
hoefden geen goedkeurins te hechten) de A. aan te a tel lm •••:z

de hoogate ioatantie in de Bond, ile Alg.verga<�ering op 3.8.48 
had reeda een besluit genomen. Dus ook ziJ saboteerden een be
aluit . De Beren van Beek, van Dinther, Hartog door middel van 
a1Jn vrouw• want deze la ook contributie-opha.1lster, Vleber, 
Boogenboom, allen Hootdbee tt1urders!f • erdienen .1at aan die 
Bond in bun functie van boden corruptie. Pouw en te� Hoopa zou
den nooit meer in h·•i• komen van die B.P. Th· ns ._�eer ale kind 
in hula. 21.12.4! zou die B.�. dat sehele atd.beatuur van R'dan 
RUO van achter de �roene tafel wegvagen. Hij dèed nieis. Tban1 
koek/ �n el met de beren onderling. Soort zoekt aoort. :rooi vsi 
t.l gulden "Brd geP,even aan een dienster in een eethuis te Am
&terdal?l op een bedrag van r.1.50.

J , ille:1 eindigen met bovenataande gegevene. Wij zijn blij 
aie te meer net àie personen t e  maken te hebben.

Hoogaoh te nd, 
P.C.Trouwboret.Voorz.

G .Flipse. Penn.
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PARKBT VAN DB OftilQBR VAN JU11'ffll 
TB ROTTBRDAII 

No. 430. 

--1\U!!A'!: 

Roa·aa,ou" 10 ei 1949, 

""····· .............................. -
et ........... ,. •• 9 t. lllf , ••• Il 111 trlll•

- i'�� I
& ' ·?t, \n I Onder toozendi� V&n bijgcande stUÁ-
t; 

/ 
� 

, .. ·en �ot.d�e..ll'il\; statuten van de A"gea1ene 
? =- :-; l "J llolid van Ouden va1l ��en, betre cking heb-
, H 0 ; bende O,tl U\1 �chr�" ven b. i'lo • .)6!}5/i56 d.d. 

� · 7 �ebruari ��4�, heb i� de eer UEdei(.iroot-
� � � � achtbare a�s v0�t te dienen van b�richt, 

! :f ... consiàera�ën en advies. 
B � À ·1·egen l1et. doeJ.. der VE:l'enJ..ging beste.a 
E : --.: ; g�en bez .. &ren. De .:itatuten l.iJ,cen in over-"· ; �. , t: een>:)te.nmin� .wet de ·:,et te zijn. 

: • · J Van de bè!stuu.t'sleden is .1n crimineel - -- - -- · · oJ,.)zicht .;einig 01' niets ten në:dele bekend. 
� ziCJ n echter aan\,i� zingen, àie het ge-
1,;ens t iua�en nc.ar de �0.1.i tiel'te geörien tt::erd-

eid van a.1.l.e bestuursleden (de nieu\,e be
stuurs�eäen niet uit�ezonderd), een onder
zoek te doen inste�ien door een daartoe in
het bijzonder aangeriezen instantie. 

In de verwacpting, à.at UEde1Grvot
.hchtbere deze ziens., ij ze za.1. delen, moge
ik cij voorshands ontl'1ouden van advies. 

De Officier van Justitie, 

'f r- e,._;..�
l/J 

( .I 
) J (A. Klein) 

De Het.r .?rocureur-Generaal. 
bij het Gerechtshof 

te •s-Gravenhage. 

u.a • tae1a • Wlf'iO • tw

GEMEENTEPOLITIE BBRGBN OP ZOOM 

u •..... ,,. u • ....,"" o.-..,rt o.,,. 

J.a.Anr.430 19.4.1949 4077u 25.4.1949 

o.,, •• , 

1a1. 

• 

C!r. ••n Just. r.ct'ArÓ.m. 
1 N G E KOM E r J. 

1 2 6 APR 1949 ,.. •. 
1--------.w.-.--

In antwoord op Uw b11ra1v1a8'f'1Jt1N14 
aoh r1Jvea, b1b ik dl 11r U ••4• te clllea, 4at
I.lralDillf vma1141 DM, geboren te Bergen op 

8'1rg111eeat1.r de Boootlaan 39, et 1D de Joli
t11-1deird.etrat11 Taa B1.r en op Zooa voo.rkoln 

kend ataa. 
Bl1Jkane bekomen inlichtingen la Van dia

Berg voorzitter van de BOJl4 Tan Ouden Tan Da 
gen. 9aaraobi�nl1jk heeft de C.P.B. bij de 
oprichting daarvan Jraas gezien enige ti�d daas
lil te infiltreren, docb blijkens latere in-
formatie is deze infiltratie spoedig onder
vangen. 

Voor zOYer bekend ia door de c.v.D. een
uitgebreid ODderzoek in deze ingesteld • 

De Wlld. 

de heer Officier van Ju..stitie 
Rotterda9. 

bijl.geeD. 
, 
\ 

I
\ \ 



en van 
• 

agengaven 

hun 
• 

mcmng • 

He-t hooCdbe8tuur van de Al,:cm\'ne 
Bond. \'an Ouden van Dacen he<'fl van• 
moreen op ffn 1ecomblnt'erde ,•er,iRde· 
rina 'V&n de afdeltn,en Rechter •n Linker 
Maaaoever ln de Rlvlerahal zlln standpunt 
ulteeqeze\ over ht't uittreden van de 
ex-boftd9voonltter, de h�cr P. C. Trouw• 
borat. en de ex-bonqs.,ccrttaris. de heer 
G. Flipse, Ab directe aanlcldlni: tot het 
ut\tteden werd aenocmd het conflict, dat 
4e heer Trouwborst met. d e  penning
meester had, maar men schreef de stock 
in de rua. zoals het be!tlult van de belde 
•x-bestuunleden werd ;enocmd, ook toe

aan het feit, dat de heer Trou ,vborst door 
een zekere ijdelheid ,verd aedreven 1.Un 
baan konin& te laten kraaien. Desondanks 
werd aan deze \'oorman van de samen• 
bren&ina van d e  ouden van daaen hulde 
aebracht voor hetgeen hU voor de oudjes 
httft &�aan. Het I& ,·ols;l'ns het hoofd
be,ituur diepdroe,·i'1. dat el'n mnn. die de 
Atacment" Bond mt"de aroot hc<'ft te· 
maakt, deze Bond thanlt a11at afbreken 
door hl't oprichten van et'n tweede Bond. 
Er werd ee-n berot>p op de heer Trou,,·
borst c.s. aedann,. het nuchtere verstand 
te cebrulken en de oudt-n \'an da11en niet 
van elkaar t e  verwijderen, daar dlt voor 
cte atrl}d, die volaend Jaar voor de tot
•tandkomin1 van de Penaloenwet zal 
moeten worden 1evoerd, funest zou zijn. 

Na den uitffnzettlna kresen velen de 
celeaenbeJd hun l)'\enln1 nanr vort"n te 
bren,en. waarbij bleek, dl\t de oudJes noa 
vol .trUdluat zUn. 

lt!BILEIJ&I 1't. VOS. 
\ 

Op het met bloemt'n v<'ra.lcrdc r,rivékan 
tt>Or der bakkerijen J. JAni.sc W1.. in 

ranJeboomstraAt, ,vcrd de chc-f M. 
.,_hulditd, dJe fO Jaar bij deze flrmll 
zaam was. 

Hartelltk w.rden hij f'n zijn vrou.w toe-
1uproken door de oudste directeur. die 
hun een cadeau In couvert ovcrh11ndl1dc. 
D• beer A. de BruUn bood de Jubllltrls, 
namen• het 1ehclc per101.eel, een beknop
te Winkler Prln, encyclopaedle aan en de 
httr T. van Brouwershaven namena de 
colleaa'• een· vulpenhouder. 

Dit t, d� nit'11u,e Nijlpaardbabu die 
Dirudag in Bli)-Dorp wer,t geborPn. 
De fotooraa/ Vl'r-ra.,1e lu•nl 1oc1l hij juist 

met mama 1tit het baa.shl l:u·a111 • 

, 

• 

• 

• • 

• • 
• 

• 
• 

• 

• 

ln Il aeval aan 122, het v 
aer t, ln1e11teld door de Al1emt111 
lader en El1en Vervoerdeno 
(E.V.O. district Zuid-Holland. Op d1•l 
bUecnkomst deelde tie al1cmeen"aec:� 
mr A. Grccbc, mee dat alle vervoerden '
or,::anisntlcs en vcrkeerabonden alllftteh 
de Centrale Commissie voor Autobestuur
dc1:s in principe zijn overeen1ekomen ttll 
uniform ctiploma in drie ran1en In te
11tcllcn. n.l. een bronzen, een zllverea 411 
een gouden. Men hoopt dezo landetU. 
regelln1 op 3 ?.tel a.1, te  kunnlft doia 
in"aan. 

De dlstrlcts-secretnrla, de heer J PIi.
Schneldcr, sprak ,voorden van weÎkoan.
o.m. tot ,vethoudcr H. E. van den Brute 

1 en de politie-autoriteiten, waarna hij all 
zUn oordeel uitsprak, dat examenvr 
vele candldaten parten heeft aeapeeldMeet•

Wethouder Van den Bruto zeide d�t 111
deze tijd de practlsc-ho ,vetenacb�p nietmeer voldoende is. Het ligt In de Ollt wlkkelin1 der dingen de kennl, te .er:meerderen. Spr, noemde deze d11 
mijlpaal. ten 

D\) heer J. J. Oster, Rijksinspecteur v Zuid-Holland, wenste de aediplotneercÎ°' geluk en zeide: - u kunt zich th 
"' 

kenen tot de beste onder de Ned 
ans re

b.-roepschauffcurs , 
ertandH

Mr A. Greebe deed hierna meded 1 vnn de' t·ceds genoemde onderhand U
e tn1

on1 te komen tot een uniform dl 1
' neen

vun voornemens om te komen � 0r': en. 
pro('ven in ,vcdstrUdverb'and di 

O ffl• 
aerlcht zullen zijn bezig te blijver: 
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vervolmnkln1 van ieders 

aan ... 
sch11p in het bedrijf mtdewerker-

Nai,,ens de chaurr�urs rprak de h Ela woorden van dank eer " 
• 

t�slotte werden de diploma•, Ultl ..

25 Jaar Volksonderwijs
Znterdai a.11. 1.al het 25 j dat de afd. Hillegen;bera 

a
,�!ni�edven zijn_ 

,rln,11 VoUcsonderwüs ,vcrd 
e erenl• 

verenlalne. die in Hllleae..:g1erlcht. Deie
kendheld aenlet. mede door 

erg 1rote be-
van drie kleuterscholen t �� exptoltatle
aantal tea�n. en heeft in de f O 

e
d

n aroot

ook veel Redaan voor d op
bo 

er jarea
openbare •cholen. e uw va11

Uit de leden la een com i&si die de feectclUke h 
m e 1evonnd.

jubileum zal voorbe;,i�nkl�t van dit
om op Vrijdag 22 en Zate 

· ealot'tn !a
In de arote zant van 

�a1 23 April a.s.
revue op te VQcren onder

o�merrijk" l'en 
ondcrwils in de loop der 11Jd 1!!el: .. Het

Zaterdagmiddag tussen 3 
en · 

�t>t bestuur recipiëren. en 5 uur zat 
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In antwoord fup U'JI schrijven van 29 •.Jep-
\ .mber jl. No o 68�4!,heo ik a_e eer u te berich
ten,dat ·1

1ellilis V(3.n .KJ..J�I,geb • .weerdam 14-3-82,-110-
nende te uorinchem,0osterstraat 26,van 13-9-28
te Gorinchem woonachtig is. 

Hij behoort tot �e if.V.D. of P.v.doA.

üp ·9olitiek geoied treedt hi.j niet op
e1en voorgrond • .tiij is secretar·is v�:in het plB:at
selijk bestuur van _den _bonó. va11 Oude_1_ van .LJaj;en

•
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Statuten 

en 

Huisl1oudelijk Regle111e11t 

van de 

Algemene Bond 

van Ouden van Dage11 

(Nederland) 
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1 

• 

Statute11 

Artikel l. 
l)c \'t'rc.:iii!{ittp, <lrnal,!t clt' 11a11r11: :\l ;re111t•11t· U1111cl ,·:111 ( >titlt•it 
, atl Da:rc1; (.:\cclerlarid) t'Jl is �t·,·r.:ti�<l l<' 1{ 11t trrtlan1. Zij z�I 
in Ot'7.C St.tt11tcr1 ,,·ordt'11 l!Ct1<1er11d : dt• 11<111cl. 
l)c Ilo,itl i aa11�c�aa11 ,·,1clr de tijd ,·an :20 jaar en 11 ,1111cl.

t•«,�I t•ta llli(ld(•lc'"II

Artikel 2. 
Dt· ll,,11<l !--lt'lt zicl1 tc11 clot>l t1111 clo<•r tlr:!ani:-atic clt• l•clati!!t'tl\.'all tlt· lt·tlr,1 te l1el1arti�e11. SJlt·t·iaal t·t'Jl aftl<1t·t1tle () 11tlt·rtlo; 11:-l'C'tJ,,it>rtt·rir1.1! la-11�:-- ,,·,·t ti�t· ,,·t'!,!<'11 te. bt•rcikc11 : 11<'! ,,itg,·, en,·ari t!t'Scl1r1ftc11. l1t111<l<'11 ,·a11 ,·,·r�acl<.•r111�t·1t ,·11 11,·t st1cl1tt11 ,·uit11 fcleli11�t> r1. 

1�,lc•11 

Artih:el 3. 
l .icl var1 ei«' llo11cl kt11111<·r1 worcl(•11 alle \t·<l,·rla11tlrr�. zo,, t·l uia,,al:- , r,,11,,·. c111J.!rn�·l1t ,, <'Ik,• 11,\:--Îtit· ,, ,,rd1 l11·klc·t'1) t'tl ,lt• lc·,·ftij,I\ltll :;5 juar lu·rt·1�t l1c•l1l>t'11. I)<, lt·<lt•11. , oor 7.t\Vt'r zij !?.t't'tl zogt·riunrrtde \"t'r""J >�<'rclr leclrn� l�t·l1<�rt·11 t tll <lt• aftlc·li11� )1111111,.r,, ,11,111,Jnnt�. l t1tl1,·11 c•r �<'<'11 af ,IPl111µ g,•, c•,1 ig<I i,. zi_i,, �ij , (·r-• le<lrn. 

kt' licf ,, t•11Rc·t1 tt• ,,·c,rcl,·11 ,·n11 <Ic• l\,.11111. 111elc),,11 zicli llï f f• 1 1 · . 1 · ' 1 li<·t "t,111r < t·r " .. < <' 111�: 1111 1,:11 µt'l'tl at,l1·li11g �t', 1.,1 Î:!il i�·. iu<·lcfrr, 1.ij zicli f111 l1t·t 't'<'rt·tar1ant llclc1fcflh',tttur. •-•--f let liclrnnntscl1n1l ,,a,
1
�ft ,

1
,
1
u11 ,1

1
p

1 
,te <lat,1111 i,1 li<'t }\,·,,·ij:- \'at,J,iclriinot!4c11ur,. ,•ertnc u. et t< 111ant�c-l1nt> ,·cr,·alt llij .,, er-Jij<lcn� opz�gµ1r11! r11 r�)·c1,

.
1
_e11t.

()(lZ<'�gi,1 g 111uet 8<'l1r1ftel1Jk ge�<'l11t·<lt't1 ; TO)'t'111e11t Jl<'�c·lii,•dtdoor )ict llol,f<lbc�tu,1r c11 tlp \'Otlrclrn,·l,t var, t't't\ af<ltlitig�-

l 



bestuur. Geroep staat open op een Algemene Bondsvergade
ring, v,,elkc i11 1,oogstc i11st.1ntie beslist. Is n1en van de leden
Jij:-.t af gevoerd, 0111 ,velke redc11 dan ook, kun11e11 geen recht 
d,,r11 geldcr1 op de ter11gbetnling van tijdens hun lidmaatschap 
brtaa lde gelden. 

A.fdeliugeu 

Artikel 4 
• 

I'laatsen, waar meer dan acht leden zijn. vormen deze een 
afdeling. In grote plaatsen kunnen desgey:enst 11,eer afdelin-
gcra gevormd worden. . . 
f)c afdeli11gen hebben een H.H. Re�lement, I1ctwelk niet 111
strijd mag zijn met de Statuten en Reglementen van de Bon<l. 

Orgaa11 

Artikel 5. 

Zo nodig zal eera Orgaan uit�egeven worden. 

Hoofdl»t�st1111r 
• 

Artikel 6. 

liet Hoofdbestuur van de Bond bestaat uit 11 personen e11 
wordt geko:1e11 door de 1\lgemene B0ndsv_ergaderir1g.
liet Dagelijks Iloofdbestuur, hestaande uit 5 ptrsonen: wordt
in functie gekozen door de Alger11ene Bondsvergadering. De 
overi�e l>estunrsf un<'ties word er, onderling geregeld. . Het l{oofdl>estl111r Î!§ belast niet het bestuur en het behartigen
cler J,elangen van de Bon�. bijgestaan door. de Bon�srandleden.
J)e voorzitter en 5ecretar1g treden, zowel 1n als buiten rechten
voor de Bond op. 

lloucl114ra1,d 

Artikel 7. 

IJond�randlrden word('n l1cr1oc111d in de nfdelin�e11 door de
leder,. Ue t nuk van deze B011<lsrnadleden beetaat 10 hoofd1aok 
al:, eer1 advi�erend 1i<'hoam OJ> te treden. 

• 

• 

• 

� . 

\' 

Algemene verr;atlerlug 

Artikel 8 . 
Het Hoofdbestuur schrijft de Jaarlijkse Algemene Ilondsver· 
gaderingen uit. Overigens worden Algemene tBondsvergaderin
gen gehouden indien de noodzaak daartoe bestaat, en, indien 

de van de af delingen, welke tenminste één derde van de 
�mvat, het verlangen daartoe te kennen geeft. 

D _ .aarlijkse Algemene Bondsvergadering kiest de Redactie 
van het Orgaan. Verslagen van de secretaris, penningmeester 
en redactie worden uitgebracht. Voorstellen ingediend door 
het Hoofdbestuur van de Bond en van de afdelingen behandeld. 
De jaarlijkse Algemene Bondsvergadering, het aantal af ge
vaardigden van de afdelingen en de wijze van stemmen, wor
den bij H.H. Reglement vastgesteld. 

Geldmld«lelen 

Artikel 9. 

De inkomsten van de Bond bestaan · uit de contributie der 
� 

leden. De jaarlijkse Algeme11e Bondsvergadering stelt de con-
tributie vast. 

Contrêle en arbitrage 

Artikel 10. 

De jaarlijkse Alge1nene Bondsvergadoring benoemd de kas
rontr<)lecommissie. Deze commissie wordt benoemd volgens de 
oprichtingsdatum der af deling ; uit elke afdeling l lid. Op de
Jaarvergadering van de Bond treedt telkens 1 lid af. De com
missie bestaat uit 3 personen. Verder wordt de controle uit
geoefe11d door een accountant. Elke 3 maanden bre11�t de 

issie rapport uit aan het Hoof dbestttt1r van de Bond� 
w apport dan ter kennis van de leden ,�tordt gebracl1t. 
Bl." __ 'uit het rapport, dat liet beheer niet in orde is, dan 
worllt in een vergadering omtrent ontslag of schoning van de 
Rondspenningmeester beslist. 
Een arbitra�e-rommissie wordt bet1oemd d<l<lr een Algemene 
Vergadering. bestaande uit 3 personen. \" an de tait!',praak kitn 
1t1cn in hoger beroep gnan bij de Algemcr,e verga<l<.'ring, di(' 
in l1oog�te instantie beslist. 



1\ lg�n,�n� l»('Jl:tlini;:e11 

Artikel 11. 

• 

} f et vere11i;rir1g�jaar is g<·Jijk ann l1et knJendf'rjnar. 

Artikel 12. 

Het II.IJ. Ileglt·r11er1t dat niet ir1 .strijd .r11af! zijn
t,itc,1 ,:art de 13<>nd, regelt de h111sl10111l1r1� va11 
wordt vastgestC'ld in eert algemene ,·erl!a(lenr11!. 

Artikel 13. 

mt•t de 
<Ie Bond 

Stat11tr11 k11nnen �ewijzi�d worden bij l,csl1!il _van .. cle �\lj!e-
111cr1e JJon,Js� er�ncJc,rin�. l,eho11<l<'n� na<Jere K,,n1nkl1Jke (,oc��
kc,,ri,1•• , ,,orzover de \\'et <lit ,·t·reist. 1 >e ,·o,,r�tcller1 t11t ,�·1J
zil,.rir11! ,-moetf'r1 \\·,1rtler1 in�e,lirn<l <>p clc wijz<' l,ij h<'t IJ .11. 
llcgl<·r11e11t l,cpaal<l. 

Artikel 14. 

De Jlond wordt aan�t•1raar1 voor cl<· tij<I \·,1r1 2() janr en 11

rr1aandcr1, te rekenen �n11 <.Ie da� cler 01Jri,·l1t inµ, zij11dc 23 
Juli 19�5. 
rfc>t ,,ntl,incling \·an cle lloncl V<>Or ,Ic in artikel 1 J g<·r10C'r11<lc 
dntu1r1 kan niet ,\·c,rden bcsl,,tcn. zr>lan� no� 2 af<l1·li11gt·r1 \'1111 
cle I.Jr,ncJ 1,c ... taan en clan alleen, in ecr1 daartoe b<'leµ-<lc Vl"r-

�acf eri11g. . . :\'adat t·en l,r�lt1it tot ontl,1nd1n� var1 clc B0r1cl gc·n<>m<'n I'-, 
tret·<lt l,<'t lJo,,f,ll,e!-!t1111r op nJ..., Ji,.111i<latic•-c,1rri1;1i"sic. 
De . .\J,,,.,,,er1f' vergacleri11� <lic tot or1tl>in<lir1g ,·an <lf' ll,,r1cl l,r
�1,,,,t l,rsJi"t 111et ina,·l1lr1c1,1ing va11 art. 1 î(l:! fl,1r�<'rlijk ,,·ct-
1,,,Pk: <>Vf'r clr aar1wer1,li11g \·n,1 l>rzit ti11{lc·n zr,,·c·rl r11c>µf·lijk i 11
r1\f·ret·11stc•r11n1ing rr1et l1(·t ,J,,.·1 \"311 <l<· Jlor1cl. 
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Huisl1oudelijk Reglcn1cnt 

Leflen • 

Artikel 1 
De <latu1T1 waarop l1et lidmaatscl1np ingaat, ingevolge art. 3 
,Ier Statuten, ,,·<>rilt i11 het li<l1naatschapsl,e,\·ijs vermeld. 
f ,r<lrn n1f"t 2 r1tnandcn cor1triL11ticsch,1ld worclen ,·an de leden· 
lijst afj!evol"r<I, mits l,lijkt dat de ooraaak b11iter1 hun scl1uld 
. .. . 

Artikel 2 
flij \·crandcring var1 woor1plaats kan een lid in een andere 
nf<lt·ling \'ar1 de I3011cl tredcr1. :\fdelingsbest11ren zijr1 ,·erplicht 
var1 clc overgang vnn l1<'t lid kennis te ge\·en aan liet J{oofcl
l,('�t ,1ur, ,vclke voor doorgi1ve zorg draagt. 

Artikel 3 
Zoc)rn <·cri nfcl<'lir1g is :rc\:ormd, worden 3 prrsonen l>f'nO<'n1<l 
uit clie af,fc,fir1g nis llcst1111r,lers. ,vier r1aa111 en adres n1<'df'J!f'· 
<lcc·ld worcl<'n nnr1 liet HCJofdl>estuur. 

Artikel ,i 
llct Il.Il. Ileglen1cnt der afdelingen moet vermelden de �e
r11r1·nte vnr1 V<'sti�ing, dt' taak f'tl l><',·o<'�<ll1<'id ,·an l1<'l ll<'!-lt1t1r 

· ·. 11oudt•r1clc elf' l,cpnli11ger1 o,·cr <lt• lrdf'11\·<'rgadt'TÏ11�e11. o\·c•r
c•hc,·r clt•r �<'ltlr11 e11 ,·crnnt woordir,.,z daar,·ar,. 

l\,, IT.Il" llc•,rlc111cr,t \0U11 de• afdrlir1ger1 11,ag 11iet i 11 �trijcl zijt, 
r11rt ,1,· Stat11tc11 va11 <le Tlon(i. 

1\rtikcl 5 
l l t·t rinnt1rieel bt'l1ccr \\'tlrclt t1Îtl'il11itencl 11itgevot'rcl <loor cl<' nf
,lt•I i ll�!!Jl<'fl 11 ir1gr11 ce� t <'r . 

5 
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Artikel 6 
Elke afdeling ontvangt van het Hoofdbestuur van cle Bond 
het benodigde materiaal \Vat liet eigendom van de Bond blijft 
en wanneer de afdeling ontbonden wordt, moet l1et verleende 
materiaal weder aan het Hoofdbestuur teruggegeven worden 
benevens eventueel in kas zijnde gelden. 
Een afdeling houdt op te best3an als deze tot 6 leden is 
dacld . In dat geval worden cle overgebleve11 leden verspre· 
leden. 
De contributie ,vordt door het afdelingsbestuur afgedragen aan 
de Bondspenningmeester, na aftrek der door de afdeling ge· 
maakte onk<>sten. De contributie wordt in de jaarlijkse Bonds· 
vergadering bepaald. 
Telkens voor de 1 Oe der maand rnoet de af delingspenning
meester een afrekenstaat opzenden aan rle Bondspenni11gmces
ter en tevens het juiste aantal leden. 

Artikel 7 
In elke af deling wordt een kas-controlecommissie, bestaan(le 
uit 3 personen, benoemd, die tot taak hebben de boeken van 
de penningmeester te controleren. Van ,leze <·ommissie treedt 
elk jaar 1 lid af en wordt door een ander vervangen. 

Artikel 8 
De afrekenstaten moeten ondertekend zijn cloor de voorzitter 
en de penninJ!mf'ester van rle afdeling. 

Artikel 9 

4' lgemf'ne V4•rgaclc,rlng 

De jaarlijkse Algemene Bonclsvergndcrin� wor,lt nis regel ge
houden in de maand Octobcr. 
Voor8tellen kunnen worclen ir1gedieoJ ,lo,lr het l lc1ofdl>est11ur 
en de afdelingen. De voortStcllen moeten 2 maanden voor ,lr 
.Jaarvergadering vun de Bond aan het Hoofclhrstuur worden 
,,pgezonden, waarna de Bes,·hrijvingsbrief ann de nfclelin 
worclt verzonden. Deze toezenclin� geschiedt minstens l mnn /

voor ,Ie Janrvergaclering van de Bond en gann vergezelcl van· 
elf' Jaarverslagen van de secretaris en penningmeester. 

• 

Artikel 10 
f:lke afdeling zenclt 2 afgevnordigclrn, p;ckozen cloor rlr. leden 
vnr1 ,lr afcleling. noar de Janrver�nclcring. 

(, 

• 

• 

f�lke afdeling bre11gt 1 stem uit. Stemmen over personen ge· 
schicdt schriftelijk. Bij staken van stem1nen wordt een voor· 
stel geacht te zijn verworpen. . . 
Bij verkiezing van persor1en is bij de eerste stemming ruema�d

verkozen dan met volstrekte meerderheid. Is deze meerderheid

niet verkregen, dan wordt een nieuwe stemming gel1ouden, en
al�k bier geer1 meerderheid wordt bereikt, .wordt gestemd

á...a1 e 2 condidaten die bij de laatste stemming het grootst 
a1 

stemmen op zich hadden verenigd. Bij staken der
stemmen beslist het lot. De Bondsvoorzitter loot. 

Artikel 11 
liet recl1t om aan de besprekingen deel te n emen op de Al-
gemene Jaarvergadering is toegek�d : . . 
aan Hoofdbestut1r, afgevaardigden en arbitrageco1nnuss1e. 
Reis- er1 verblijfkosten komer1 voor rekening der Bondskas. 

Artikel 12 
Op de Alge111er1e Jaarvergadering <loet 11et Hoofdbestuur ve_r· 
antwoording over het gevoerde bestuur. De B0nds�et'retar1s, 
Bondspennin�rneester en Redactie brengen verslag uit . 

Hoofclb�Mt11nr 

Artikel 13 
Het Hoofdbestuur bestaat uit 11 leden : l e  en 2e voorzitter. 
l e en 2e secretari1, Ie en 2e penningn1eester en 5 comnûs
sarisaen. Het Dagelijks Bestut1r be�taat uit 5 personen. 

Artikel 14 
In de Jaarvergadering worden de leden votlr het Hoofdbestuur 
gekozen en treden volgens .rooster af. 2 maanden ,•oor de da
tum der Jaarvergadering kunnen de afdelingen candidnten 
stellen, welke door de leden der afdelinge,1 gekozen zijn, en 
zender, de namen aan het secretariaat. 

ndiclatenlijst wordt opgeno111en in cle Beschrijving$bricf. 

1\rtikel 15 
De Bo11clspenr1it1�rneester zorgt voor llet IJel1cer der gelden. 
F.r zal door hem t1iet worden betaald, da11 nil 111arhtigi11g van
de Bondsvoorzitter c11 -secretaris.
De g,ldcn van de Bond worde11 op een bo11k gt�ploatsl. liet 
kasgeld map: l1oogstet1s f 500.- bedragen. 

7 
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Artike l  J(,
De Dor1,lspc11nin�1nee-,ter 1,r<'ngt elk , aker al-, he,n cl oor het 1Io, f Il 

e drie n1aan<le11 of zovc<·l
.• 1 Il 

> l >C''-luur opl. ·h 
. 

a,,n ,et oofd he--t uur ,·er ... )a . t rat t ,,·orut grgcvc11
htt rc,·ht leden- en be'-t1111rs,�•r 

''.:�,
· �oud. b��t1111rdcrs hcbhen

ben een aclviscrende stem. 
g. er111gen htJ te wonc11, hch-

( 'omn1i�r-4ie v11n itrbitragt'

�- . Artikel 17
,en arl>1trn�e-rorn1nissie \\'nrdt 'I 

\"rrf!adt·rin� uestaanclr uit � 
' >enoern

\
d' door re11 .\lgcr11r11e

. h 
. personr11 ·111 de ·1 k lltt'n 111 o�,·r lirrocp t1·1an 1" 1 \I 

. 
• . u1 spraa ka11

k 
O 

h 
.-� JIJ ! C "('IIICIIC \ C ) ' e in oo!! .. te instantie be,li!<t. 

. .- rgu1 er111g, ,vel-

Ilc,ndsra;i,Jleden ,\ orden
De tnak der 13011d-,rand
lir·hna,11 op te treden . 

llon,l"'raa1,1

,\rtike) J 8
hC'noe111d_ door dC' ledt•n dt·r afdrlin�1·11.hcstant in lu1of<lzuak al!! advi,crr111I

·' l�t�i11(l11e 1,.�p:,lt111,t('1t

,\rtikrl 19
�)it Rel'J{:nicut k�n /!C" ijz�gd ,rordcn 1,ij br..,luit ,·un i•cn :\1.

�c111cne �.r�a�(·r1ng rnel rna1·ht 11c111iug van de regelen roor
. lul11tc11\\1Ji1grn� gesteld. l)e \"oor.!!tcllen u1ortcn urinstcrr� 3
u_1uauden voor een \lgernt11f' \"rrg,1dering aan het si·crrlnri;11,·,
"',,r,Je11 toej!ezonde11. lfet Jloofdl,c,tuur i, vt·rpli l'lit de \'onr·

"tellcn J rnr1and \"oor �e te h1111drn AIJ!rr11r 11r \·er�uilerinl! toe
te zerr,lcn nan ?'' afdrlin�en, op strnfl'e \'an nit•til{hcicl varr het
tr n(·111r11 brsl111t. 
In /.!1'\ allen "'nnrin: dit l{eµle111l'nt niet voorziet, hcsli11t lrct
Jluofdl,r,tuur, behoudens vernnt,voording en gordkeurin� door
rlC' \ll!rmeof' \"crgadtring.

H

-

\ 1,111- \ a,1gc ... te!d in de .\l}!e111cnc \'cr/!ud1·riug op
2 l (Jctflber 19 l.i en licrzic11 in dr. J anrvcrgadrring
van 30 Juli 1947 en 3 1\ugustu-- 19-18 lc Rottcrdoru.

' 

• • 

Huishoudelijk Reglen1ent 
,·oor de afdelingen van de Algemene Bo11d van Ouden vnn 
Dagen (Nederland) 

SAME�STELLING 

Artikel 1

De af <lclir1g ·"'·ordt ge'\·ormd d,1or ter plaatse wonende leden
en tellende minbtens 8 leden. 

BESTUUR 

Artikel 2 
Het bestt111r bestaat uit 11 personen, waarvan 5 als Dagelijks
hest11ur ft1ngeren, \\·elke in de te hoi1den Jaarvergadering vol
gen:-- rc,oster gekozen \\·orden, e,·cnals de o'\·erige bestuursleden. 

VERGADERINGEN 

Artikel 3 

T,,·cc111anl per jaar \\·ordt een .-\lgerneoe ''crgadering gehouden.

J,J <'t afdeling�be!--t uur vergadCTt 1 rnanl per n1aand. Verslag

\\"orclt op de Jaorvergadering uitgebracl1t door de secretari� en
• penningmeester 

COM�IISSIES 

Artikel 4 
Elk jnor \\·ordt er,1 kos-controlecommi�sie benoemd welke liet 
l>el1eer der kaf-middelen <'Ontroleert. 

ALGE1\tl::;,'\E BEPALl�GEI'\ 

1-\lle Ftemn1ingen over zakrn '\',ln per�oo11lijke aard moeten
sC"hrift<'lijk gehot1den worden, ,,·elke he!--libsingcn bij ge\\o·<,11e
rn<'trderheid tler leden ter verga<lcri,1g an11\\·eag, geno111en
wor 
Ov . en wnt1rin dit R<'gll"rneut 11iet ,•oorziet, heslii:-t het
Af<lc gslleAtuur i,1 o,,er<'cn"'t<'n1n1ing 111et de beslissi11g ,·nn

liet Hoofdbe1tu,1r van de Bond. 
• 

V nstgl'stclcl i11 dl' l.t'dt-n,•rrga<l<'ri11g \•an 24 Û<'l. 'i5

en l,erzif'n in de J nar,·erg,1dering \'an 30 Juli 19-17 
e11 3 Aug,11tt11 1948.
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MEDEDELINGEN 
Als U een hindernis nadert, gooi dan Uw hart er over, 
de rest volgt vanzelf, Tr. 

SEPTEMBER 1948 van de Algemene Bond ,,an 

SECRE'l'AUIAA'I': ouöen van 
HO'l'JlAS'l'ltAA'I' •12b, JlO'J"l'J!ltl)AH-Z. 

Attentie! 
In verband met de a.s. verplaatsing van onze Druk
kerij, is deze uitgave van "Mededelingen" bedoeld 
als een vervroegd Seplembernumber. 

De Drukker. 

Re<·tificat.ie 
In ons Julinummer moet gelezen worden in het ar
tikel "Onze Toekomst" op pagina 2, le kolom, ?Se 
regel voor het woord "minimumuitkering" - ,,maxi
mumuitkering". 

Rotte1·<lam L.Itl.O. 
Boeken en bescheiden in orde bevonden. 

De Kascontrole. 

.Bondsll.as 
Boeken en bescheiden in orde bevonden. 

De Kascontrole. 

Onze Resolutie 
Naar aanleiding van de Resolutie, welke was aan
genomen op 21 Juni 1948 (zie Juli-nummer "Mede
delingen") en tevens naar aanleiding van een telegram 
verzonden aan de Minister en Leden van de Tweede 
Kamer op 24 Juni 1948, ontvingen wij onderstaand 
antwoord. 

Afäehrift 
'• Gravenhage, 3 Juli 1948 
Aan de Algemene Bond van 
Ouden van Dagen 
Bothastraat 42 b, 
Rotterdam-Zuid 

In verband met Uw telegram van 24 Juni j.1. deel 
ik U mede, dat Uw schrijven van 21 Juni j.1. door 
mij ter kennis van de leden der Kamer is gebracht. 
Bij de behandeling van de begroting van 1949, welke 
in het komende NAJAAR zal plaats vinden, zal het 
voor de Kamer mogelijk zijn, omtrent de positie van 
de ouden van dagen met de Regering OPNIEUW 
van gedachten te wisselen. 

De Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 

w.g. van Scbaik. 

Wij laten het voorlopig aan de leden over commen
taar te leveren. Het Hoofdbestuur. 

Ierseke 

Afschrift 

Burgelijk Armbestuur Ierseke 
Secr. Damstraat 26. 
Onderwerp : Jos van Stee. 

Ierseke, 17-7-'48 

Aan de Algemene Bond van Ouden v. Dagen 
Bothastraat 42 b, Rotterdam-Z. 

De Burgemeester van Ierseke stelde in onze handen 
Uw schrijven van 27-6-'48, inzake een klacht van 
Jos van Stee. 

· Wij delen U mede, dat wij geen termen aanwezig 
achten om een Bond tekst en uitleg te geven van 
de geldende onderkomt voor ondersteuning. 
In elk geval wordt Jos van Stee niet ten achter ge
steld bij anderen. 
Uw opmerking dat volgens mededeling anderen wel 
een bijslag ontvangen is in zoverre juist, dat dit be
treft alleen 1 o o p  e n cl e personen, doch niet gehuw
den. 

Het Burgelijk Armbestuur te Ierseke 
w.g. handtekening onleesbaar, 

Secretaris. 

Delft (Z.H.) - 9 ,hmi 1948 werd een zeer druk 
bezochte vergadering gehouden, waar de heer W. v. 
Beek, hoofdhestnurder, gesproken heeft over de toe
kon1st van ons, ouden vau dagen. Resultaat: een 
aantal personen gaven 2,ich op als lid. 

Den Heldea· (Z.H.) - 10 Juni 1948 werd een 
zeer druk bezochte vergadering gehouden. Spreker 
de Bondsvoorzitter. Resultaat een groot aautal leden 
gaven zich op als lid. Een definitief bestuur werd 
gekozen. 

Leiden (Z.H.) - 14 Jnni 1948 werd voor de 
tweede maal een openbare vergadering gehouden, 
omcla t velen niet in de gelegenheid waren geweest 
de vergadering op 4-6-48 bij te wonen. Spreker 
de Bonclsvool'Zitter. Resultaat een groot aantal per
sonen gaven zich op als lid en een definitief bestuur 
werd gekozen. 

"'el'ken<lam (N.Br.) - 17 Juni 1948 werd een 
openbare vergadering gehouden. Spreker de heer W. 
van Beek. Resultaat afclelin;, opgericht. 

Gorinchem (Z.H.) - 22 Juni 1948 werd in het 
Roxy-Theater, gratis afgestaan door de Directie, een 
zeer druk (bezochte vergadering gehouden. Spreker 
de Bondsvoorzitter. Resultaat afdeling opgericht. 

Rotter<lu.1u "L.ltl .o. -- ():i;, 13, 14 en 15 Juli 
948 heeft bovengenoemde a:fctehng op t smti]'kl,-wij

ze haar 3-jarig bestaan gevierd. De leden hadden 
voor dat doel 6 maanden een klein bedrag gespaard 
zodat dus alles door hen zelf is bekostigd· 
Een gevariee1·d programma werd uitgevoerd door ar
tisten van het bureau Gerzee. De mannen ontvingen 
een flesje limonade, een overheerlijk gebakje en een 
sigaar. De vrouwen der leden ontvingen een heerlijk 
kopje pure koffie, eveneens een heerlijk gebakje en 
een snoepje voor onderweg. Het waren een paar on
vergetelijke uren voor de leden en hun echtgenoten. 
Vele nieuwe leden traden toe tot onze afdeling. Het 
Theater Harmonie was weer geheel gratis disponibel 
gesteld door onze vriend, de heer C. van 't Hoft, 
directeur. Het personeel heeft op uitstekende wijze 
er toe bijgedragen, dat allen hun deel ontvingen der 
versnaperingen. 

Rotte1•(la,m L.JU.O. - Op 20 Juli 194-8 werd 
de 3e Jaarvergadering gehouden. Jaarverslagen van 
de secretaris en penningmeester ·werden goedgekeurd. 
De kas-controle-commissie bracht een waarderend 
verslag uit. De bestuursverkiezing br!lcbt weinig ver
andering. De Besc11rijvingsbrief werd behandeld en 
de afgevaardigden kregen opdracht te handelen vol
gens de genomen besluiten. Als Bonclsraadlid werd 
gekozen de heer J. � _aan. 

Hillegom (Z.H.) - 23 Juli 1948 werd een open
bare vergadering gehouden. Spreker de Bondsvoor
zitter. Resultaat een aantal personen traden toe als 
lid en �en wijziging had plaats in het bestuur, wat 
thans definitief is gekozen. 

Zwij1Hlrecht - Deze afdeling héeft een auto
tocht gehad. Ingezetenen van Zwijndrecht hadden 
hun auto's gratis disponibel gesteld voor dat doel. 
De reis werd gemaakt over Alblasserdam, Gorinchem 
Meerkerk, Vianen, Utrecht, Zeist, Driebergen, Doorn 
Leersum, Rhenen, waar ee� bezoek gebracht werd 
aan de Grebbeberg, Wagenmgen, Sonsbeek, Arnhem 
en Velp. Het was een prachtige dag, de ouden van 
dagen hebben genoten van deze autotocht, waarvan 
velen nooit gedroomd hadden nog eens zoiets mede 
te maken. De stemming was uitstekend. Een woord 
van dank aan diegenen, die dit tot stand gebracht 
hebben is hier op zijn plaats. 

NEDERLA.ND 

Schiedam 
Deze afdeling hield de tweede Jaarvergadering in 
het Volksgebouw aan de Tuinlaan 50. In zijn ope
ningswoord herdacht de Voorzitter, de heer \V. van 
Beek, de overleden leden. Het lecleutal is van 500 
tot 750 gestegen. Een uileenzeltiJ1g werd gegeven 
over de Noodvoorziening. Voor velen is deze wel een 
bruikbare hulp, maar toch geen toereikende steun 
in de dure tijd van heden. 
Het Hoofdbestuur doet daarom al het mogelijke om 
hierin nog verandering te brengen. De verdere agenda
punten werden vlot afgewerkt. De aftredende bestuurs
leden werden herkozen. 

A. Vreclebregt, secr. 

Han<leliugen Tweede lla,nel' 
Wij menen goed te doen een en ander aan de Han
delingen van de Tweede Kamer te ontlenen en voor 
ons (en eventueel anderen) ;aan de vergetelheid te 
ontrukken. Men krijgt dan bij het lezen een over
zicht wat alzo door de verschillende Kamerleden en 
de Minister gesproken is (woordelijk) over de Nood
wet Ouderdomsvoorziening. Hoogstwaarschijnlijk zal 
in het komende najaar, bij de behandeling der be
groting van Sociale zaken, nogmaals de gelegenheid 
opengesteld worden over de positie, speciaal die van 
fiuancieële aard, te kunnen spreken. Wij zullen in 
een reeks van artikelen de clesbetreffeucle personen 
aan het woord laten. Bewaar dus vanaf HEDE,N Uw 
,,Mededelingen" goed, want zij kunnen U waarschijn
lijk nog van dienst zijn. De Redactie. 

44ste vergadering - 26 Maart 1947. 
Aan de orde is de behandeling van het wetsontwerp 

Xood.i•e-geliug ontle-1·tlo.11ni.voorziei:.;in[#; 

De heer Stein1netz, voorzitter van de Comm.issie 
van Rapporteurs, brengt het volgende verslag uit: 

In handen der Commissie van Rapporteurs zijn ge
steld de navolgende adressen : 

een van de Algemene Bond van Ouden van Dagen; 
een van het Christelijk Nationaal Vakverbond in 
Nederland; 
een van de voorzitter van de Algemene Nederlandse 
Boud van Gepensionneerden en de voorzitter van de 
Bond van Gepensionneerden der Neclerlancl�e Spoor
en Tramwegen; 
een van ·cie. Christelijk-Democratische Volkspartij; 
een van zuster J. J. van Rossen. 

Uw commissie heeft de eer voor te stellen, deze 
adressen neder te leggen ter griffie, ter inzage van 
de leden. 

De Kamer verenigt zich met de voorgestelde conclusie. 

De algemene beraadslaging wordt geopend. 

De heer Steinmetz: Mijnheer de voorzitter! Het 
wetsontwerp, dat de Kamer thans gaat bezighouden, 
is er wel een van zeer grote betekenis. 
Duizenden en tienduizenden ouden van dagen zien 
reikhalzend uit naar datgene, wat de behandeling 
van het vraagstuk van de voorziening ouden van 
dagen voor hen zal opleveren. 
Ik wil dan ook in de eerste plaats beginnen mede 
namens de fractie, waartoe ik de eer heb te beho
ren, mijn waardering uit te spreken voor het fe/t, 
dat deze Minister, en met hem de Regering, de vo·or
zieni.ng in de nood der ouden van dagen aan de or
de heeft gesteld. De Regering bedoeld hiermede een 
voorlopige voorziening, gelijk ook in de Troonrede 
van Juli 1946 is aangekondigd. Deze waardering 
sluit echter niet in de hartelijke instermning met de 
wijze, waarop de Regering äit vr�a�stuk wil ?plos
sen, zij het dan als nooclvoorz1enmg, ook met na 
hetgeen de Regering iu de Memorie van Antwooi:d 
verder beeft uiteengezet. Ik kom daar straks nog rn 
den brede op terug. 
Het vraagstuk, dat ons thans bezighoudt, heeft een 
geschiedenis, waarom verwacht mocht worden, dat 



de Regering tot een meer voor de hand liggende 
constructie zou zijn gekomen. 
Het lijkt er op, alsof aan het vraagstuk der ouder
domsvoorziening een ouderdomskwaal is ve_rbonden, 
want steeds is in de loop der jaren de verwezen
lijking gestrand, omdat de oplossing aan de orde 
werd gesteld op een wijze, die geen bevrediging kon 
vindèn. Ik moge daarvoor in korte trekken enige 
feiten uit de historie noemen, waaruit blijkt, dat 
het vraagstuk der oude-dag-voorziening een lijdens
geschiedenis heeft doorgemaakt. Ik kreeg dezer dagen 
bij het bestuderen van het vraagstuk nog eens in 
handen een brochure, waarin de oude-dag-voorziening, 
de· Staatspensionnering werd behandeld. Deze bro
chure begint met een voorwoord, waarin o.a. het 
volgende gezegd wordt : 

"Wij hebben gemeend, in dit boekje kort te moeten 
samenvatten, wat ons belangrijk voorkwam, in ver
band met het vraagstuk der pensioen-kwestie, zoals 
dit zich gedurende de laatste 20 jaren in ons land 
heeft ontwikkeld." 

De schrijver vervolgt dan : 
,,Maar wij wensen niet mede te doen aan een schijn
vertoning, waardoor de aandacht van een verzekering 
tegen invaliditeit en ouderdom wordt afgeleid en ge
tracht wordt politieke munt te slaan uit de onkunde 
die bij velen bestaat omtrent de ware betekenis ener 
algemene Staatspensionnering en de grote kosten 
daaraan verbonden. 
Op deze wiJze wordt er verwarring gesticht en de 
zaak waarom het gaat opnieuw verschoven." 

Mijnheer de voorzitter ! Deze brochure waarin gezegd 
wordt, dat het vraagstuk reeds een 20-,tal jaren aan 
de orde is, werd geschreven in April 1909 en draagt 
o.a. de naam van het toenmalige Kamerlid W. C. J. 
Passtoors. Dit vraagstuk van de oude-dag-voorziening 
en de pensionnering voor arbeiders en anderen werd 
voor het eerst in deze Kamer aan de orde gesteld 
op 15 December 1885 door het Kamerlid Heldt. 
In 1887 pleitte hij opnieuw voor een algemene, wet
telijke, verplichte verzekering. Verschillende Rege
ringen spraken over de Staatsbemoeienis met het 
werkliedenpensioenvraagstuk, zoals het toen heette. 
Het liep echter steeds op een teleurstelling uit, tot
dat men in 1894 zover was, dat een Staatslijfrente-

. bank in voorlîereiding was. De teleurstelling hierover 
was zo groot, dat een adresbeweging op touw werd 
gezet door Patrimonium, Rooms-Katholieke Volks
bond en Algemeen Nederlands Werkliedenverbond, 
omdat de arbeiders met een Staatslijfrentebank niet 
geholpen waren. Reeds toen was, wij mogen wel zeg
gen, de strijd aan de orde voor verplichte verzek�
ring. Het was in December 1894 weer het Kamerlid 
Heldt, dat een motie indiende van de volgende in
houd: 
"De Kamer, van oordeel, dat verzekering van het 
lot van oude werklieden door een pensioenstelsel 
wenselijk is, verzoekt de Regering te doen onder
zoeken, op welke _grondslagen en op welke �ijze die 
verzekering zal behoren te worden geregeld. { 

· Eindelijk zijn wij nu - 52 jaren later - eigenlák 
even. ver, ,vant de definitieve voorziening door ver
pliohte verzekering is nog in - of juister g�ri:egd -
weer in onderzoek. ' 
Degeen, die eigenlijk met een behoorlijke proeve 
kwam, was dr. Abraham Kuyper. Hij kwifm met 
een "Proeve van Pensioenregeling voor werkilieden 
en huns gelijken". Met ziet hieruit, dat reeds dr. 
Kuyper ook degenen, die wij thans kleine z?lfstan
digen noemen, op het oog had. Het betrof hier een 
stelsel van verplichte zesvoudige verzekering.: tegen 
ziekte, tegen invaliditeit, tegen werkloosheid, voor 
weduwen, voor wezen en voor de oude dag. 
Het bleek echter een studie en een schrijven zonder 
eind. Eindelijk komt in 1901 Minister Lely met een 
voorlopig ontwerp-Pensioenwet. Deze wet zou een 
minimum pensioen toekennen en eerst in de toekomst 
betekenis hebben. Het zou mij te ver voeren, op de 
inhoud nader in te gaan, maar de vrijzinnige leden 
een nederlaag bij de stembus en toen trad dr. Abra
ham Kuyper als Minister-President op. Hij kwam 
eveneens met een ouderdoms en invaliditeitsverzor
ging, welk ontwerp breder van opvatting was dan 
dat van Lely. Maar de politiek van die dagen was 
zo, dat Kuyper tegen elke prijs politiek moest wor
pen uitgeschakeld. Dit gelukte en de ouden van da
gen konden weer wachten. 
Daarna kwam het Ministerie-de Meester met een veel 
meer beperkend voorstel. De actie van de Bond voor 
Staatspensionnering was gaande en de oudere leden 
van deze Kamer zullen zich nog wel herinneren, hoe 

in �ie dagen werd gesproken van pensioenkwakzal
ver1J. 
Aan ds. Talma is het in 1913 eindelijk gelukt een 
werkelijke verzorging voor ouden van dagen, invali
den, weduwen en wezen te brengen . . . Helaas, de 
eerste wereldoorlog werd ook een rem voor algehele 
invoering der wet. Minister Cort van der Linden 
weigerde zulks. 
Het was prof. Aalherse, die het geluk had in 1919 
deze wetten volledig van kracht te doen worden en 
de leeftijd op 65 jaar te brengen, waarmee - en 
hierom gaat het - dan eindelijk een begin was ge
maakt met de verzorging van de ouden van dagen. 
invaliden, weduwen en wezen op de grondslag van 
verzekering. Het principe van verzekering was dus 
aanvaard, los van de gedachte, dat de oude arbeider 
een ondersteunde of bedeelde werd. 
Mijnheer de voorzitter! !Ik lheb gemeend, deze his
torie in uiterst korte trekken te moeten weergeven, 
omdat deze ons doet zien, dat wij hier wel te ma
ken hehben met een lijdensgeschiedenis van de ver
zorging van de ouden van dagen, maar toch ook 
met het kenmerk, dat heeft voorgezeten en dat 
eindelijk tot praktijk is gekomen, n.l. de volledige 
verzekeringswetgeving. 
Kort samengevat is het historisch dus zo, in 1885 
komt het vraagstuk voor het eerst in de Kamer ; 
omstreeks 1900 :, voorontwerpen van wet; 1913: wet 
van ds. Talma; 1919: uitvoering do9r prof. Aal
herse; 1946: wetsontwerp van Minister Drees, hou
dende een noodregeling, welke verzekering in uit
zicht stelt. 
Mijnheer de voorzitter! Om nu te '.komen tot een 
bespreking van het wetsontwerp, dat ons thans be
zighoudt, zou ik de volgende opmerkingen willen 
maken. Er is alleree�st grÖot verschil van mening 
over de vraag, of ook voor een noodregeling het ver
zekeringskarakter moet worden aanvaard of wel, dat 
hier het verzorgingsstandpunt zal moeten gelden. In 
de Memorie van Toelichtmg op het wetsontwerp deelt 
de Minister mede, dat wegens de uitgebreidheid der 
materie er een te lange tijd zou voorbijgaan eer in 
de nood van vele oudeµ van dagen zou kunnen wor
den voorzien. Wij hebben hier dus te maken met 
een voorlopige regeling, in afwachting van een deff
nitieve voorziening dom; middel van verplichte ver
zekering, zoals het in de considerans van het wet
ontwerp luidt. 
Deze opvattin,e:-kffl,-.,,...,.,r--.,ca,:nrderin ndervinden, 1 

zoekt men na 60 jaren nog naar een juiste regeling, 
maar dat deze noodregeling nu volkomen los komt 
te staan van de ontwikkeling van het vraagstuk der 
oude-dag-voorziening en dat de keuze valt op onder
steuning in plaats van de beproefde verzekerings
gedachte, is voor ons ineer dan teleurstellend. Ik 
heb mij afgevraagd, of het nog nodig is de verzeke
ringsgedachte in deze Kamer te verdedigen. Dit lijkt 
mij echter overbodig, omdat nu eenmaal ook uit de 
considerans van het wetsontwerp blijkt, dat men in 
een definitieve voorziening door middel van ver
plichte verzekering in de toekomst wil voorzien, 
de vraag dringt zich op : welke overwegende bezwa
ren zijn er tegen een aanhaken van deze voorlopige 
regeling aan de bestaande verzekeringswetgeving op 
het terrein der ouderdomsvoorziening ? 
De Regering merkt in de Memorie van Antwoord 
op, dat het ontwerp niet méér vreemd is aan de 
verzekeringsgedachte dan · de overgangsregeling van 
1912/13 en 1919, maar ik moge hierbij opmerken, 
dat er hier toch wel degelijk een onderscheid is, 
want déze laatste overgangsregeling was er een op 
grond van de verzekeringswet, terwijl de regeling, 
welke de Regering thans v'öorstelt, er een is op grond 
van een noodregeling, gebaseerd op de financieele 
behoefte, en dus volledig het kenmerk, het karakter 
dragend van verzorging. Ik wil zelfs zover gaan, dat 
ik onderschrijf hetgeen de Regering in de Memorie 
van Antwoord zegt, n.l. : 
,,Het is dan ook onvermijdeiijk, dat naast het ver
zekeringselement in de toekomstige overgangsregeling 
het verzorgingselement een rol zal moeten spelen." 
Hier is evenwel een principieel verschil, want de ene 
overgangsregeling bestaat en zal eventueel bestaan 
opi grond van een verzekeringswetgeving en de an
dei:e op grond van verzorging naar financieele he
b, �fte. Het hele karakter dezer noodregeling is daar
om het type van Staatsarmenzorg. 
Als de Regering opmerkt op pag. 2 van de Memorie 
van Antwoord: 
"De vraag is hier gewettigd, of het op enigerlei wijze 
mogelij){ is, wanneer men een nieuwe ouden_dags
voorziening voorbereidt of invoert, aan hen, d1e de 
leeftijd van 65 jaar hehben bereikt of oversc�reden, 
een recht te verstrekken op grond van prennebeta-

!ing. Het stellen van deze vraag is tevens baar be
antwoorden." 

Dan ontgaat mij, mijnheer de voorzitter, en ook de 
Regering ontgaat hierbij het verschil, dat er is, n.l. 
dat destijds een recht tot stand kwam en niet een 
gunst, af hankelijk van de financieele omstandighe
den. Vanzelfsprekend heeft men aan de ouden van 
dagen in 1912, 1913 en 1919 uitkeringen verstrekt 
zonder premiebetaling, maar evc n vanzelfsprekend 
niet op grond van financieele cmstmdigheden, maar 
op grond van de verzekerings\\ etten. De Regering 
zegt het anders : 
,,Bij de beoordeling van de in dit wetsontwerp ver
vatte regeling moet men voor ogen houden, dat zij 
niet kan berusten op verzekering, daar het hier niet 
kan gaan om door verzekering verkregen rechten." 
Dezelfde opmerking zal men na drie jaren weer kun
nen maken, wanneer de Regering hoopt te komen 
met een definitieve regeling door middel van ver
plichte verzekering. Men zal dus moeten verwachten 
dat men ook dan zal komen met alle verzorgings- _ 
elementen, welke aan de onderhavige noodregeling 
inhaerent zijn. Laat ons toch geen schuilevinkje spe
len door het karakter van Staatsarmenzorg van deze 
noodregeling te ontkennen. Zeker, het is niet een 
armenzorg in dezelfde stringente vorm als de Armen
wet, gezien de mitigaties, die hier worden aange
bracht; terwijl in de Armenwet een belangrijk deel 
van het eigen inkomen wordt afgetrokken, verder 
spaarhankhoekje, klein pensioen, daarbij ook nog de 
alimentatieplicht van de kinderen, maar men moet 
die bij dit wetsontwerp zien evenals bij de gewone 
armenzorg. Men moet, wanneer men in aanmerking 
komt voor een uitkerïng krachtens deze noodregeling, 
zoals de volksmond dat noemt, met zijn gehele "heb
ben en houden" op tnfel komen en als men icta 
achterhoudt, loopt men kan,, vier jaren gevan1enis
•traf of ten hoogste f 4000.- boete te krijgen. 
Men moet hierbij hij [de beoordeling ook van een 
noodregeling niet vergeten, dat het vaak zal gaan 
om mensen die 30, 40 en 50 jaren voor de Neder
landse welvaart hebben gewerkt; zij hebben of wel 
ouderdomorente of wel een klein pensioentje plus 
ouderdomsrente; zij hebben een •paar bankboekje. Nu 
zal eindelijk hun oude daK verzorgd gaan worden 
door een noodregeling om daardoor loo te komen 
van Maatscnappelijk Hulpbetoon en eventucele ali- · 
mentatieplicht van kinderen, die zelf met de groot
•te moeilijkheden vaak te kampen hebben, maar, 
toch weer onder verzorgingscontrole en eerlijk op
biechten: je spaarpotje, je penoioentje, je eigen huis
je, , enz. Begrijpt men de psychologische werking 
daarvan? 
Ieder, die regelmatig in de kringen bijv. van arbei
ders verkeert, weet, dat deze menoen verlangen naar 
een ouderdomsvoorziening, maar weet ook, dat zij 
verlangen naar een menswaardig recht om eindelijk 
af te komen van de gru1st om te kunnen leven. 
Daarom vraagt men sich dan ook af: waarom deze 
noodregeling niet aangehaakt aan do bestaande wet
geving? Reeds meer dan een jaar geleden is in deze 
Kamer aangedrongen op een spoedige voorziening in 
de nood van de ouden van dagen en de bewindsman 
thans achter de Ministerstafel, heeft ;toen medege
deeld, dat dit een van de vraagstukken was, die in 
het opzicht van de verzorging, de eerste aandacht 
hadden van de Regering, en dat men spoedig - de 
Minister zei : daarmede bedoel ik niet: over enkele 
weken - met een noodmaatregel zou komen. Het 
vraagstuk zelf licht er dus allang, zeker ook in de 
gedachten van de Minister. Ik herinner er aan, dat 
in Juli van. het vorig jaar de Stichting van de Ar
beid zich tot de Regering wendde met een bepaalde 
gedachte en dan ware het toch wel juist geweest, 
wanneer de Stichting van de Arbeid, welke het be
drijfsleven in zich vertegenwoordigt, was gehoord ge
worden om advies te geven omtrent de plannen van 
de Regering. In vroegere gevallen zou de Hooge 
Raad van Ar heid gehoord zijn,· maar deze is uitge
schakeld en het lag dus voor de hand, dat men niet 
alleen de oorspronkelijke gedachte van de Stichting 
van de Arbeid zou hebben becritiseerd, zoals dat 
thans in de Memorie van Antwoord is geschied, maar 
dat Sociale Zaken eerst een intens contact had op
genomen. Ik ben er van overu.igd, dat er dan zeker 
iets anders uit de bus zou zijn gekomen, dat meer 
bevrediging wekte dan het onderhavige wetsontwerp. 
l\fisschien zal van de Regeringstafel worden geant
woord, dat het uitgangspunt van de Regering anders 
is geweest, wijl de Stichting van de Arbeid niet ge
sproken heeft over de kleine zelfstandigen. 

Wordt vervolgd. 



MEDEDELING 
Wie niet geboren is met talent 
wordt nooit geen rozija, 

'1" Bond 
maar blijft een krent. Tr. 

NOVEMBER van de Algemene van 

SE()RJ,'l'AJUAA'l': ouben van ba(jen BO'l'HAS'J'ltAA'J' 42b, RO'J"l'ERJ>Affl•Z. 

UITKERINGSTABEL VOOR DE NOODWET OUDERDOMSVOOR- 904.- " 915.99 396 33 1096.- " 1107.99 204 17 
ZIENING. 916.- " 927.99 384 32 1108.- " 1119.99 192 16 

Hieronder volgt een uitkeringstabel waarin men kan lezen wat in de 
928,- " 939.99 372 31 1120.- 1131.99 180 15 940.- " 951.99 360 30 1132.- " 1143.99 168 14 verschillende gemeenteklasse aan gehuwden en ongehuwden uitgekeerd 952.- " 963.99 348 29 1144.- " 1155.99 156 13 

wordt en :wat het hoogste inkomen mag zijn wil men voor een uitkering 964.- " 975.99 336 28 1156.- " 1167.99 144 12 
in aanmerking komen. 976.- " 987.99 324 27 1168.- " 1179.99 132 11 

Zo zien wij b.v. wanneer men een jaarinkomen heeft van f 400.- in 
988.- 999.99 312 26 1180.- " 1191.99 120 10 1000.- " 1011.99 300 25 1192.- " 1203.99 108 9 een eerste klas gemeente, dat men dan aan een jaarinkomen kan komen 1012.- " 1023.99 288 24 1204.- 1215.99 96 8 

van f 400.- + f 774.- = f 1174.- als gehuwde. 1024.- " 1035.99 276 23 1216.- " 1227.99 84 7 
Voor een ongehuwde bedraagt dit f 400.- + f 336.- = f 736.-. 1036.- " 1047.9li 264 22 1228.- " 1239.99 72 6 
In een vijfde klasse voor een gep.uwde .f 400.- + f 600.- = f 1.000.-

1048.- " 1059.99 252 21 1240.- " 1251.99 60 5 1060.- " 1071.99 240 20 1252.- " 1263.99 48 4 en een ongehuwde f 400.- + f 240.- = f 640.-. 
1 

1072.- " 1083.89 228 19 1264.- " 1275.99 36 3 
Wanneer men b.v. in een eerste klas gemeente een jaarinkomen heeft 1084.- " 1095.99 216 18 1276.- " 1299.99 24 2 

van f 1.375.- als gehuwde ontvangt men niets van de Noodvoorzie-
ningswet. Voor een ongehuwde is het 875.-.• Gemeente klasse II ongehuwden. Maximum inkomen f 825.-; maximum 

In een vijfde kl�sse zijn de bedragen f 1.075.- voor gehuwden en uitkering f 504.-. 

voor ongehuwden f 675.-. Inkomen Ouderd.uitkering 600.- " 632.99 204 17 
Bewaar deze mededelingen goed, zij kunnen u van dienst zijn. p. jaar p.m. 633.- " 644.99 192 16 

Tr. 645.- " 656.99 180 15 
0.- t.m. 50.- 504 42 657.- " 668.99 168 

50.01 99.99 480 40 669.- " 680.99 156 13 Gemeente klaJsse I gehuwden. Maximum inkomen f 1.375.-; maximum 100.- " 149.99 456 38 681.- 692.99 144 12 " 
uitkering f 936.-. 150.- " 199.99 432 36 693.- " 704.99 132 11 

32 
260.- " 249.99 408 34 705.- " 7.12.99 120 10 Inkomen Ouderd.uitkering 991.- 1002.99 384 250.- 299.99 384 32 717.- 728.99 108 9 p. jaar 1003.- 1014.99 372 31 " p.m. 300.- " 349.99 360 30 729.- 740.99 96 8 0.- t.m. 50.- 936 78 1015.- 1026.99 360 30 350.- 399.99 336 28 741.- 752.99 84 7 " 50.01 " 99.99 912 76 1027.- 1038.99 348 29 400.- 449.99 312 26 753.- 764.99 72 6 " 100.- 149.99 888 74 1039.- " 1050.99 336 28 450.- 499.99 288 24 .765.- 776.99 60 5 " 150.- 199.99 864 72 1051.-- " 1062.99 324 27 500.- 549.99 264 22 777.- 788.99 48 4 

200.- 249.99 840 70 1063.- " 1074.99 312 26 " 
550.- 596.99 240 20 789.- 800.99 36 3 

250.- " 299.99 816 68 1075.- " 1086.99 300 25 597.- 599.99 228 19 801.- 824.99 24 2 
300.- 349.99 792 66 1087.- 1098.99 288 24 
350.- 399.99 768 64 1099.- 1110.99 276 23 
400.- 449.99 744 62 1111.- 1122.99 264 22 Gemeente klasse m gehuwden. Maximum inkomen f 1.225.-; maximum 
450.- " 499.99 720 60 1123.- " 1134.99 252 21 uitkering f 864.-. 
500.- " 549.99 696 58 1135.- " 1146.99 240 20 
550.- " 599.99 672 56 1147.- " 1158.99 228 19 Inkomen Ouderd.uitkering 853.- " 864.99 · 372 31 
600.- 649.99 636 53 1159.- " 1170.99 216 18 p. jaar 865.- " 876.99 360 30 
1350.- 699. <19 612 51 1171.- .... 1182.99 __ 204 17 

p.m. 877.- " 888.99 348 29 " 
-·o.- t.m. 700.- 749.99 588 49 1183.- " 1194.99 -19r- 16 50.- 864 72 889.- 900.99 336 28 

750.- " 799.99 564 47 1195.- " 1206.99 180 15 50.01 " 99.99 840 70 901.- " 912.99 324 27 
800.- " 846.99 540 45 1207.- " 1218.99 168 H 100.- 149.99 816 68 913.- " 924.99 312 26 
847.- " 849.99 528 44 1219.- " 1230.99 156 13 150.- " 199.99 792 66 925.- " 936.99 300 25 
850.- " 870.99 516 43 1231.- " 1242.99 144 12 200.- " 249.99 768 64 937.- " 948.99 288 24 
871.- " 882.99 504 42 1243.- •" 1254.99 132 11 250.- " 299.99 744 62 949.- " 960.99 276 23 
883.- 894.99 492 41 1255.- " 1266.99 120 10 300.- ., 349.99 720 60 961.- " 972.99 264 22 
895.- " 906.99 480 40 1267.- " 1278.99 108 9 350.- 399.99 696 58 973.- " 984.99 252 21 
907.- 918.99 468 39 1279.- 1290.99 96 8 400.- 449.99 672 56 985.- 996.99 240 20 
919.- 930.99 456 38 1291.- " 1302.99 84 7 450.- " 499.99 648 54 997.- " 1008.99 228 19 
931.- 942.99 444 37 1303.- " 1314.99 72 6 500.- " 549.99 624 52 1009.- " 1020.99 216 18 

" 

943.- 954.99 432 36 1315.- " 1326.99 60 5 550.- " 599.99 600 50 1021.- " 1032.99 204 17 
" 

955.- 966.99 420 35 1327.- 1338.99 48 4 600.- " 649.99 584 47 1033.- " 1044.99 192 16 
" 

34 1339.- 1350.99 36 3 fi50.- 696.99 540 45 1045.- " 1056.99 180 15 967.- 978.99 408 " 
979.- 990.99 396 33 1351.- " 1374.99 24 2 697.- " 699.99 528 44 1057.- " 1068.99 168 14 

" 700.- 720.99 516 43 1069.- " 1080.99 156 13 " 
721.- " 732.99 504 42 1081.- " 1092.99 144 12 

Gemeente klasse I ongehuwden. Maximum inkomen f 875.-; maximum 733.- 744.99 492 '41 1093.- " 1104.99 132 11 " 
uitkering f 529.-. 745.- " 7.56.99 480 40 1105.- " 1116.99 120 10 

757.- 768.99 468 39 1117.- " 1128.99 108 9 
0.- t.m. 50.- 528 44 695.- 706.99 180 15 769.- 780.99 456 38 1129.- " 1140.99 96 " 

50.01 99.99 504 42 707.- 718.99 168 14 -781.- 792.99 444 37 1141.- " 1152.99 84 7 " 
100.- " 149.99 480 40 719.- " 730.99 156 13 7!13.- 804.99 432 36 1153.- " 1164.99 72 6 
150.- " 199.99 456 38 731.- " 742.99 144 12 805.- 816.ltli 420 35 1165.- " 1176.99 60 5 " 
200.- " 249.99 432 36 743.- " 754.99 132 11 817.- " 828.99 408 34 1177.- " 1188.99 48 4 
250.- " 299.99 408 34 755.- 766.99 120 10 829.- 840.99 396 33 1189.- " 1200.99 36- 3 " 
300.- " 349.99 384 32 767.- 778.99 108 9 841.-

.. 852.99 384 32 1201.- " 1224.99 24 2 

350.- " 399.99 360 30 779.- " 790.99 96 8 

400.- " 449.99 336 28 791.- " 802.99 84 7 
ongehuwden. Maximum inkomen f 775.-; maximum 450.- " 499.99 312 26 803.- " 814.99 72 6 Gemeente klaJsse IJl 

500.- " 549.99 288 24 815.- " 826.99 60 5 uitkering f 480:-. 
550.- " 599.99 264 22 827.- " 838.99 48 4 204 17 600.- 649.99 228 19 839.- 850.99 36 3 Inkomen Ouderd.uitkering 571.- " 582.99 
650.- 682.99 204 17 851.- 874.99 24 2 583.- " 594.99 192 16 

p. jaar p.m. 180 15 
683.- 694.99 192 16 595.- " 606.99 

0.- t.m. 50.- 480 40 607.- " 618.99 168 14 
50.01 99.99 456 38 619.- " 630.99 156 13 

Gemeente klasse II gehuwd;en. Maximum inkomen f 1.300.-; maximum 100.- 149.99 432 36 631.- " 642.99 144 12 " 
uitkering f 900.-. lbO.- 199.99 408 34 643.- " 654.99 132 11 " 

666.99 120 10 200.- " 249.99 384 32 655.-
550.- " 599.99 636 53 250.- 299.99 360 30 667.- " 678.99 108 9 

Inkomen Ouderd.uitkering 600.- 649.99 600 50 300.-
" 

28 679.- 690.99 96 8 " " 349.99 336 " 
650.- 699.99 576 48 350.- 399.99 312 26 691.- " 702.99 84 7 

p. jaar p.m. 700.- 749.99 532 46 400.-
" 

703.- 714.99 72 6 " 449.99 288 24 " 
0.- t.m. 50.- 900 75 750.- " 783.99 528 44 450.- 499.99 264 22 715.- " 726.99 60 5 " 

50.01 " 99.99 876 73 784.- " 795.99 516 43 500.- 546.99 240 20 727.- " 738.99 48 4 " 
100.- 149.99 852 71. 796.- 807.99 504 42 547.- 549.9!! 228 19 739.- " 750.99 36 3 " " 

150.- 199.99 828 69 808.- 819.99 492 41 550.- 570.99 216 18 751.- " 774.99 24 2 " " 
200.- " 249.99 804 67 820.- " 831.99 480 40 
250.- " 299.99 780 65 832.- 843.99 468 39 oii.dergetekenden hebben boeken en bescheiden van de Bondspenning-
300.- " 349.99 756 63 844.- 855.99 456 38 meester in beste orde bevonden. 
350.- 399.99 732 61 856.- " 867.99 444 37 Rotterdam, 16 October 1947. 
400.- " 449.99 708 59 868.- 879.- 432 36 

W. VAN BEEK. 450.- 499.99 684 57 880.- 891.99 420 35 17:i
.:
�'.. " J. BAX. 500.- " "549.99 660 55 892.- ,, , 903.99 408 34 



Gemeente klasse IV gehuwden. Maximum inkomen f 1.150.-; maximum 
uitkering f 828.-, 

Inkomen Ouderd.uitkering 790.- " 801.99 360 
p. jaar p.m. 802.- 813.99 348 

0.- t.m. 50.- 828 69 814., " 825.99 336 
50.ül 99.99 804 67 826.- 837.99 324 

100.- 149.99 780 65 838.-
" 849.99 312 

150.- 199.99 756 63 850.- " 861.99 300 
200.- 249.99 732 61 862.- " 873.99 288 
250.- 299.99 708 59 874.- " 885.99 276 
300.- 349.99 684 57 886.- " 897.99 264 
350.- 399.99 660 55 898.- ,, 909.99 252 
400.- 449.99 636 53 910.- ,, 921.99 240 
450.- 499.99 612 51 922.-

,, 933.99 228 
500.- 549.99 588 49 934.- ,, 945.99 216 
550.- 587.99 564 47 946.- " 957.99 204 
598.- 599.99 552 46 958.- ,, 969.99 192 
600.- 633.99 528 44 970.- " 981.99 180 
634.- 645.99 516 43 982.- " 993.99 168 
646.- 657.99 504 42 994.- " 1005.99 156 
658.- 669.99 492 41 1006.- " 1017.99 144 

,, 1018.- " 1029.99 132 670.- 681.99 480 40 
682.- 693.99 468 39 1030.- " 1041.99 120 

,, 1042.- " 1053.99 108 694.- 705.99 456 38 " 

706.- 717.99 444 37 1054.- " 1065.99 96 
718.- 729.99 432 36 1066.- " 1077.99 84 

,, 35 1078.- " 1089.99 72 730.- 741.99 420 
" 

742.- " 753.99 408 34 1090.- " 1101.99 60 
754.- " 

765.99 396 33 1102.- " 1113.99 48 
766.- 777.99 384 32 1114.- " 1125.99 36 
778.- " 789.99 372 31 1126.- " 1149.99 24 

Gemeente klasse IV ongehuwden. Maximum inkomen f 725.-; maximum 
uitkering f 456.-. 

0.- t.m. 50.- 456 38 545.- ., 556.89 180 
50.01 99.99 432 36 557.- " 568.99 168 

100.- 149.99 408 34 569.- ,, 
580.99 156 

150.- 199.99 384 32 581.- " 592.99 144 
200.- 249.99 360 30 593.- " 604.99 132 
250.- 299.99 336 28 605.- ,, 616.99 120 
300.- 349.99 312 26 617.- ,, 

628.99 108 
350.- 399.99 298 24 629.- ., 

640.99 96 
400.- 449.99 264 22 641.- " 652.99 84 
450.- 496.99 240 20 653.- " 664.99 72 

497.- 499.99 228 19 665.- ,, 
676.99 60 

500.- 520.99 216 18 667.- " 688.99 48 
521.- 532.99 204 17 689.- ,, 

700.99 36 
533.- 544.99 192 16 701.- 724.99 24 

Gemeente klasse V gehuwden. Maximum inkomen f 1075.-; maximum 

uitkering f 792.-, 

Inkomen Ouderd.uitkering 715.- ,, 726.99 360 
727.- ,, 738.99 348 p. jaar p.m. 739.- 750.99 336 
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ROTTERDAM (PERNIS). 
18 September 1947 werd een vergadering gehouden onder leiding van het Bondsraadlid B. van Zwol. 
Het Hoofdbestuurslid W. van Beek heeft op een duidelijke wijze gesproken over de positie der ouden van dagen, speciaal wat de uitkering betreft van de Noodvoorzieningswet. De talrijke opgekomenen vonden de uitkering te laag waardoor velen nog gedeeltelijk gemeentelijk armlastig zouden blijven wat als een grote grief aangevoeld werd. Een af-deling Rotterdam (Pernis) werd opgericht. Secretariaat is gevestigd bij de Heer Euser, Teekenweg 24.9, Pernis. 

BARENDRECHT. 
2 October 194.7 werd een openbare vergadering gehouden onder leiding van het Bondsbestuurslid B. van Zwol. Voor een talrijk gehoor sprak onze Bondsvoorzitter, de heer P. C. Trouwborst over het verleden, heden en de toekomst der ouden van dagen. Speciaal werd de Noodvoorzieningswet besproken en ook in deze vergadering vond men dat de uitkering van de Noodwet te laag was en minstens met 50 procent verhoogd moest worden. Tenslotte werd besloten om nogmaals, maar dan in een grotere zaal, te vergaderen omdat vele ouden van dagen geen � plaats konden bekomen in de zaal. 
Een afdeling werd opgericht en het bestuur, bestaande uit: J. J. v. Os,Voorzitter; C. P. de Beer, Secretaris, Prins Bernhardstraat 28 en Mevr. de Wed. v. Heuser-Venter, Penningmeesteresse, werd gekozen. 

DELFT. 
14 October 1947 heeft de Bondsvoorzitter, de heer P. C. Trouwborst voor een talrijk gehoor het voor en tegen van de Noodvoorzieningswet uiteengezet. Ook in deze vergadering was men het eens, dat de norm der uitkering van de Noodvoorzieningswet met minstens 50 procent verhoogd zou moeten worden, b.v. in de vorm van een bijslag. Vele vragen werden gesteld en beantwoord. Een beduidend aantaJ leden traden toe. 

MAASSLUIS. 
14 October 1947 werd een Openbare Vergadering gehouden onder leiding van de heer Boerema, voorzitter van deze afdeling. De Bondsvoorzitter heeft op een duidelijke wijze het voor en tegen van de Noodvoorzieningswet behandeld. Alhoewel deze wet voor sommige ouden.van Dagen enige verlichting bracht in hun positie, was men het allen eens, dat de norm der uitkering te laag was, en minstens met �n bijslag van 50 procent verhoogd moest worden. Het verdere verloop van deze vergadering was, dat een aantal nieuwe leden geboekt werden. 

DEN HAAG. 
17 September 194 7 heeft onze afdeling een H.H. Vergadering gehouden alwaar de Bondsvoorzitter, de heer P. C. Trouwborst nogmaals de Noodvoorzieningswet in details heeft uiteengezet. Een voltallig bestuur, bestaande uit: N. Grollee, voorzitter; J. v. d. Sluis, secretaris, Jacob Catsstraat 75-79; Mevr. Zoutendijk, penningmeesteresse; C. v. d. Heuvel, 2de ,voorzitter; J. J. Evers, 2de secretaris; Mevr. Andringa, 2e penningmeesteresse, A. Nouwens, H. A. Boot, Landers, M. J. Korver en Mevr. v. He

mert werd gekozen. 

o.�.t.m. 50, 792__,_aEL,... 

50.01 99.99 768 64 
71iL-- ::-.:z.62..99 
763.- " 

774.99 
32 

312 
21 

,, 26 

Besloten werd, dat de Heer W. v. Beek als vertegenwoordiger van het HÓofdbestuur en de heer N. Grollee als voorzitter van onze afdeling, als blijk van waardering op 1 Oc_tober een bloemstuk te overhandigen, tijdens de bijeenkomst in de D'erentui�..MiJ:i.iste.r .Drees �u spreken. Wij ....... �.b""o:-:-eluên op Toétobèr nog een aantal leden. 
100.- 149.99 744 62 775.- ,, 

786.99 300 
150.- 199.99 720 60 787.- 798.99 288 
200.- 249.99 696 58 799.- " 810.99 276 
250.- 299.99 672 56 811 . .,.- " 822.99 264 
300.- 349.99 648 54 823.- " 834.99 252 
350.- 399.99 624 52 835.- ,, 

846.99 240 
400.- 449.99 600 50 847.- ,, 

858.99 228 
450.- 499.99 576 48 859.- " 870.99 216 
500.- 534.99 552 46 871.- " 882.99 204 
535.- 546.99 540 45 883.- 894.99 192 
547.- 558.99 528 44 895.- " 

906.99 180 
559.- 570.99 516 43 907.- ,, 

918.99 168 
571.- 582.99 504 42 919.- ,, 

930.99 156 
583.- 594.99 492 41 931.- " 942.99 144 
595.- 606.99 480 40 943.- ,, 

954.99 132 
607.- 618.99 468 39 955.- ,, 

966.99 120 
619.- 630.99 456 38 967.- ,, 

978.99 108 
642.99 444 37 979.- 990.99 96 631.-

:: 1002.99 84 643.- 654.99 432 36 991.-
" 1014.99 72 655.- 666.99 420 35 1003:-

,, " 1026.99 60 667.- 678.99 408 34 1015.-
" 33 1027.- " 1038.99 48 679.- 690.99 396 

691.- 702.99 384 32 1039.- " 1050.99 36 
,, 

714.99 372 31 1051.- " 1074.99 24 703.- ,, 

Gemeente klasse V ongehuwden. Maximum inkomen f 675.-; maximum 

uitkering f 432.-. 

Inkomen Ouderd.uitkering 483.- " 494.99 192 
495.- " 506.99 180 p. jaar . · p.m. 507.- " 

518.99 168 
0.- t.m. 50.- 432 36 519.- " 

530.99 156 
50.01 99.99 408 34 531.- " 542.99 144 

100.- 149.99 384 32 543.- " 554.99 132 

150.- 199.99 360 30 555.- " 566.99 120 
200.- 249.99 336 28 567.- " 578.99 108 
250.- 299.99 312 26 579.- " 590.99 96 
300.- 349.99 288 24 591.- ,, 

602.99 84 
350.- 399.99 264 22 603.- " 614.99 72 
400.- 446.99 240 20 615.- " 626.99 60 

447 - 449.99 228 19 627.- ,, 638.99 48 
450.- 470.99 216 18 639.- ,, 

650.99 36 
471.- 482.99 204 17 651.- ,, 

674.99 24 

ROTTERDAM, RECHTER MAASOEVER. 

H.H. Vergadering 25 November 1947, 10 uur v.m. Rotterdamse Schouw-
burg Aert van Nesstraat. . . A 'g e n d a : 1. opening. - 2. Verslag ve7gadermgen; Jaarve7gad.�
ring;. penningmeester, Commissie feestverga?�rmgen. - 3. Benoeming lid 
voor de Bondsraad. - 4. Rondvraag en slmtmg. 
P.S. Gevonden voorwerpen in de Rivièrahal tijdens de_ f:estvergaderingen, 
teruo- te bekomen Jacobusstraat 5 op de bekende z1ttmgsdagen. "' 

Namens het afdelingsbestuur: 
F. TEN HOOPE, Secretaris. 
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12 
11 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 

3 
2 

In Scheveningen is reeds contact verkregen, evenals in Voorburg. Over de kolentoeslag is reeds contact 'verkregen bij de Dienst van Sociale Zaken. J. VAN DER SLUIS, 
Secretaris" 

DEN HAAG. 

30 September 1947 werd wederom een Openbare Vergadering gehouden, 
thans onder leiding van de heer N. Grollee, voorzitter afd. Den Haag. 

Wederom sprak onz.e Bondsvoorzitter, de heer P. C. Trouwborst, de 
in groten getale opgekomen ouden van dagen toe. Inzake de uitkeringen 
der Noodvoorzieningswet was men algemeen de mening toegedaan, dat 
deze· minstens 50 procent te laag was. Van de gelegenheid tot het stellen 
van vFagen werd door velen gebruik gemaakt. Alle vragen werden door 
de Bondsvoorzitter beantwoord. Een groot aantal personen traden toe 
als lid.· 
UTREOHT. 

17 September 1947 werd een Openbare Vergadering gehouden in het 
N.V. Huis. De Bondsvoorzitter, de heer P. C. Trouwborst, sprak ruim een 
uur over de positie der ouden van dagen. Zeer grote aandacht werd ge
schonken door de talrijke opgekomenen toen spreker de Noodwet be
handelde. De vele vragen, welke gesteld werden zijn door de spreker 
beantwoord. Over de norm d�r uitkering yan de Noodvoorzieningswet 
was men niet tevreden. Vijftig procent bijslag meende men was dringend 
nodig op de nooduitkering. Vervolgens ging men over tot een Huishoude
lijke vergadering. Het bestuur werd enigszins gewijzigd en aangevuld; 
kas-contróle-commissie werd gekozen en een lid voor de Bondsraad. Een 
aantal personen traden toe als lid. Het secretariäat is gevestigd bij de 
heer H. K. Slaterus, BI. Kapelsweg 63 te Utrecht. 

ROCKANJE (Zuid-Holland). 

16 September 1947 werd onder leiding van de Heer W. v. Beek, Hoofd
bestuurslid een openbare vergadering gehouden. De Bondsvoorzitter, de 
Heer P. C. Trouwborst heeft weer op een duidelijke wijze het doel en 
streven uiteengezet van de Bond, speciaal stond spr. sti� bij de Nood
voorzieningswet. De vragen die gesteld werden, en deze waren er vele, 
hadden betrekking op de uitkeringen van de Noodvoorzieningswet, men 
vond deze onvoldoende. Nadat de vragen beantwoord waren gaven een 
aantal personen zich op als lid en een voorlopig bestuur werd gekozen, 
bestaande' uit de Heren: J. Torreman, Voorzitter, Zeeweg 24; A. Klok, 
Secretaris-Penningmeester, Pantschedijk 107, Tinte bij Brielle en J. Klei
burg, bode, J:_Corteweg 13. 

TINTE (Zuid-Holland). 

Op 10 October 1947 heeft onze Bondsvoorzitter, de heer P. C. Trouw
borst voor een talrijk aantal opgekomen ouden van dagen gesproken 
over het verleden, heden en toekomst der ouden van dagen. Het vrouwe
lijk element was zeer goed vertegenwoordigd op deze Openbare Vergade
ring. De spreker heeft de vele vragen.stellers over de Noodvoorzienings
wet beantwoord. Ook in deze vergadermg was men met tevreden over de 
uitkeringsnorm der Noodvoorzieningswet. Met minstens 50 procent moest 
deze verhoogd worden. 

Tenslotte traden alle aanwezigen toe als lid en een bestuur werd ge
kozen. Het secretariaat is gevei;tigd: A. Klok, Pantsedijk 107, Tinte bij 
Brielle. 



MEDEDELI1'îGEN 
OCTOBER 1948 van de Algemene Boud van 

Wie teveel over zichzelf praat, heeft slechts één 
aandachtig toehoorder . , , zichzelf Tr. 

SECRE'l'AUIAA'I': ouben van 
UO'l'Il Ali'l'UAA'I' 4'11>. UO'l''l'f:UJ>A.tt-Z. 

Iloof,lbest11111· 
Voor het jaar 1948-1949 bestaat het bestuur lham 
uit: P. C. Trou1vborst, le voorzitter; \V. van Beek. 
�e voorzitt�r; G. F�ipsc, Ie secrelai·is ; L. v. ( Berg, 
"'.,e secretaris ; C. den }:l,artog, le penningmeester ; 
t.. Hoogenpo�m, 2e penningmeest�r; ,] , van, Boveu, 
C. J. de Brum, P. van Gemert, l•. van Dinther en 
W. "eLer ·commissarisseu. - · 
Dan !1.bel.uiglng 
Lungs deze weg betuig ik mijn hartelijke dank voor 
de vele blijken van belangstelling mij betoond, in 
verband met mijn 65e geboortedug op 30-8-'48. 

P. C. Trouwborst, Bondsvoorr.ilter, 
Bloemfonteinstraat 50h, Rotterdam 

Rotterdam L.ltl.O. 
H.H. Vergadering op Maandag 11 October 1948, om 
10 uur v.m. in Theater Harmonie, Gaesbeekstraat. 
Agenda: 1 Opening; 2 Notulen; 3 Verslag penniug
meester; 4 Verslag kascontröle ; 5 Verslag 3c Jaar
vergadering van de Bond; 6 BELANGRIJKE ME
DEDELINGEN; 7 Rondvraag en sluiting. 
Alleen op ve,toon van de contributiekaart wordt 
toegang verleend. 1 an\ens het bestuur : 

G. Flipse, secretaris 
RoCierdam L.ltl.O. 
Als antwoord op ons verzoek banken te willen plaat
"u tussen de Hulppost Geneesk. Dien•l aan de 
M,uuhaven en het complex huizen, ontvingen we 

Mobilisatiev�rgadering 
Wij allen kunnen bekeu·t zijn _met het feit, 
dat op 11 November 1917 een adres aan de 
Voorzitter en Leden vat. de Tweede Kamer 
is aangeboden, _he_twelk ter inzage werd ge
legd, maar nooit 1s beh lldeld, tenminste niet 
als zodanig is behandeld. In bedoeld adres 
was beleefd verzocht eeH toeslag van 50 pro
cent te verlenen op de u,tkrring van de Nood
wet-Ouderdomsuitkering. Aaugezien nu. dit 
adres in feite geen zin van betekenis meer 
heeft. omdat intussen de verkiezing heeft plaats 
gehad, heeft het Hoofdliestnnr het volgende 
besloten. 
Er zal wederom een a<lr ,s aan de Voorzitter 
en Leden van de Twede Kamer toegezonden 
worden, inzake de finanr•ieele positie der ouden 
van dagen. In verband daarmede zal op Dins
dag 12 October l 948, df's morgens om 10 uur 
een massale vergadering �ehouden worden in 
de Dierentuin te Den Háag en daarna .. 
dat zal medegedeeld worden in de te houden 
vergadering. Elke afdelirg ·wordt beleefd ver
zocht I at"ge,·:tardigde naar bedoelde 
vergadering te zenden voor rekening van de 
Bondskas. De afgevaard1�de moet zorg dragen 
brood mede te brengen, hetwelk tijdens de 
pauze g�nuttigd kan worden met een kopje 
koffie. Verder verwacht ,,et Hoofdbestuur dat 
in de eerste plaats de ouden van dao-en van 
Den Haag en omstreke,i zullen ko�en -i:net •ntler�laand antwoord. -----i-_.:;h:_:m:;:

1
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T(?flOle. Voort_c.. jlot va.u andeTP. -plaat-

sen zoals Delft, Rottërllàin."Schiedam, Maas
sluis enz. enz., een ieder die er iets voor voelt A f s c h r i f t  

Gemeente Rotterdam. 
Aan de Alg. Bond van Ouden van Dagen 
Rotterdam, 24, Jnli 1948. 

In antwoord op Uw schrijven van 25 Juni j.l. delen 
wij U mede, dnt aan de Maashaven ter plaatse door 
U bedoeld, voorshands geen banken kunnen worden 
geplaatst, aangezien het in het voornemen ligt het 
profiel van de straat te wijzigen. Zodra dit is uit
gevoerd zal de· mogelijkheid tol het plaatsen van 
e·nige banken ouder de ogen worden gezien. 
Burgemçester en \Vethonders van Rotterdam, 
De secretaris: De Burgemeo1ter 
handt. onleesbaar. w.g. Oud. 

Af s c h r i f t  
De Rotterdamse Gemeenschap 
(Comité ter behartiging van 
Nationale Belangen) 

Rotterdam, 26 Augustus 1948 
Aan de Alg. Bond van Ouden van Dagen 
Bothastraat 42,. Rotterdam-Z. 

Wij zijn U zeer erkentelijk voor Uw bijdrage ad. 
f 25.- die U ter beschikking hebt gesteld voor de 
Kankerbestrijding. 
U hartelijk dank -zeggende voor Uw gave tekenen wij 

hoogachtend, w.g. J. van Katwijk, Alg. •ecretaris. 

Rotterdam R.ltl.O. 
Op Dinsdag 19, Woensdag 20 en Donderdag 21 Oc
tober 1948 om 10 uur v.m. zal het 3-jarig bestaan 
van onze afdeling feestelijk worden herdacht in de 
Rivièrahal.· 
Nadere inlichtingen verstrekt Uw bode. 

Namens het bestüur .T. Dupain, secretari, 
Den Haag 
Op 28 Juli hielden wij een gecombineerde besturen
vergadering met de afdelingen Sche,,eningen, Rijs
wijk en Voorburg in "Amicitia", waar in grote lijnen 
het doel werd uitgestippeld om de propaganda met 
kracht ter hand te nemen tot het opvoeren vau het 
ledental. Het is onze bedoeling om alle randiemeen
ten te bewerken en te trachten alle ouden van da
gen onder onze vleugelen te brengen, ook nieuwe 
afdelingen op te richten. 

naar Den Haag te komen om . .. 
\,!iat ko�nt men te weten in de vergadering) 
voor eigen l'ekening dit zullen willen 
doen . 
Het Hoofdbestuur rekent op U, afdelingsbe
sturen en Leden. In 1946 en 1947 hebben we 
reeds door een wandeling te doen plaats heb
ben aangetoond, dat het ons ernst is om ver
betering van onze positie te verkrijgen. Welnu. 
ten derde male zullen we onze wensen ken'. 
b�ar make�- aan . de Volksvertegenwoordigers, 
die, zoals z1J zelf verklaard hebben, zwart 
01) wit, het goed te menen met ons. 
Lezers(essen). Wij rekenen op U, U kunt op 
ons rekenen. Het Hoofdbestuur. 
Lees en herlees bovenstaande. 

De Gemeentelijke Dienst voor Sociale belangen had 
op 10 Juli voor een 150 ouden van dagen buiten d� 
Gemeentelijke Verzorgingshuizen een boottocht aan
geboden. Velen onzer hebben hier van mee mogen' 
genieten. Er werd in Delft gratis 'een kopje koffie 
en een versnapering aangeboden. Wij brengen dan 
ook het bestuur van de ·Gemeentelijke Dienst, na
mens onze leden hartelijk dank. 
Ons bestuurslid Korver, die van de oprichting af 
deel hiervan uitmaakte, vierde op 16 Juli zijn 80ste 
verjaardag. Het bestuur heeft hem aan zijn woninc
in Voorburg met een felicitatiebrief en een bloemetje 
vereerd. 
Mevrouw Andriga heeft als bestuurslid wegens ver
huizing m,ar Loosduinen bedank_t, doch blijft lid. 
Het ledental is momenteel 550. 

.T, van der Sluis, secretaris. 
Breda 
Op 26 Augm;tus 19,(8 hebben de ouden van dagen, 
leden van bovengenoemde afdeling, een paar uren 
in feestelijke (en natuurlijk op Brabantse wijze) door
gebracht in de "Nieuwe Baronie", welke gratis di,
ponibel was gesteld: enige gezins_leden van 'de eige

naar van de zaal verleenden gratis hun medewerking 
evenals de heren Blom. D�t deze gezinsleden er slag 

van hadden om de oudjes te laten genieten, bleek 
uit de vrolijke, glundere iezichten der oudjes. 
Er wa1 zowaar één jonge!illg van 2 jaar bij, die zich 

NEDEU.L A.ND 

ontpopte als een �rtist waar Legenop gezien kan 
wor�en, n.l. de Jongeheer Brosens. Versnaperingen, 
gratis veralrekt door burgers v11n Breda en !:én bak
je leut verhoogden de feeststemming. Twee jonge 
(oude) dames van 88 jaar sloeg de feeststemming in 
de b�nen, m.a.w. zij maakten nog een ouderwets 
dansJe met één van onze hoofdbe•tuurden. Reaultaat 
van dat alles· was, dat het ledental weer aan het 
stijgen was. Gaat zo door, 8l'Cdaenaars, het gaat 
goed zo, het nuttige met het aangename te verbinden. 
Burgen op Zoom 
2e Jaarvergadering op 8 1 ovember 1948, gebouw 
,,De Hollandse tuin". 
Agenda : Opening - Beleid bestuur - 'fotulcn - Jaar
verslagen secretaris en perullngmeester - Benoeming 
kascontrole - Bestuursverkiezing : de aftredenden J, 
Borgmans, P. Andriessen en A. König, stellen zich 
weer herkiesbaar - Rondvraag en sluiting. 

P. Andrie•sen, secretari•. 
A f sch r i f t  

Gemeente Dinteloord en Pri.nceland 
Dinteloord, 3 Juli 1948 
Aan het bestuur van de Algem. Bond van 
Ouden van Dagen ( 'ederland), 
afdeling Dinteloord te Dinteloord. 

Na2r aanleiding van Uw tot de Gemeenteraad ge
richt schrijven van 9 Juni j.l. hetwelk door de Raad 
in onze handen werd gesteld ter afdoening, hebben 
wij de eer U het volgende mede le delen : 
Het gezamenlijk aantal ondersteunden in deze ue
�eente is zo gering (10 in totaal) dat een vergelij
king met een stad als Rotterdam moeilijk te maken 
i1. Dit geringe-----mtni:"lr.Î bicch. vuu1·t:, -rriv1r; "te. vu� ... c:-
schatten voordeel, dat in onze gemeente de a r m e n
z o r  g meer 'individueel kan geschieden. Zoals bekend 
heeft ook steeds nauw overleg met de K e r k e  I ij k e 
a r m  b e s t u r e n  en Diaconiën plaats, hetgeen juist 
ook door het kleine aantal gevallen een v r u c h t
d r a g e n  d contact is. 
Tenslotte merken wij op, dat ook, al worden geen 
vaste normen gesteld, · de door het B u r g e  r I ij k 
A r m  b e s t u u r betaalde bedragen gunstig afsteken 
tegenover die van Rotterdam, als men het verschil 
in kosten van het levensonderhoud in aanmerking 
neemt. Er is naar onze mening �an ook geen aan
leiding het Burgerlijk Armbestuur te verzoeken in 
h e t a I g e m e e n hogere bedragen uit te keren. 
Mocht U een geval bekend zijn, dat naar Uw me
ning voor een hogere ondersteuning in aanmerking 
komt, dan kunt Udit rechtstreeks bij het Burgerlijk 
Armbestum aanhangig maken. 

De Burgemeester en Wethouders van Dinteloord 
De secretaris, De Burgemeester,· 

hand tekenin�en onleesbaar. 
A f s c h r i f t  

Ministerie van Binnenlandse Zaken 
No. 5711 Afd. M.Z.O. Burg, O.h 
's Gravenhage, 9 Augustus 1948. 

Aan de Alg. Bond van Ouden van Dagen (Neder!.) 
Bothastraat 42 b, Rotterdam-Zuid. 

Bericht op schrijven van 5-8-48. 
Betreffende verzoek inzake extra uit
kering aan ouden van dagen ter ge
legenheid van jubileum H.M. de 
Koningin. 

Naar aanleiding van nevenvermeld schrijven deel ik 
U mede, dat de Regering ten aanzien van de vraag, 
of er ter gelegenheid van het a.s. Regeringsjubileum 
van Hare Majesteit de Koningin en de inhuldiging 
van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana van 
Rijkswege een extra uitkering voor de diverse cate
goriën van steun- en rentetrekkenden, gemeend heeft 
een n e g  a t  i e v e beslissing te moeten nemen. Zij 
aclit geen termen aanwezig in deze ,uitzondering te 
maken voor ouden van dagen. Op grond van het 
bovenstaande kan aan Uw verzoek n i e t worden 
voldaan. De Minister v. Binnen!. Zaken 

Voor de Minister 
De Secretares-Generaal 
(handtekening onleesbaar) 



Aan de afdelingsbesturen 
Wij verzoeken beleefd dat afdelingspenningmeesters 
regelmatig zorg willen dragen dat voor de lOe van 
de maand de afrekenstaat opgezonden is aan de 
Bondspenningmeester C. den Hartog, Polderstraat 82a 
Rotterdam-Zuid en de eventuele overgebleven con
tributie. Tegelijk ook opgeven het juiste aantal leden 
elke maand. 
Verder verzoeken we beleefd dat elke afdeling zorg 
zal willen dragen dat uiterlijk 30 November 1948 de 
namen en adressen van het dagelijks bestuur van 
bun afdeling toegezonden wordt aan de Bondssecre
taris G. Flipse, Botbastraat 42, Rotterdam-Zuid. 
Voorts, indien men zegels, schrijf behoefte of andere 
zaken nodig beeft, dit 14 dagen van te voren aan te 
vragen aan de Bondspenningmeester. 
In verband met de toekomstige Bondsraadvergade
ring verzoeken we beleefd, voorzover er nog geen 
Bondsraadlid aangewezen is, dit te doen vóór 30 

ovember 1948 en de naam en adres te melden aan 
de Bondssecretaris. Ten epzicbte van het houden 
van een vergadering der afdelingoo om een Provin
ciaal bestuur te kiezen, ontvangen de desbetreffende 
afdelingen nog bericht, te weten die van Zuid-Hol
land, Zeeland, Noord Brabant en Noord Holland 
omdat in die provincie's meer dan 5 afdelingen zijn'. 
Zoveel mogelijk gebruik maken van briefkaarten om 
te corresponderen. Copie voor "Mededelingen" aan 
één zijde beschrijven; voldoende en gangbare post
�egels gebruiken. 

Kol't ve1•slag 3e Jaarverga(lel'ing 
van de Bond 
Op 3 Augustus 1948 werd in de Theeschenkerij van 
de Diergaarde "Blij dorp" te Rotterdam, onder leiding 
van de Bondsvoorzitter, de 3e Jaarvergadering ge
houden. 

Om 10.28 opende de B.V. met een kort woord de 
vergadering, mededelende dat 4 7 afdelingen vertegen
woordigd waren. 
Inzake punt 2 der agenda werd door de afgevaar
digde van de afd. Rotterdam R.M.O., de heer J. 
Dupain, voorgesteld, bedoelde punt te plaatsen tus
sen 6 en 7. Dit voorstel werd met overgrote meer
derheid van stemmen verworpen. 
Punt 2, beleid bestuur, aan de orde zijnde, werd 
van de zijde van de afdelingen Rotterdam R.M.O., 
Rotterdam L.M.O. en Amsterdam I critiek uitge
oefend, speciaal op de Bondsvoorzitter en de heer 
W. van Beek, mede-hoofdbestuurder. De critiek was 
echter meer van persoonlijke, dan wel van organisa
torische aard. Speciaal de heren Glas, Dupain en J. 
v. d. Gevel voerden het woord. De heer v. d. Gevel 
van de afdeling. Rotterdam L.M.O. bood de heer v. 
Beek zijn excuus aan inzake een geuitte beschuldi
ging, gedaan in een H.H. vergadering van de afd. 
Rotterdam L.M.0. De béide andere genoemde afge
vaardigden hadden het speciaal gemunt op de Bonds
voorzitter. Het resultaat was, dat het beleid bestuur 
en speciaal dat van de Bondsvoorzitter en de heer . 
van Beek, met overgrote meerderheid van stemmen 
werd goedgekeurd. 
Over punt 2 was ruim 1 uur en 22 minuten gedis
cuseerd. (Deze tijd had nuttiger besteed kunnen wor-
den - Redactie) ." 
Notulen, jaarverslagen en verslag kascontrole werden 
goedgekeurd. Als nieuw lid der kascontrole werd aan
gewezen de afd. Dordre'cht. 
De bestuursverkiezing had als uitslag, dat P. van 
Gemert, J. van Boven, G. Flipse en G. J. de Bruin 
in eerste instantie gekozen werden. De herstemming 
tussen B. van Zwol en C. Hoogenboom had als uit
slag dat C. Hoogenboom gekozen werd, zodat dus 
gekozen zijn P. van Gemert, G. Flipse en J. van 
van Boven van Rotterdam L.M.0. ; C. Hoogenboom 
van Rotterdam R.M.O.; G. ·J. de Bruin van Den 
Haag. De benoeming der Redactie orgaan "Medede
lingen" had als uitslag, dat op voorstel van de afd. 
Den Haag, hetzij dat de redactie uitgebreid moet 
worden tot een onevenredig aantal redactieleden, dat 
de heer L. v. d. Berg zich vrijwillig terugtrok, zodat 
dus de huidige redactie bestaat uit de Bondsvoor
zitter de heer P. C. Trouwborst, de Bondssecretaris 
G. Flipse en de heer W. van Beek mede-hoofdbe-
stuurder. 
Verslag werd uitgebracht inzake het financieele ge
deelte van "Mededelingen". Werd goedgekeurd. 
Inzake het voorstel afd. Den Haag over verzorgings
tehuizen, werd besloten dat een commissie, bestaan
de uit de heren P. C. Trouwborst, G. J. de Bruin 
en W. van Beek zich nader op de hoogte zu"llen 
stellen omtrent stelsels in andere landen, te beginnen 
met het Deense stelsel. 
Over de voorstellen, ingediend, verandering te bren
gen afdracht contributie door de afdelingen, wordt 
tloor de afd. Den Haag een motie van orde inrre
diend. Bedoelde motie werd met overgrote meerd�r
.loeid van stemmen aangenomen, zodat dus voorlopig 

geen wijziging gebracht werd inzake afdracht contri
butie. 
Over het voorstel inzake het klassestelsel ambtenaren 
typograven e.a., werd medegedeeld, dat deze zaak 
reeds. t�r kennis was gebracht van de betrokken 
autoriteiten. 
Inzake verbetering normen -uitkering N.W.0.V., is 
gebleke�, dat de nodige stappen reeds gedaan zijn. 
Voorlopi� za) nog niet overgegaan worden de Jaar
vergadermg m een andere plaats te houden. 
Over het kolenvraagstuk is reeds gecorrespondeerd 
met de betrokken Minister. Deze verwijst naar de 
Gemeentebesturen. Het Hoofdbestuur deelt deze me
ning 1_1iet en is van merûng, dat dit wel degelijk een 
zaak is van de Minister van Binnenlandse Zaken. 
Inzake het verschijnen van "Mededelingen" wordt 
medegedeeld, dat na September weer per maand 
"Mededelingen" kan verschijnen. Betaling voor het 
bezorgen _van "Mededelingen" wordt verworpen. 
Voorstel mvoering insigoe's wordt overgelaten aan 
de �fd. om na��r op te geven hoeveel insignes er 
nodig zouden Zijn, waarna dan pas een definitief be-
sluit genomen zou kunnen worden. 
Voorstel Dagelijks Hoofdbestuur in het vervolg èn 
van de Bond èn der afdelingen in functie te kiezen 
op de Jaarvergadering werd aangenomen. 
Statutenwijziging (aanvulling) volgt nog. 
Voorstellen aanstellen Provinciale bestuurders wordt 
aangenomen, 
Voor�tel in het vervolg slechts 2 afgevaardigden per 
afdelmg te zenden naar de algemene vergaderingen 
wordt aangenomen. Statµtenwijziging volgt nog. 
Het . Hoofdbestuur kreeg opdracht stappen te doen 

. on_i. mkomen� van f 1400.- per jaar vrijgesteld to 
kr13gen van mkomstenhelasting. 
Van de rondvraag wordt door velen gebruik ge
��akt, en '.rn bleek, dat de tijd die gebruikt was 
b1J het begm der vergadering, beter besteed had ge
weest aan datgene wat verschillende afgevaardigden 
tijdens de rondvraag ten berde brachten. De Bonds
voorzitter �.telde dan ook voor om de urgente zaken 
genoemd t13dens de rondvraag, schriftelijk te doen 
toekomen. Aldus werd besloten. 
Tijdens de vergadering werd door de Bondsvoorzitter 
voorgesteld om een klein bedrag ter beschikking te 
stellen van de Koningin, hopende daarmede voor een 
bescheiden deel te hebben bijgedragen voor de kan
kerbestrijding. Met overgrote meerderheid van stem
men werd dit voorstel aángenomen. 
J\.an he einde van ëh . s-111: zijntle, is de conclusie 
van deze gehouden Jaarvergadering alsvolgt : 
In het vervolg persoonlijke gevoelens achter te stel
len voor algemene. 
Geen verkeerde voorstelling geven aan zaken, wan
neer men zich niet van te voren op de hoogte heeft 
gesteld· van de gang van zaken. 
Niet steeds één afgevaardigde het woord te latén 
voeren, maar meer de taak te verdelen der afgevaar
digden om over verschillende onderwerpen te spreken. 
Men neme goed nota wat in "Mededelingen" wordt 
gepubliceerd en make een studie der Statuten en· eventuele wijzigingen daarin aangebracht. 
Niet te bre.edsprakig zijn. Met weinig woorden be
reikt men meer, dan lange betogen. Wij kunnen in 
dit geval een voorbeeld nemen aan de afgevaardig
den van de afdelingen in N. Brabant. Het zaad, dat 
door het Hoofdbestuur uitgestrooid is, heeft vruch
ten afgeworpen, dat heeft men 1mnneri bemerken op 
de vergadering aan de Noord Brabanders. 
Tot slot nog een aanbeveling, medegedeeld door de 
-Bondsvoorzitter aan de desbetreffende afdeling inza
ke het gewraakte woord, als zou de Bondsvoorzitter 
een I a f a  a r d zijn, dit álsnog te herroepen of be-
wijzen te leveren. De verslaggever. 
Ons plan ,•oor oudel'domspensioen 
Wij menen goed te doen om ons plan voor ouder
domspensioen af te drukken, dit als tegenvoorstel 
der Commissie genoemd in ons artikel "Onze toe
komst" voorkomend in ),et Julinummer 1948 van 
,,Mededelingen". 
Premie en uitkering zijn gebaseerd op de indexcijfers 
van 1932 tot 1939 toen men een brood kon kopen 
voor 12 á 13 cent (geen regeringsbrood), een kilo 
aardappelen voor 3 cent enz. 
Ons Plan 
Alle Nederlanders, zowel '.man als vrouw, beginnen 
op 18-jarige leeftijd een premie te betalen van 10 
procent van het door hen zelf gekozen pensioen. Het 
pensioen ingaande op 55- jarigc leeftijd. Het "pensioen 
minimum te bepalen op f 15.- per persoon, maxi
mum f 30.- per week. Mocht bijv. in 1950 de Wet 
van 1919 herzien worden, dan moet men, wanneer 
men dan de leeftijd van 55 "jaar bereikt heeft, als 
nabetaalde premie respectievelijk 1, 2, 3, 4 en 5 
procent van zijn pensioen missen, om het verwijt l� 
ontlopen, dat men niet ten volle premie betaald zou 
hebben. ·wat moet er gebeuren? 
Men begint een staat op ta maken hoeveel manne• 

en vrouwen er zijn die de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben. Ho"evcel mannen vrouwen er zijn die een vaste _rente . van de Ongevallenwet ont.;,a;,gen, wanneer ZIJ 55 Jaar zijn. . 
Wat z_al bereikt worden? Dat voor ouderdomspensioen ieder verplicht wordt daarvoor te betalen zoals nu reeds het geval is voor personen in Rijks'. Gemeente- en Provinc_iale dienst, men koopt du� een recht, geen .�rmlast1ge meer, geen verwijten der kinderen dat. ZIJ voor hun ouders op moeten brengen en E. Dat premies, thans_ betaald door jonge vrouwen, geen 
::s��:::.eten geld 1s, wanneer tot een huwelijk is 
Bélasting �al verlaagd worden. Het vraagstuk der werkloosheid zal enigszins opgelost worden Studerende kinderen komen ten laste van · de Staat 
wanneer men gepensionneerd is. Er is. een plan om \Verkgevcrs en Werknemers de premie te laten betalen. Wij wijzen dit van de hand om reden. de premie, betaald zogenaamd door \Verkgevers, mtgesteld loon is. Alleenzeggenschap dus door de verzekerde. , 
Uitvoeri�1g _in handen te geven ?er belanghebbenden 
zelf en met 111 hand, n van dure ambtelijke instellingen. 
Bezwaren, als zou de gehele premie niet door de 
verzekerde betaald kunnen worden, wij,cn we van 
de ha�d. Deze moeten opgelost worden door de Vak
bewegmg. 

Vervolg 
Handelingen Tweede Kamer 

44ste vergadering - 26 Maart 1947. 
Aan de orde is de behandeling van het wetsontwerp 

Noodregeling oudel'doms,·oorzienlug 
II 

Inderdaad wijst Minister !)rees in de Memorie van 
Toelichting er op, dat de Sticl1ting van de Arbeid 
alleen h@t oog had op rentetrekkers en de Minister 
beeft ook gelijk, wanneer hij zegt, dat hiermede de 
noodtoestand onder de ouden van dagen onvoldoen
de tot oplos�ing zou zijn gebracht, maar als men 
deze opmerking leest, vraagt men zich toch weer af 
waarom dan . geen. overleg gepl?egd met de Stichting 
van de Arbeid, die toch een diepgaande studie Lad 
gemaakt van di� vraagstuk en juist op de grondslag 
v�n de verzekenngswetgevmg. De Minister verwijst 
�IJ '.�'Jze van ant\�'oord naar hetgeen hierover gezegd 
1s b1J d_e behandelmg van de begroting van Sociale 
Zaken m deze Kamer op 4- December 1946 (Hande
lingen blz. 630). 
De Minister zegt daar o.a.: 

"Wij hebben toen gemeend voorlopig de Hoge Raad 
van Arbeid niet opnieuw in. het leven te moeten 
roep�n. Nu z_egt _ de geachte afgevaardigde de heer 
Ho01J : de St1chtmg van de ATheid is niet erkend 
in die zin, dat zij moet worden rrehoord over elk 
voor�tel van sociale aard. In die" algemene zin is 
dat. inderdaad niet voorgeschreven, maar in het 
Bmtengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen is wel 
vastgelegd, dat zij over tal van punten moet wor
�en gehoord, en _zo wordt b.v. in de gehele rege
lmg van de arbeidsverhoudingen de Stichting vól-
ledig gekend. 
Betreffende de noodvoorziening voor de ouden van 
dagen kan 1:11en inderdaad niet zeggen, dat zij een 
p�nt van diepgaand overleg met de Stichting heeft 
rutgemaakt, maar ik was volledig bekend met het 
advies, dat de Stichting over de voorziening in de 
nood van de ouden van dagen had uitgebracht en 
de Secretaris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken heeft in het bestuur van de Stich
ting de hoofdlijnen van het wetsontwerp, dat ik 
mij voorstelde in te dienen, besproken". 

Dat is inderdaad waar, Mijnheer de Voorzitter, maar 
men kan toch moeilijk zeggen, dat hier ten aanzien 
van e_en. ,�etsontwerp ".an zo grote strekking en van 
zo prmc1p1eele betekems sprake is geweest van een 
behoorlijk overleg. 
Juist dat�.ene, wat daa� . gezegd is, had aanleiding 
kunnen ziJn voor de Mm1ster om advies in te win
nen van d� Stichting van de Arbeid, nu de Hoge 
Raad van Arbeid niet meer is herleefd. Ik moet er 
nogmaals aan herinneren, dat reeds op 5 Juli 1946 
de Stichting van de Arbeid zich tot de Minister 
van Sociale Zaken had gewend, maar klaarblijkelijk 
tevergeefs. Bij schrijven van 10 December 1946. het
welk bij de stukken is overgelegd, wendde de �tich
ting zich opnieuw tot de ;Minister. 'Ik zal op dit 
schrijven niet uitvoerig ingaan, maar ik wil toch 
vooral de aandacht vragen voor het bezwaar van de 
stichting tegen het onderhavige wetsontwerp, waar 
er op gewezen wordt, dat de positie van de ver
zekerden een andere i• dan die der niet-verzekerden. 

Wordt vervGlid. 
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Datum ontvangst bericht:--
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 

kardering bericht: betrouTibaar 

Tevens bericht gezonden aan:--

l�dewerkende instanties:---

�dernomen actie:---

B.o.s. van 2? Augustus 1949
1.0.68204 _ .v.B.l.

8 September 

Haar aanleiding van nevenvermeld schrijven v.ordt 

medeÈ>edeeld, dat met J. 3·,ttE3S ve.L·moedelijx:: wordt bedoeld: 

.,.,.. Johann ,Jozeph 8,1�RS, gebo1'en te Amste.r·dan 17 April 

1876. 

:�ij. is gehuv;d met: 

_>J, Catharina D;;; KOHIITG, geboren te Roti;erdam 26 Februari 

1882. 
Dit echtpaar behour t_,Jtot het .federlands He.L·vo.cmde 

kerkgenootschap en \�;ount Deimans traat 164 te 's-Graven

hage. 
Hoewel niet is kunnen blijken, dat hij lid is van de 

Partij van de Arbeid, moet worden aangenomen, dat hij sym
pathiseert met de door deze partij gevoerde politiek. 

1./elïce iu.nctie hij momenteel in de Algemeen Bond van 

Ouden van Da6en bekleedt is vooralsnog niet kunnen blijken. 



JVlINISTERIE VAN 
BINn:;:m,A NDSE ZAKEN 

's-Gravenha.rr�, 29 :::;eptember _;l949 

no.: 

Ond.: 

B 68242 JJJd./h 0 

van Santen. 
V E R T R O U •; B L IJ K 

n.a. v schr. ?an I.v. Rot_terdam 68242 z. 

Hi�rmede moge ik U verzoeken mij in kennis te doen 
, stellen met . de personalia, politieke orientering c.q.-activiteit 
en ve.rde.r V'1n helang zijnde gerrevens betreffende VAM SAf1TEN, . 

, Blankenbur�straat 129 I te Amsterdam. 
' 

. 

· Betrokkene werd op de 11 :.!\.ugustus 1949 te Rotterdam
eehouden jaarvergadering van .de A.lt:emene Bond v an Ouden van 
Dagen gekozen als.lid van het hoofdbestuur.

Hèt Hoofd van de Dienst 
namens deze: 

f 

J.G.Crabbet;1dam 

Ue Heer Hoofd commissaris van F'olitie
ie 
n 1STERDAr 
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Hiermede mo�e ik U verzoeken mij in kennis te doen stellen 
.met de personalia� politieke oFienteri ng o.qo-activiteit en ver�. 

de1" va11 belang zijnde gegevens- bet refTeride F .• van lîLEY, Ooster-
• ..., _ , LJ & k � n , c>U u z : v• 

straat 28 te Gori11ehem.. 
• • 

. Betrokkene w.si--d op·ae 11- A-µg1.1stt.is·1949 te Rotterdam g�houden 
· .. jaar�ergade:ring van de Algemene Bond van Ouden van Da.gen gekozen
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als lid van het hoofdbestuur. . · 
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� Het Hoofd van de Dienst 
n.amens deze:
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De Hee� Commissaris 
te GOR:11\1 CBEITN 

va.n. PolS.tie · · 
i-:l . � � 1'1: ;. ; 

.J oG. Cra.bbsndam. 

TE 
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/ <J � ,;...; Onderwerp: Jaarverg • .Alg.Bond van Ouden van Dage . J, 66>;1..y).. 
Datum ontvangst bericht: 13 Augustus 1949. 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar. 
Waardering bericht: betrouwbaar. 
T evens bericht verzonden aan: 
Medewerkende instanties: gene. 
Ondernomen actie: gene. 

/v 

17 Augustus 1949. 

ort verslag van de jaarvergadering van de 
Algemene Bon ygn u en van Dagerf;a gehoudenLJ)p 

onderdagrrr-Augustus 19!21 te 1ëruur, in de foyer 
van a e"Ha�onie-bc:ijsc oop aan de Gaesbeekstraat 

Cte Rotterd� 
,,...... 1 (Aanwezig ca.160 afgevaardigden en hoofdbe-

1stuurders uit de 65 afdelingeKJwaaronder enkele 
vrouwen. Zaalcapaciteit cà.180 zitplaatsen. 

De vergadering was aangekondigd in het Mede 
deling enblad van de Alg.Bond van Ouden van Dagen. 

De vergadering had een ondelijk verloop. 
Achter de hoofdbestuurstafel hadden plaats 

genomen: 
)1Van Beek, Wilhelmus, geb:3-10-80 te R'dam,wonende 

.L �Sëfiiëdam,van der Elststraat 18a,voorzitter; 
r,,.t::>,J0 .. �+ xlDe Bruin, Gerrit Jan,geb:28-5-78 te 's-Gravenhage,

,�,. w'önendè te 's-Gravenha4 e,Hoefkade· 409, secretaris; ®·,� � JDen Harto�,Cornelis, geb:17-10-82 te Ridderker«, 
worie.nde te R'dam,Polderstraat 82a,penni4gmeester, 

• ,· </ijoogenb9om,Corneris,geb:6-11-84 te Streefkerk,
,-' wonende te R'dam,v.Oosterzeestr.55b,2e penningm.; ®···, Ivan Gemert,Pieter,geb:10-2-78 Charlois�wonende te

Rotterdam,Hor�ensiastraat 31b,commissaris; 
YfVan Boven,Jacobus,geb:21-5-72 te Wemeldinge,wonend 
. re-R 1 dam, Schalkburgerstraat 15b,cornm.issaris; 

Weber,Willem Andries,geb:26-4-85 te R'dam,wonende
te Rotterdam,Loofdakstraat 31a,cornm.issaris. '---

r-van BeekWilhelm�opent te omstreeks 10}uur
de vergaderrng-en heet alle afgevaardigden hartely 

,..-�-w,e�lkom. Hij/memoreert de lastercampagne van de 
)( 4ex-voorzittèr en de ex-secretaris, de heren Trouw

.___/ borst,Pieter Cornelis en Flipse,Gabriël, beiden 
� �'l"Jbekend,tegen de hoofdbestuursleden in het algemeen 

en tegen de bondspenningmeester in het bijzond� 
�-- S r.zegt,dat uit het vertrouwelijk rappo� 

van de accountant J .M.Kleingeld ,die de boeken, 
bescheiden en gelden van de Bond over de jaren 1947 

1948 g econtroleerd en in orde bevonden heeft en 
aan alle afgevaardigden we_rd .. t.er hand gesteld, 

ijkt, dat de laster van Trouwborst t.o.v. de

dspenningmeester volkomen ongegrond� 
Na een ogenblik stilte gevraagd te hebben 

voor de in het afg elopen jaar overleden leden van 
de Bond verklaart spreker de vergadering geopend. 

-De Bruin-
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De Bruin,Ger.rit Jan,voornoemd, leest de notulen 
voor var.ïde vorige jaarvergadering, welke na enkele 
kleine rectificaties worden goedgekeurd. 

DmHartog, Cornelis,voornoemd, geeft een kort 
verslag�an de Ontvangsten.en uitgaven van de Bond over 
de jaren 1947 en 1948. 

Kleingeld,J.M., de accountant van de Bond,voegt 
hieraan toe, dat de uitgaven achteraf moeilijk gespe
cificeerd kunnoo worden, daar de afdelingen zelf geen 
specificatie hebben ingediend bij de bondspenningmees
ter. Spr.zegt echter toe, dat in de toekomst daarin 
verandering zal wordenk-ebracht. 

�j de gehoudenlbestuursverkiezing werd het oud 
_oofdÈestuur bestaande uit de bovengenoemde aanwezige

lP r nen en de heren Van den Ber�,Leendert, geb:

'I 
20-9-77 te Bergen op zoom, wonen e te Bergen op zoom,

/ Burg.de Rocklaan 39, 2e secretaris ,en Van Dinther,
XFranciscus, geb:20-6-77 te Geffen, wonende te Rotter-

\ 

dam, Pij_perstraat 31a, 2e voorzitter,C].n zijn geheejJ 
erkoze� terwijl�n de bestaande 2 vacature])benoemd 

���rden, Van San��n,Blankenburgstraat 129I te Amsterdam 
_,..1en Van �leii,F.Oosterstraat 26 te Gorinchem,pe�onalia

vant5ëi en ier niet bekend. (�� Na een geanimeerde discussie werd besloten,dat
rae-v-D1f7nde jaarvergadering zal gehouden worden te
LJttrecht en wel gedurende twee� dagen.é]fet fusie-aanbod 
[Van de Ned.Bond van Ouden van Dagen werd met algemebe 
[§,temmen verworp� 

Hierna werden ver.schillende onbelangrijke afde
lingsvoorstellen behandeld. 

Na 16 uur begon de vergadering, die van 12! tot 
14 uur onderbroken was geweest vmor een korte serie 
filmpjes en de lunch, te verlopen door het vertrek 
van elders wonende afgevaardigden. 

Van Beek,Wilhelmus sloot te omstreeks 18 uur 
de vergadering onder dankzegging aan allen, die hun 
krachten gegeven hebben om deze jaarvergadering te 
doen slagen.-----------EINDE-------------------------



C HOOFDBESTUUR 

sziLGEMENE BOND 
VAN OUDEN VAN DAGEN 

Secretariaat : Hoefkade 409, Den Haag 

VERTROUWELIJK 
DEN HAAG, 11 AUGUSTUS 1949 

RAPPORT van de Heer J. M. Kleingeld, Accountant,
van het onderzoek der administratie en financiële verant
woording van de Bondspenningmeester de Heer C. den Hartog, 
over de jaren 1947 en 1948, in opdracht van het Hoofdbestuur. 

Ingevolge opdracht van het Hoofdbestuur heb ik de 
hoeken en bescheiden van de Bondspenningmeester 
over de jaren 1947 en 1948 gecontroleerd. 
Het doet mij veel genoegen l' te kunnen mededelen, 
dat mij van fraude niets is gebleken. Integendeel, 
ik heb niet anders kunnen constateren, dan dat de 
Bondspenningmeester zijn plichten met de grootst 
mogelijke nauwgezetheid is nagekomen. Weliswaar 
heeft de controle enige fouten van zeer ondergeschikt 
belang (n.l. totaal f 14.32) aan het licht gebracht. 
Dit neemt niet weg, dat ik persoonlijk niet kan na
laten, mijn waardering uit te spreken over de wijze, 
waarop de Bondspenningmeester het zeer om vang
rijke rijk heeft ten uitvoer gebracht. De bedoelde 
foutjes zijn hersteld. Ik kan dan ook uitdrukkelijk 
verklaren, dat de boekhouding over de jaren 1947 
en 1948 hiermede volkomen in orde is. 
Wat het gevoerde beheer betreft, verklaar ik met 
nadruk, dat mij van ongeoorloofde uitgaven niets 
is gebleken. De contributiegelden werden uitsluitend 
gebruikt voor propagandadoeleinden en voor mate
riaal voor Hoofdbestuur en Afdelingsbesturen. Dat 
ook ten aanzien daarvan rationeel werd gewerkt, 
blijkt wel uit het feit, dat de jaren 1947 en 1948 
elk een groot batig saldo lieten. 
In dit verband moet het mij van het hart, dat ik 
de wijze waarop van zekere U wel bekende zijde 
over het door de Bondspenningmeester gevoerde be
heer wordt gesproken, minderwaardig acht. 
Dat de Bondspenningmeester zijn plaats in de Al
gemene Bond van Ouden van Dagen volkomen waar
dig is, is hij de controle onomstotelijk komen vast 
te staan, en dit zowel uit het oogpunt van eerlijk
heid als van zorgvuldigheid. Dat er enige foutjes 
zijn gemaakt, is volkomen menselijk en doet hieraan 
niets af. Iedere werkende mens maakt fouten. Ook 
dient men niet uit het oog te verliezen, dat de 
Bondspenningmeester zijn prestatie's, die menigmaal 
90 uur per week van hem vergen, belangeloos levert. 

Het is mij thans mogelijk U de exacte cijfers over 
de jaren 1947 en 1948 te geven. 

Saldo A.P. f 687,48 
Inkomsten f 9.244,53 

f 9.932,01 

1947 
Uitgaven f 7.025,81 
Saldo 31/12 '47 f 2.906,20 

f 9.932,01 

Van het saldo ad f 2.906,20 was f 1.046.33 op de 
Spaarbank geplaatst, het restant ad f 1.859,87 was 
ia contanten aanwezig. 

1948 
Saldo f 2.906,20 Uitgaven f 12.009,30 
Ontvangsten f 14.218,95 Saldo 31/12 '48 f 5.115,85 

f 17 .125,15 f 17 .125,15 

Van het saldo ad f 5.115,85 was f 3.624,31 op de 
Spaarbank geplaatst, het restant ad f 1.491,54 was 
in contanten aanwezig. 

In dit verband zij nog gewezen op de publicatie van 
het Financiëel Verslag 1947 in "Mededelingen" van 
Juli 1948. Aan de toenmalige redacteur van "Mede
delingen" werden door de Bondspenningmecster voor 
dit verslag de navolgende cijfers verstrekt : 

Inkomsten 
Uitgaven 
Batig saldo 

f 9.244,53 
f 7.025,81 
f 2.218,72 

Door de toenmalige redacteur werden buiten mede
weten van de Bondspenningmeester deze cijfers als
volgt gepubliceerd : 

Inkomsten f 9.244,53 
Uitgaven 
Banksaldo 

f 7.025,81 
f 2.218,72 

f 9.244,53 

Dat deze publicatie volkomen onjuist is, behoeft 
geen betoog. Het banksaldo bedroeg in werkelijkheid 
slechts f 1.046,33 in plaats van f 2.218, 72. 
De Bondspenningmeester maakte destijds tegen deze 
publicatie bezwaar, doch de bedoelde redacteur maak
te zich er van af door te zeggen, dat niet iedereen 
behoefde te weten, hoe de Bondskas er bij stond. 
Hier is naar mijn mening sprake van misleiding. 
Gaarne had ik de cijfers over de jaren 194 7 en 1948 
meer gedetailleerd gegeven. Gezien het feit, dat de 
boeken over die jaren hierop niet zijn ingericht, heb 
ik er van afgezien nadere specificaties samen te 
stellen. De boeken over het lopende jaar zijn zodanig 
ingericht, dat U t.z.t. over 1949 een gedetailleerd 
overzicht tegemoet kunt zien. 
De controle werd ten zeerste bemoeilijkt door het 
feit, dat in de werkwijze tussen Bondspenningmeester 
en Afd.penningmeesters geen homogeniteit bestaat. 
Voor hrt einde van dit jaar zullen de Afdelingspenning
meesters nieuwe instructies ontvangen, teneinde dit 
euvel te verhelpen. Bij deze doe ik thans reeds een 
beroep' op die functionarissen, hun volle medewerking 
hieraan te willen verlenen. 

Hoogachtend, 
Accountantskantoor J. M. KLEINGELD. 

s 
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!Jota. voor o.D. 947 /.
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In de 1.1ea_edeJ_ingen var1 de Algemene Bond van oua_en van Dagen 
(orgaan van de Bond voor zijn leden),v8n Juli en Augustus 
1949,komen in het Afcl.elingsnieuvvs een aantal namen voor. 

Bij checl{ing van 79 van deze namen, blel{en er 9 voor te l{omen 
in A.OoDo 

Van deze 9 personen is van 2 hv .. nner bekend dat zij communistis 
georien te erd zijn en in 194-6 voor het raam hu.n11.er won.i1'lg een 
affiche van de C.P.N.hadden opgehangeno 
Deze twee personen zijn: 
Jacques Vincent "P. .. �:g�il'!, geb. 9-6-1875 te Rotterdam,v1onende te

2 

Rotterdam, en 
Bastiaan van zwol,gebo?-9-1884 ·te Ridderkerk,wonende te 

...... •et t HIA# tz• 

KXOCOCKXKKXk Rotterdam. 
De overige 7 personen komen alleen voor als lid van de Bond 
van Ouden van Dagen of als spreker op een vergadering van die 

Bond. •



Jac. VI[][ ���!!! vermoedelijk R' dam 
til d'. F � � J .A .J .Pouw. vermoedelijk R, dam. i.J iJ. 

-k{ 1 J •!� �!:OOQ. 

, /l�!�r, Duinstraat E.85 te Domburg. 
)L.�enJamig�, wonende Amsterdam-West,Paramaribostraat 7. 
/! H.G.�_êuij�,Sarphatistraat 109 te Amsterdam. 
/' T .� Leeuw ,Govert Flinckstraat 213 te Amsterdam. 
/ H.J •!!2!!!J2ett�,Uiterwaardenstraat 249 huis te Amsterdam. 
/ G.KrijS�,te Amsterdam. 
� P.H.Steenb�rsen,te Amsterdam. 

M fr.. B.Yfil! �w.2.±, te Rotterdam. 
/ A.C .Lan�e, te Rotterdam,Meiendaal 13 • 
x. J .y_ag de Gev�, te Rotterdam • 

• r,. )1.. H .�g de Rol, te Rotterdam. 
;1N.��,Hoogstraat 43 �e den Helder. 

•• 

--

/IJ.v.� der �,Ooievaarstraat 73 te den Helder. 
/1 K.�enstra,Jobertstraat 77 te den Helder.
,(IP.Keet,Torenstraat 2 teden Helder. 

/lw .Termeulen,Kemphaanstraat te d en Helder. 
;'P.Sarbu�,den Helder. 
)M.Bonten ,den Helder. 

/1� � !:21,den Helder. 
/ N .Babi�, te Middelburg. 
/ J .G.� guiz�, te Vlissingen. 
/w .de �' te Renkum. 
_1 C.M.� ��! }la�!,te Klundert • 

/ .A .J .�stend,2E.I?, te Baarn. 

/ !§.g �!phen,te Baarn. 

/N.Koreghof,te Baarn. 
X C.Ond�!��,te Scheveningen,Arnhemsestraat 21. 

I • 

/ G.J.!±ink,Jacob Pronkstraat 122 te Scheveningen. 

1 J.de Weerd,Korendijk 67 te Scheveningen. 
A P.Huis�,Harstenhoekweg 70 te Scheveningen. 
/dames � Lee�w�g,Windastraat 25 te Scheveningen. 

/ dames M�nd,iJ.Is,Juriaan Kokstraat 197 te Scheveningen. 

/ A,�,Delistraat 3 huis te .Amsterdam. 
;Joh.J.Ew�,Deimanstraat 164 te s-Gravenhage. 

KJ.!�� §�,te s-Gravenhage. 

/ J.W.� !���!t�,te Zwijndrecht. 



/ A. Ramermans, Oost Souburg 
/v.d. Pijl, Oost Souburg 
/ van Veen, Oost Souburg 
� Dorlijn, Oost Souburg 

- 2 -

/Bakker, Verzandvoortstraat 32, Eindhoven 
JE. Hopman, Neutonplein 9, Eindhoven 

):'( van der Berg, Wageningen 
. \ 

• 

/ H.G. Rekveld, .Amersfoort, van Bemmelstraat 
/K.w. van Doorn, Utrechtseweg 115, Amersfoort 

D. Peeman, Hellebaardiersingel 2, Vlissingen
! � G. Da.niels, Amsterdam

/P.J. Wierings, Haarlem

/Mevr. A. Engels-Jasper, Brederodestraat 30"', Amsterdam·
D. Evehhuis, Batavierstraat 39, Groningen
H. Drommel, Oostersingeldwarsstraat 7.A, Groningen

� D. Eskens, Oostersingel 2, Groningen 
/ w. Venema, Geraniumhof 10, Groningen 

/Heyneman-Winkels, Nieuwstraàt 93, Groningen 
(K. Tilburg, Veemarktstraat 86, Groningen 
/W• OosterhuislJl Kerkstraat 38, Groningen 

/J .G. Prijs, Azalea.straat 33, Zwolle 
/J• Schelder, Zevenalleetjes 5, Zwolle 

/M• Rodink, Coetsstraat 28, Zwolle
/ G. Willighagen, Zwolle 

/P. Moot en, Zwolle 

�· Klooster, Zwolle 

•
/Schuman, Ede

Bisschop, Ede

;M.N. de Rooy, Vlissingen

/'Bokhoven, Eindhoven

/P • .Andriessen, Bergen op Zoom

1 
c.A. Wimmers, Maassluis

/A. Holsten, Werkendam

/J• van der Meulen, Voorburg
/Geiten beek, Voorburg

/ A. Flaton, Voorburg

1 
A. van Breugel, Kon. Wilhelmina.laan 324, Voorburg.

/ G. de Rutter, Voorburg
Bezuyen, Voorburg 

/ Roodenburg, Voorburg



• 

. 

• 

• • 

• 

• • • 

• 

. 

• 

• 

• • 

• 

• • 
• 

} 

• 

' 

• 

• 
No.: 

, 
• 

• On-d.: • • 

• 

• • 

• 
• 

• 
• 

• 

. "' 
• 

• 
• • 

' • • 

• 

� 

BX68204 
•

. � 

J 0Ev1e.v.s 
• 

• 
• 

• 

• 

• • 

.. 
• 

• 

• 

• 

• 

• • • 
• N. •

,, , .... "*, .... 
7 • ZE 

t' 
r 

' 

III. ef III h ·3
• 

• • 

• 

. , 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• • 
• 

• 

• • 
• 

• 
• • 

• 

's-GravenhaEe, 25 Augustus 1949 
• 

• 

• 

• 

, D · :O· --15 l\f S T � E I1 E J !�1 
• u ·11 s , : rr sa a 2 lL tt I t a • t uu I a r r , L , lts ra : : r ar 

• 

n.a.Vo Bericht in·het• 

• 
• • 

• 

• • 
, 

• 

• 

Vrije Volk van 
21. 7-�49

• • 
• 

• 

• • 

• 

· 
. Naar. �n·het.aagblad "�e't Vr.:1:je�.Vo1k" van 21 J1.,li ;j.l • 

.. v\fe.rd ·gemeld. j�s. J .ro·,·11�RS door d e  ·afdeling 'sta\'1-ra:venhag va11. de 

• 

• 

\ 

• 

.... 

De 
te 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

· · ·· i'Alfemene Bond van_ O_uden va11 Dagen't. afgevaardigd naa.r de ja.ar- .
· . vergac1�ring · dezer organisatie.� .. = • · 

• . 

. 

• 

• 
• 

• 

) • 
� .. 

. - � . 

- · · Ik mç>ge U ir�.rzoe1éen rai_j te . doen inll-0hten omtrent zijn
person·a1 ia· ·en z j_�jn politie�� or.�enterj.ng, .c.q •. a cti vi teit, 

· a 1Sm.edé ·-betre.ff'enQe ·a;e èvent'Ueel door hem in deze bond beklede
• • 

fun ct·i e. · · · _ · · · · . · . , 

• 

• 

• 

•• 

r • 

•• 

.. 

•• 

• • 
•

• 

• 

.... 

• 
. • 

• 

• 
• 

• • 
• 

• 

... . ,,. . 
• • 

•• •

• 

\ 
• • 

• 

•• 

• 

• 

• • •
-

• 

• 

• 
• 

• 

• 

. 

• 

"' .• • 

• 

• 

•• 
• 

• 

• • 

. • 

• 

• 

• 
·�

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

. ' 

• 

• 

• 

• 

• • 
• 

• 

• 

• 

• •• 

• • 

-• 

• 

• 

• 

• • 

• 

Het î{oofd van de 
12 namens. deze: 

• 

• • 

• 

• 

• 

. • • 

-
• 

• 

Dienst 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

G • • 

Heer� lfoofdco!l'Jnis.sarj�s van Pol 1-t ie • 
• • 

. J .Q.·8 Crabbendam • • 
• • 

• 

• 
� .. • 

• 

• 

• 

. . , 

• 

• 

• •• 
• 

• 

- .

• 

• • 
• 

• • 

• 

• 

• 
• 

• • 

•
• •

• 
•

• 

• 

• 

• 
• 

• • 

• 
• 

•



. .')_ 
'' 

. 

De ouden �oor de jongen

Op een goed bezochte vergadering
van de afdeling Den Haa.g van de

\ Alg. Bond van· Ouden van Dagen
1/ .! - i. � werden de her;n J. v. d. Sluis en
4/�c 

l .:J.· Ewer� als af�evaardigden naa.r de

0 / 
Jaarvergadering benoemd�;Ee aan
tal ouden van dagen verkl de zich 

1' :}11'- ,,.... J. 0 ft-j • ter vergadering bereid Z rdag te
/ collecteren voor "vaç,antievreugd"

l onder het motto, naar .men zeide "De

ouden voor de jongen". 
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Rijksrechercheur J.ten Hove dd.bij de P.G.alhier vraagt 
inlichtingen betreffende de Algemene Boncl van Ouden van 
Dagen zulks naar aanleiding aanvrage J.).oninld.i� Goedkeuring 
Statuten • 

o.v.J.R'dam had geadviseerd om ook 'de politieke zijde van 
de bestnursleden eens te bekiJ·ken.Vandaar de opdracht aan 

�r 

ten Hove. 

fueegedeeld dat de c.v.D.de zaak zelf ond�rzoekt en dat de 
P.G.te zijner tijd schriftelijk inlichtingen kan vragen. 
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• 

• 

• 

•



Betreft 

' 

T)e Algemene Bond van Ot1fl 8n van dagen Nederland. 

De situatie in de Algemene Bond van Cuden van 
aa,gen "f'Tec'l er land is momenteel zeer verward .De oorzaak 

\,,.- van deze verv1arële situntie moet gezocht vrorc1en in het
r--;aftreden van de voorzitter P.C.l1R0l·1.BORS 1

1
1 en de le 

secret8ris G.FI1PS1ï'.Het aftreden van 1GatstgenoPrrr1e 
moet gezien worden als te zij� geschied onëler dvan� 
van rR�lnBORSr.De ex-voorzitter heeft in genoe�de bond 
altijd zeer eigenmachtig opgetrea en, zowel op he·� ge
bied van �et nemen van beslissineen als op het gebie� 
àer financiën.Velen noe�em hem een dictstor,die op de 
]rosten van ne OL'..<len ven <'lagen reisjes maa1 te en een 
goer leven ha a. 'l1en slot te kwam er nog bi ,i, dat hi ,i <ie 
Bond willens en v etens in communistische ric1-Jtj ng 
stuurc1 e,iets \,at door vele le'ien niet ge,renst vornt.De
ze laatsten willen ne uolitiek buiten de bond houden en 
zj ,i streven alleen het belanp- van de ouden van de,ç;en na. 
Fet al of niet or.ganiseren van feestjes en tocht ies 
voor de oude mensen was en is nog stee�s een Pesc�il-
'l')Unt,waarover de meninrrn zeer uiteen lienen èn nop 
uiteen lopen.·rrouwborst was tegen het organiseren van 
feestjes en der,g_;eliile.Volfens velen orr de eenvouAige 
reden,dat hi� dan �inder �eld in kas zou hebben voor 
zi,in rei7en enz.VolRens informatie van verschillende 

I zi,iden staat 1'rouv1borst bekend als een corir.1unj st. 
Bi,i is zoo�enaa�d uit eigen beveging af�etre�en,�och 

de werkeliikheid is,aat men hern als bet ware �edwonp!en 
h8eft af te treden,hoofdzakelijk van wege het feit,dat 
hij de �ond in co�munistische richtine stuurde. 

Na zijn verdwijnen uit de Algemene Bond voor 
Ouden van dagen Nederland heeft hi,i met Flinse de Ne
derlandse Bond voor ouden van dagen opgericht.Deze 
Bond heeft echter tot o:o heden geen opgang gernaa"kt. 
'rrouwborst vertelde in een vergadering te Rotterdam, 
dat hij gaarne met de Algemene Bond voor ouden van da
gen wil fuseren en dat hij de eerste officieuze sta�pen 
ree�s geaaan had.Hij verklaarde hierbij,dat hi,i als lid 
van de Algemene Bond bedankt heeft omdat hij in het 
financieel beheer niet langer vertrouwen kon stellen. 
In het mededelingenblad van de Algf3mene "1ond van ouden 
van dagen heeft de Bondssecretaris gescbreven,dat het 
Hoofdbestuur officieel niets weet.Verder schrijft hij: 
"Dit is een aangelegenheid die tot de comuetentie van 
de leden behoort,wij hebben in het geheel geen haast". 

Verschillende leden van het Foofàbestuur en 
van de besturen van de afdelingen zijn links georiën
teerd.F.r zitten "vogels van diverse pluimage" in,zoals 
C.P.W-ers,R.C.Peer,leden van de Partij van de :rbeid
een oud N.S.B.er en mensen die behoren tot ae Protes
tants Christeliike partijen.

("" �. X\ De Heer L.van den Berg,w�nende te Bergen on Zoom, 
Burgemeester de Rooklaan 39�lid van het Hoofdbestuur 
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en lid van het bestuur van de afdeling Bergen op zoom. 
Bij de laatste gemeenteraadsverkiezin�en te Bergen on 
Zoom funueerde hij als lijsttrekker van de V.V.D.Uij is 
financieel onafhankelijk.Hij heeft zich alti�d bet lot 
van de ouden van dagen aangetrokken.�eeds voor de oorlo 
organiseerre hi,i tochten voor de ouden van dagen.Dit wa 
toen particulier injt@tief.Hij wordt door mensen die hem 
reerl s lang van nabi .i kennen volkomen noli ti ek-betrouw
baa r gegcht.Fij zal zeker zonder meer-niet dulden,dat 
de Algemene Bond van Ouden van Dagen als een verleng
stuk van de c.u.N. wordt gebruikt. 

De JD te Rotterdam beschouwt het Roofdbestuur 
van de Algemene Bond voor Ouden van DaP.en Nederland 
als cow..ITiunistisch en gewillig tot medewerking met de 
C.P."f\T.,zodra deze de ti,id rijn acht om de Bond tot een
verlengstuk van de Partij te maken.Vri.i zeker kan wor
den aanp:enomen,dat,wanneer het Hoofdbestuur hiertoe
zou overgaan,dit een geweldige deining in de Bond zou
veroorzaken,daar van ve�schillende zijden gebleken is,
dat men dit �ersè niet wil.

De C.P.N.heeft van een bijzondere belangstel
ling voor de Bond doen blijken.Op verschillende ver

�,@b&:e,� gaderingen,o.a.op die van 13 Januari 1949 te Rotterdam
- ,�1 waren aanv·ezig de communistische kamerleden J .Foogcar

� � )\SPel,H.Gortzak en J.Haken.Op deze vergadering trad
-vO' �ftrrouwborst als spreker op .Hij zei o.a. ,dat door de 2e---

Kamer weinig aandacht is geschonken aan de belangen van 

L voor zijn 

de ouden van dagen.De motie,die was ingediend op 22-12-
48,had zo weinig belangstelling van de 2e kamer,dat zij 
in zijn geheel werd afgestemd,behalve door de C.P.N.Fij 
verzocht de vergadering hieraan met de volgende verkie
zingen wel te willen denken. 

Volgens inside-informatie uit de afdeling 
Scheveningen is de bond neutraal en houdt de uolitiek 
buiten de deur • 

De tegenwoorai�e voorzitter van het Hoofdbe-
), \ stuur de Peer Wilhelmus van BEF.Y ,.geboren te Rotterdam 

� October 1880,van beroep bootwerker,wonende te Schie
dam V.d.W.lststraat 18a zou lid zijn van de Farti,i van 
de Arbeid.�én dezer dagen verscheen aan de ramen van 
:zi,in woning een verkiezingsnropagandabil.iet ven de 
P.v.d..A,zodat aangenomen mag worden,dat hij lid is van
deze parti�.rer versterking van deze opvatting diene 
het feit,dat hij de candidatenlijst van de P.v.d.A voor
de gemeenteraad te Schiedam heeft ondertekend.�et dag
blad "De 111aarheid" ,waarop hij is geabonneerd,zou hij
lezen Jii.L:Politieke orièntering,aldus de ID te Schieda�
Hij heeft f.156,00 per jaar aan ouaerdomsrente en 
f.456,00 per jaar V8n de �oodvoorziening ouden van
dagen.

r�en heeft�og nooit op een -politieke ver.gade-
ring gezien. 

Bij onderzoek op diverse plaatsen is geble
l<"en,dat het bi.j de Algemene Bond voor Ouden van Dagen 
Nederland een jagen naar baantjes is,waarbij de ijdel
heid een grote rol speelt.Men vindt het rbljjkbaar 
prachtig als :;.·dè11 naam onder een of andere circulaire 
prijkt en men schijnt van het standpunt uit te gaa�nat 
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elk lid zijn bAurt T"oet hebben •1Visselinp: van de functies 
is aan a e orde van r'i e dag en de meninP-sverschi 11 e n  zi .in 
legio. 

De boekhouding is in vele gevallen zeer nrimitief �e
blelren. 

�.'i,in informant te Berp-en op Zoom,die plaatse
lijk goed gejnformeerd is,beweert,dat de beschuldigin� 
van R.K.--zijde als zou de Algemene Bond van Ouden van 
Da,g;en Neclerland uitgaan van cornrnunistiscfäe zi ,ide wel 
wat overdreven en voorbarig is,althans vat B er�en on 
zoom betreft. 

Als bi .i la.g:e gaat hierbij een exemplaar van 
Statuten en van het huishoudelijk regle�ent van de 
Algemene Bond van ouden van dagen Nederland. 

Gesloten te 's-Gravenhage , 2? Juni 19l9 •

8 . 
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c Betreft : ,�lP'emene Bond van Ouden van :'.)aC'en Neoerland. 

Federatie Ouden van �a�en Dordrecht. 
I; Vo!o '"· 1 

-
1 

+ 
r- , ,Q49 

IE lu1;
Op Donderdap 23 d-uni 1949 is in de namiddçP'

uren een niet openbare verf'!'aderin� r-ehouden in het �e
bouw Patrimonium aan de Lan/Ye Breestraat te Dordreclt. 

Deze ve�p-aderinç werd beleP'd door de Alr,emene Bond 
van Ouden van Daoen Nederland en stond onder leidinP 

........ Ivan Arie Ponsen, P'eboren te Dordrecht 22 raart 1877, 
plaatwerker op de vlieP-tUiP'fabriek :violanda,Fed., r..een 
Kerk.(':'enootschap, vmnende te Dordrecht Billi tonstraat 14rd 

Op deze verP'aderin,O' werd D'esproken door een zekere 
.lilhelmus Van Beek,de Bondsvoorzitter.Ook werd het woord 
�evoerd door een zekere Den Hartof,die met van Beek was 
meepekomen.De personalia van deze heren zijn bekend,zie 
het desbetreffende dossier. 

Op die verraderin� werd petracht een aantel leden ° r 

voor bovenf'!'enoemà.e bond te winnen.Dit JYelukte echter � 
niet. Ook heeft me1'i. tijc ens de verr,aderin"' f'l'etracht een 
bestuur te vormen voor de afdelinP- Dordrecht.�r PCf 

zich slechts 1 persoon op als bestuurslid nar:1elijk: 
Cornelis 1:ulder, aeboren te /a,o,enin-'?en 10 �u.ç,ustü.s 1882, 
zonder beroep ,Yed., Peen kerk{.l'enootschap, wonende te 
Zvri jUrecht, I'rins Hendrikdvrarsstr8at .I ulder werd aanp-e
wezen e.ls pennin.rmeester en tevens bode van de afdelinl" 
Dordrecht. 

Sen tweetal personen,namelijk Arie Fonsen voornoend 
en .Arie van laardenburP', .geboren te 's-rrevenaeel 20 octo 
ber 1871,zonder beroep,Ned.,tr.H.,v,ronende aan boord van 
het schip 11 Cornelia 11 , lir,,o-ende bij a e Vriesebruc, waladres 
Lombokstraat 12 stelden zich beschikbaar om eventueel 
nieuwe leden voor de Bond te noteren. 

Op de verP-aderinr, werd bevestiRd, dat de ex-Voorzitter 
Trouwborst uit de Bond is p.etreden.Hij zou daartoe in 
verband met zi Jn handelinP'en eiP'8nlijk p:edwonp-en zitj.n. � 
�e6n en ander zou in verband staan met de fin8ncien v2n 
de Bond. 

In Dordrecht zou de AJ_P'emene Bond van Ouden van Dan-en 
20 leden tellen,die in feite �evoeP'Cl zijn bij�e afdelin� 
Zwijndrecht. 

Voor dat Trouwborst uittrad uit de Bond heeft 
daarin een scheidinP' plaats �evonden,waardoor de meeste 
leden voor die Bond verloren P'inD.'en.Deze personen heb 
ben te Dordrecht opPerichtide Federatie van Ouden van 
daP'en Dordrecht.Te Vlaardinpen en r-0uda zijn eveneens 
afdelinpen van de federatie opP'ericht.Fet totaal aan-
tal leden zou onP'eveer 1500 personen bedra�en. 

Fet bestuur V[!n de Federatie bestrat uit: 
Arie de KeizeB,Peboren te Dordrecht 21 ö..pril 1881, 

emailleur,Yed., C:-een KerkP"enootschap,wonende te Dor
drecht ,HoPe Nieuwstraat 4rd. (Voorzitter) ; 

Johannes Franciscus Schreven,oeboren te Schiedam 14 
'\.pril 1881, zonder beroep ,Ned. �N.H., wonende te Dordrecht
Vest 175 beneden. (Secretaris} 

Anton Händrik de Leeuw,Peboren te Dordrecht 19 Janu
ari 1880,zonder beroep,Ned.,N.H.,wonende te Dordrecht 
Heer Herman Suisstraat 62rd.(PenninP'.ITleester). 
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:Lls penninameester voor de afdelinrr Dordrecht f'un.o-eert 
Jillem van der Laélrs P'eboren te Dordrecht 6 ram;t 1868, fTe 
�ed.,wonende te Dordrecht,Looiers�racht 3. 

Voor zover te Dordrecht kon worden naP'e!"aan, bemoeit 
de Alpemene Bond van Ouden van Da.oen zich momenteel niet 
met politiek,doch aanfl'enomen kan worden,dat deze,zowel 
als de Federatie van Ouden van Da;9'8n Dordrecht links peo 
orienteerd zijn en als het ware.y{ te Pen de C .P.N .aanf."e
leund zijn • 

.!.van der Laars voornoemd was op 28 October 1947 
abonne op het daP"blad De 1/aarheid. 
-

Op crimineel pebied is bekend dat: 
J.,..H.de LEEUl voornoemd bij vo.mnis van ë.e Arr.1techtbe..nk 

te Dordrecht d.d.1-5-96 terzake van vernielin� is veroor
deeld tot 4 �ulden boete subs.2 daO'Sn hechtenis.voorts is 
hij bij vonnis van penoemde Rechtbank d.d.18-2-98 terzake 
van diefstal door 2 vereni.NÏe personen met inklimminR en 
valse sleutel veroordeeld tot 5 maanden PevanP"enisstraf. 

A.PONSEN voornoemd bij vonnis van de Arr.�echtbank te
Dordrecht d,d.26-1-11 terzake van smaadschrift is ver
oordeeld tot f.25 boete suhs.25 daD"Sn hechtenis. 

�lis bijla.oen raan hierbij: 
a. 1 exemplaar Sta�tuten en Huishoudelijk Re.cdement van

-- de Federatie Ouden van Daf"Sn "DO'iD1t.J;CHT"; 
b. 1 krantenknipsel uit de Dordtenaar d.d.22-6-49;
ë:" 1 krantenknipsel uit het Dordtsch DaP'blad dd.29-6-49.

Deze inlichtin�en zijn bekomen door bemidde
lin� ven de ID Dordrecht. 

Gesloten te 's-Gravenhaae , 5 Juli 1949. 
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Krantenknipsel Dordtsch Da�blad!" dd .29-6-49.

Gezellige avond voor 
v ,1 de oudjes 
,(.� )ll' -.,r, • " t-� Gisteravond bood de Dordtse afd lÎIIlg van de Bond van Ouden van Dagen in "Américain" haa,r leden eengezellige avond afs afscheid van !'.et wdnterseiizoen. De aklelingsvoorzi,tter, de heer A. Ke�er, sprak het open,ingswcord, ' waaruit bleek, dat het Dordtse bestuur niet sthlzit en als heit nodig was de weg naar Den Haa,g wel wis� te vinden om doo.r te dringen tot de mi·nisteiriële werkkamer ter bepleitingva,n de sociiale bel:angen van de oudjes. Een federart;,ief, landelijk optredenvan de Bond zal in de toekomst dezeta,a,k eahter spoedlÎJg kunnen verge-makkelijken.Heit pro,giramma van de avond werdver-ro�d çl,oor het gezelschap "De Regeniboo,g", ·o.l.v. de heer M. Burggraaf, dat ziah .belangeloos hiervoor·, besohikibaa.r had geste1d. Een succes-nummer waren ongetwijfeld de boel rendansen, waarin de troonswisseling; symbolisch werd voorgesteld. Het 

1 tihrilMertje "Het ziekenhuis" bracht de laohsipieren van de oudjes in beiwegin,g, teirwi.i� mej. Anni Schuu.rman met haar lincliscihe zangniµmmertje 1. een we.JJVerdiend aw-laus te beurt viel. Het 1IDmikale deel van het programma was bij het Regeniboogorkest in 1;-oede handen. 
� � ��-
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Krantenknipsel Dortenaar dd.22-6-49 

LEDENVERGADERING OUDEN 
VAN DAGE� ./ I } ,_ .. -�11/ . ....,,... 

Donderdagmiddag om 2 uur"'lloudt de
afd. Dordrecht van · de alg. Bond van
Ouden van Dagen een ledenvergadering

· , in gebouw Patrimonium. De nieuwe
' bondsvoorzitter, de heer v. Beek, zal een

ap iwo}{ ap.ro ap uev ·uapnot{ J{t1e.rdsaoi 
bestuursverkiezing. Ook niet-leden zijn 
van harte welkom. 
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Dl 13 JUNJ 194� 1 uni 1949.
-----

----�--- Kort verslag '<_an de�ol><l,el;�e vergaderi!\fl
(§;an de Algemene Bond van Ouden van dagen, afd.Rotter
�am-Zuid, gehouden op Donderdag 9 Juni 1�e 10 uur 
i�het Harmonie theater aan de Gaesbeekstraat te Rot
terdam. 

Aanwezig circa 200 personen, onder wie enkele 
vrouwen. Zaalcapaciteit 711 zitplaatse� 

Bijlage: Medelingenblad Juni 1949 in duplo. 

Van Zwol, Bastiaan, geb:7-9-84 te Rmdderkerk, 
wonende te Rotterdam, Dillenburgstraat 24b, voorzit
ter L.M.O., opent te circa 1Q30 uur de vergadering 
en hee� allen welkom, Bij gebrek aan een secretaris 
leest spreker de door hem zelfgemaakte notulen van de 
vorige vergadering voor. 

De verkiezing van een 2e voorzitter, een 2e 
secretaris en 2 commissarissen van toezicht, wordt 
door de voorzitter aan de orde gesteld. 

Op voorstel van Van Dinther, Franciscus,ge:B: 
20-6-77 te Geffen, wonende te Rotterdam, Pijperstraat
31a, wordt Van der Geyel, Jacobus, geb:8-3-75 te Rot
terdam, wonende te Rotterdam, Gr.Hilledijk 249c,bij
acclamatie tot 2e voorzitter en de Lange,A.C.,alsnog
onbekend. tot secretaris gekozen,,/

Bij zit§en en opstaan worden Van der Rol, 
Hermanus, geb: 19-5-76 te Hoorn,wonende te Rotterdam, 
Persoonsharen 199b en Van Gemert, Pieter,geb:10-2-78 
te Charlois,wonende te Rotterdam, Hortensiastraat 
31b, tot commissarissen van toezicht gekozen. 

De Bruin, Gerrit Jan, geb:28-5-78 te 's-Gra.
venhage, wonende te Den Haag, secretaris Hoofdbestuui; 
zegt uit vrije wil 120 uur per week te werken en eist 
van de afdelings-bestureh eenzelfde krachtsinspanning 
Spreker zegt reeds 52 jaar lid te zijn van een socia.
listische partij en hieruit de kracht te putten om 
te strijden voor de verbetering van het lot der armen 
en verdrukten 

Van Dinther, F.,voornoemd, zegt de politiek uit 
de Bond te willen houden. Persoonlijk heeft hij bij 
het aanvaarden van de functie van 2e voorzitter van 
de bond, afd.R.M.B., bedankt als lid van de C.P.N., 
daar hij dit lidmaatschap onverenigbaar achtte met 
de belangen van de Bond. 

Den Hart�, Cornelis, geb:17-10-82 te Ridder
kerk, wonende "te Rotterdam, Polderstraat 82a,bonds
p:nningmeester, geeft zijn bekende relaas over de 
kwestie Trouwborst, en zegt, dat de bondsgelden niet 
kunnen-worden besteed aan het geven van feestjes,doch 
moeten worden gebruikt voor nuttiger doeleinden. 
Het grootmaken van de Bond is niet alleen de taak van 
het bestuur, doch ook van elk lid afzonderlijk. 
De steunregeling voor de ouden van dagen zal afhangen 
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van de sterkte en eenheid in de Bond 

Van Zwol,B., voornoemd, sluit te circa 
12.45 uur de kalm verlopen vergaderi#g.-EINDE----

....,..--�---··.,. ,,, ,,,,. ... , ... ,. 1c. _.,.., •••--•• rr·e-<nr ...... "-
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STATUTEN en HUISH. REGIM. 

van de FEDERATIE 

OUDEN VAN DAGEN 11DORDRECHT11 • 

Gevestigd te Dordrecht. 

--0000000--

-Y/.. 

. J '. 

,. 



-2-
REGIEMENT FEDERATIE OUDEN VAN DAGEN 

te ·D o r d r e c h t. 

S T ·A T U T E N • 

ARTIKEL 1. 
De vereniging draagt de ilaam: FEDE

RATIE OUDEN VAN DAGEN en is g,tvestigd 
te Dordrecht. Zij zal in de statuten 
genoemd worden: de Vereniging. 

ARTIKEL 2. 
De Vereniging stelt zich ten doel 

om door organisatie de belangen van 
zijn leden te behartigen en hun be
staansvoorwaarden zo gunstig mogelijk 
te maken •. , 

ARTIKEL 3. 
De vereniging tracht dit doel te 

bereiken langs �ettige en geoorloofde 
weg en wel door: 
a. het elkander bijstaan bij het optre

den van moeilijkheden;
b. het leggen en het onderhouden van

contact met die officiële instanties,
die mede invloed uit kunnen oefenen
op het aanbrengen van verbetering in
de positie van de ouden van dagen,
of in het oplossen van optredende
moeilijkheden;

l 
l 
1 

j 

1 

. . - -JJ- -

·· C • h�"Ç. Uitgeven .van geschriften en het
p.ouden van ve!'ga_der;i.ngen; ' '·· · · 

d, aansluiting bij� of samenwerking met 
verenigingen of. lichamen, die zich 
d_e · behartiging van de belangen der 
ouden van dagen in het algemeen ten· 
doel stellen. 

ARrIKEL 4. 
Lid van de vereniging kunnen zijn 

alle ouden van dagen, die in het genot 
zijn gesteld van de Noodvoorziening 
Ouden van dagen, of zij, die de daartoe 
gerechtigde _leeftijd hebben bereikt en 
die sc-hriftel�jk verklaard hebben zich 
met doel en middelen van de vereniging 
gelijk in deze statuten zijn omschreve�, 
te veren:J,.gen. 

Adspirant lid kunnen z-ijn alle 
ouden van dagen, die de leeftijd van 
60 jaar hebben ?ereikt en die van 65 jaar 
nog niet hebben overschreden. Adspirant 
leden hebben gèen stemrecht in de ver
gaderingen. 

ARTIKELS. 
Zij die lid van de vereniging wen

sen. te worden, melden zich bij de .. Secre
taris; deze zend de aanvrage door aan 
het Bestuur, dat over de toelating be-
·slist.

Het :&;.stuur heeft h�t recht de per
sonen, die zich bij de vereniging voor 
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het lid.maatschap aanmelden in de eerst
volgende te houden vergadering voor ba)
lotage vo·or te dragen. Besluit de verga
dering tot niet' toeiating, dan wordt het 
lid niet �oegelaten. 

Het lidmaatschap vangt aan bij de in 
· ontvangst neming van het bewijs van lid
maatschap, dat vanwege. de vereniging

' wordt verstrekt', na. betaling van 1 week 
contributie. 

ARTIIIBL 6. 
Zij, . die op het ·ogenblik, dat een

bestaande rechtsperso.onlijkb.eid bezitten
de vereniging vanuit artikél 4 genoemde 
personen zich.aansluiten bij de véreni-· 
ging, °lid dier verenigip.g waren, worden 
door die aansluiting lid van de vereni
ging voor zover zij in dat lid.maatschap 
bewilligen. 

Om' tot die aansluiting te geraken, 
·, · moet die vereniging aan het Bestuur ·een

door haar V.oorzitter en Secretaris gete
kende verklaring inzenden, waaruit ·· 
blijkt, dat door de vergaderipg.dier ver
eniging op wettige wijze het besluit is 
genomen zich bij de vereniging· ·aan te 

· sluiten.·

ÁRTIKEL 7.
Het lid.maatschap vervalt bij over

lijden, opzegging en royement. Opzegging
moet schriftelijk geschieden aan de Se
cretaris der vereniging.

-5-
In gevallen van· contributieschuld, 

zomede indien het lid handelinge_n p'leegt, 
in strijd met de bepalingen vervat in 
deze statuten en h.h. reglement, ge
schiedt royement door het Bestuur ge
hoord de ledenvergadering. 

Het geroyeerde lid heeft .r�cht op

schriftelijk beroep op de door .de leden
vergadering samen te stellen "commissie 
van onderzoek. Gedurende het verzet te
gen royement wordt het lid.maatschap als 
ge schorst bescho'uwd. en vervallen voor 
die. tijd alle àanspraken en rechten.· 

Wanneer in.laatste instantie een 
royement wordt tenièt gedaan, treedt de 
betrokkenen weder direct in·all9 aan
spraken en rechten voor de schorsings
termijn, met verplichting zijnerzijds 
de achterstallige verplichtingen aan de 
vereniging te. voldoen. 

· ARrIKEL 8 .
Het Bestuur.bestaat uit 3 personen 

·· en wordt gekozen bij vrije stemming op
de· Jaarvergadering. Het Bestuur is be
last· met het behartigen van de belangen
der vereniging. De Voorzitter.en Secre
taris treden zowel in als buiten rechten
voor h_aar op.

ARTIKEL. 9.
. . Het. ·tijdstip der inwerkingtreding

van door· de vergadering genomen beslui
ten, worden mede door de vergadering be-
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slist, tenzij een derde der in de verga
dering aanwezige leden het verlangen uit
spreekt, dat een gènomen besluit aan een 
referendum wordt onderworpen. Alsdan·· 
wordt de d�t.utn van in we·rkingtredj_.Iig per 
�eferendum tégelijk vastgestèld. :· 

ARTIKEL 10. 
De inkomsten van de :vereniging .be

staan uit: 
a. gewone en buitengewone contributiën;
b •. bijdragen van de leden;
c. bijzondere baten uit schenkingen en/

of legaten enz.

ARTIKEL ll. 
De ledenvergadering stelt de contri

butie vast. 

AR:rIKEL 12. 
De ledenvergadering benoemd een com

missie van controle voor het controleren 
·van de ·kas en boeken. Bij het einde van
elk boekjaar wordt ·door de commissie rap
port uitgebracht over bewind van zaken
bètreffende b�heer en besteding der fi
nanciën.

. ARTIKEL 13.
Bij het optreden van geschillen kan

een commiss.ie van arbitrage benoemd wor
. den .. door de led·enverga.dering, bestaande
.)J.i � �rie personen. De· benoeming geschiedt
bij geheime stemming, de leden-dezér com-

-?-

missie moeten elk afzonderlijK do vol
strekte meerderheid der uitgebrachte 
stemmen op zich hebben verenigt. 

ARI1IKEL 14. Het verenigingsjaar is ge
lijk aan het kalenderjaar. 

ARTIKEL 1.5. 
De statuten kunnen gewijzigd wor

den bij besluit van·de ledenvergadering, 
behoudens de Koninklijke goedkeuring 
voor zover de wet dit vereist. 

ARTIKEL 16. 
De vereniging wordt aangegaan voor 

de tijd van 30 jaar, te rekenen vanaf de 
dag der oprichting, zijnde 1.Januari 1948.

ARTIKEL 17. 
Tot on tbinding van de vereniging 

vóór de in artikel 16 genoemde datum kan 
niet worden besloten zolang nog 10 leden 
van de vereniging haar in stand willen 
houden en dan alleen in een opzettelijk 
daartoe belegde vergadering. 

Nadat het besluit tot ontbiuding ge
nomen is, treedt het Bestuur als liquida
tie commissie op. Deze commissie draagt 
zorg voor het geven van een juiste bestem
ming aan de op dat tijdstip bestaande vlot
tende en/of vaste bezittingen der vereni
ging. De algemene vergadering, die tot 
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ontbinding van de vereniging besloot, 
beslist, 1110t inachtneming van artikel 
1702 van het Burgerlijk Wotboek.over 
de aanwending der bezittingen, zoveel 
mogelijk in overeenstemming met het 
doal der vereniging. 

Aldus vastgesteld in de algeme
ne ladenvergadéring gehouden te 
DORDRECHT d.d. 11 NOVE1�BER 1948 
in hot Werkmansgebouw Grote
kerksbuurt. 

Het Be et uur: 
A. DE KEIZER Voorzitter
J. SCHREVEN Secretaris, Vest 175
A.H. DE LEEUW Penningme��ter. 

HUISHOUDELIJK REGIEMENT 
ARTIKEL 1. NAAM.DOEL. De vereniging draagt 
de naam van Federatie van Ouden van Dagen 
91?, .is gev�stigd te Dordrecht. Zij is opge
richt.: 1 Maart 1948. 

De Ver.stelt zich ten doel de maatschap
pelijke positie van ha�r leden te verhogen 
langs wettelijke en geoorloof de wegen. 
ARTIKEL 2. Het Ver. jaar loopt van 1 April 
tot 31 Maart en sluit het boekjaar op boven
vermelde datum af. 
ARTIKEL 3. De Ver.bestaat ui� leden,Adspi
rantleden ,Donateurs(trices)en begunstigers. 
ARTIKEL 4. leden en adspirantleden zijn zij, 
di� maandelijks betalen. Donateurs en begun
stigers eens per jaar. Zij,die lid of Dona
teur enz. wensen te worden kunnen zich bij 
bestuur of leden opgeven. 
ARrIIIBL .5 •. leden kunnen bij alle voork;omen ... 
de 7,aken hun stem hierop uitbrengen.2/3 van 
het aantal stemmen van ter vergadering aan
wezige leden, is nodig voor beslissing der 
p1mten van behandeling. · · 
ARTIKEL 6. 10 leden kunnen ten allen tijde 
een ·vergadering aanvragen, doch zijn ver
plicht dit 8 dage� van te voren kenbaar te 
maken en hun bezwaren schriftelijk en met 
redenen omkleed in te dienen. 
ARTIKEL 7. Het lidm�atschap eindigt bij 
sc�riftelijke opzegging,overlijden of roye
ment.Ieder lid is verplicht tegen de kosten
de ,prijs een reglement aan te kopen, o�dat 
hij geen onb�kendheid kan voorwenden.Btj tus
sentijds bedanken moet het nog lopende jaar 
betaald worden. 
ARTIKEL 8. Het bestuur bestaat uit voorzit
ter, Secretaris en Penningmeester,doch kan 
uitgebreid worden tot een dubbel bestuur. 
ARTIKEL 9. Elke 2 jaar treedt er 1 bestuurs
lid periodiek af, doch is slechts l maal 
herkiesbaar, het eerst aan de beurt van af-
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treding. is de Voorzitter ;dan Secr. Perun., ·· 
,bijzondere gevallen uitgesloten • 
ARTIKEL 10. De werkzaamhede.n worden. onde·r-
ling verdeeld. De Voorzitter le.idt de ver
gaderingen, de Secr. zorgt voor de notulen 
en de Penningmeqster voor .de ,gelden. 

Elke 3 maanden wordt hiervan een verslag 
gegeve� door de co�trolecoµun�êsie > bestaan-
de uit 3 leden. 

. 

ARTIKEL ll. Tot ontbinding der vereniging 
kan allsen een algemene vergadering beslui
ten met 2/3 der geldige uitgebraqhte stem-

� men. Ook kan er ontp.inding plaats hebben,
indien het ledenaantal is gedaald tot vijf 

• 

• 

personen. 
De gelden en andere bescheiden vervallen 

dan aàn een liefdadige instelling. 
ARTIKEL 12. Dit reglement treedt direct in 
werking, wanneer dit op de vergadering is 
aangenomen. In gevallen vva.ar·in dit regle
ment ·niet voorziet beslis·t het bestuur. 

Aldus vastgesteld door de algemene ver
gadering van_l9 Augustus 1948 . 

• 

• 

. 

HET BESWUR: 

Voorzitter: · A. de Keizer.
Secretaris:· J. Schreven. 
Penningmeester: A.H. de leeuw. 

• • 

. 

Secretarîaat thans gevestigd: Sluisweg 17. 
' 

DORDRECHT, 1 September 1948 • 

• 

' 

• 

• 

. . 

1 

• 

' 



EDEDELl�GE� 
JUNI 1949 

van de AJ.ge1nene
. 

Bond yan 

8EORETARIAAT EN REDACTIE: 

HOEFHADE 409, DEN HAAG ouben van
OPGELET LEDEN! 

Er gaan geruchten dat er z.g.n. valse zegels in om
loop zijn. Het zal wel weer komen van hen, die 
pogen onze leden in het harnas te jagen. Laat je niets 
op de mouw spelden, er zijn geen v a 1 s e zegels 
Zegels met blauwdruk 1949 zijn alleen geldig. 

Het adres van d'e Bondssecretaris en Redactie van 
.. MEDEDELINGEN" is: 

G. J. DE BRUIN, HOEFKADE 409, 
te 's-G ra v e n ha g e. 

Het adres van d'e Bondspenningmeester is: 
C. DEN IHARTOG, POLDERSTRAA T 82a, 

R.o t t·e rdam (Zuid). 
Voor hen, die corresponder en  met de Bonds-V-oorzitter 
is het adres: 

W. VAN BEEK, v. ELSTSTRAAT 18a, 
te S-chiedam. 

ZEG HET VOORT! 
H e t H o � f d b e s t u u r. 

WIJ GAAN GEWOON DOOR .. 
Naar aanleiding van vele klachten van leden, welke 
van de RAAD VAN ARBEID hunner inwoning het 
bericht kregen dat hun uitkering "Noodvoorziening 
Ouden van Dagen" was geschorst totdat een onder
zoek had plaats gehad, .,de Bondl' dienaangaande 
een adres gericht tot de Minister van Sociale Zaken 
met afschrift aan de daarmede in verband staande 
instanties om eerst een onderzoek in te stellen vooraleer 
een schorsing plaats heeft, daar de gedupeerde de 
bron van inkomsten mist en aangewezen is op hulp 
van derden. � 

NOODWET OUDERDOMSVOORZIENIN'G. 
Nog slechts enkele weken en deze wet zal reeds haar 
2e verjaardag vieren (ze is n.l. van 24 Mei 1947), 
terwijl ze op grond van haar inwerking treden per 
1 October 1947, een practijk van ruim 1)/z jaar ach
ter de rug heeft. 
Zijn er onder onze ouden van dagen nog, die déze 
wet niet kennen? Stellig niet onder degenen, die bij 
de Algemene Bond van Ouden van Dagen zijn aan
gesloten,• want zo ze al niet door middel van de Radio 
of·de Pers met deze wet in kennis kwamen, dan heeft 
d,i-ze Bond wel van voldoende voorlichting gediend, 
&kan dus worden aangenomen dat degenen, die 
.spraak konden maken op een uitkering krachtens 
deze wet, inmiddels in het genot daarvan zijn gesteld. 
Is het dan geen open deur rammelen, voor u nog eens 
een beschouwing over deze wet te (Je.ven? Tot op 
zekere hoogte moet ik deze vraag ontkennend beant
woorden. Immers toont ons, uitvoerders· van deze wet, 
de practijk nog maar al te zeer aan, dat ook het pad 
in deze niet voor ieder geëffend is. Mag ik u daarom 
als vakman nog eens in enkele regels - zonder dorre 
opsomming van wetsartikelen - uiteenzetten waar 
het bij deze Noodwet om gaat? 
Welnu, zoals de naam het reeds uitdrukt, geldt deze 
wet, hang�nde de algehele herziening der sociale ver
zekering, als een overgangsmaatregel, en strekt ze haar 
werkingssfeer uit over personen, die vóór 1 October 
1885 geboren zijn en dus de 65-jarige leeftijd hebben 
bereikt of dit vóór I October 1950 hopen te doen. 
Op laatstgenoemd tijdstip zal dus óf de herziening tot 
stand moeten zijn gekomen, óf de duur van de tijde
lijke maatregel zal moeten worden verlengd. 
De Noodwet bepaalt dan, dat voor een uitkering in 
aanmerking komen mannelijke personen en ongehuwde 
vrouwen van 65 jaar en ouder, waarover straks meer. 
Aanvankelijk kwamen alleen Nederlanders voor een 
uitkering in aanmerking - indien zij tenminste gedu
rende 6 jaar vóór het indienen der aanvrage (behou
dens door oorlogsomstandigheden) in Nederland of de 
Overzeese gebiedsdelen woonachtig -waren - doch bij 

J.ujt van 19 N�v .. 1947. is bepaald, da� .oo� hi�r 

De Noodwet maakt, zowel voor de bepaling van de 
inkomengrens als voor die der uitkeringsbedragen, 
onderscheid tussen echtparen en alleenstaande perso
nen. Tot deze laatste groep worden dan mede gere
kend de weduwen en de weduwnaars, alsmede de van 
echt en tafel en bed gescheidenen. 
Waar de Gemeenten in 5 klassen onderverdeeld zijn, 
is het mij in dit kort bestek niet mogelijk, u hiervan 
een afdoende uiteenzetting te geven. Ik volsta dan 
ook met de volgende cijfers: 

(Klasse I. II, III, IV, en V). 
inkomengrens gehuwden: 

f 1375.- 1300.- 1225.- 1150.- 1075.
inkomengrens ongehuwden: 

f 875.- 825.- 775.- 725.- 675.-
maximum uitkéring gehuwden: 

f 936.- 900.- 864.- 828.- 792.-
maximum uitk. ongehuwden: 

f 528.- 504.- 480.- 456.- 432.-
Al deze cijfers zijn uiteraard jaarcijfers. 
Om dus voor een uitkering in aanmerking te komen, 
moet het inkomen lager zijn dan een der bovenge
noemde bedragen, terwijl het bedrag der uitkering dan 
afhangt van dat van het jaarlijks inkomen. 
Een gehuwde zonder enig inkomen in een Ie klasse 
gemeente ontvangt dus de maximum uitkering, zijnde 
f 936.- per jaar. 
Als inkomen worden in het algemeen aangenomen: 
arbeidsloon, winst uit bedrijf, pensioen, sociale rente; 
voorts vermogen aan roerende en onroerende goederen, 
spaargelden, effecten, e.d. Van dit laatste ( vermogen, 
enz.) wordt voor gehuwden 6 pct. en voor ongehuw
den 8 pct. als jaarlijks inkomen gerekend. 
Niet als inkomen geldt hetgeen bij wijze van wel
dadigheid of in de vorm ,•,m alimentatie wordt oe-
oo� 

• 

Van het totaal inkomen wordt - nadat dit naàr be
neden is afgerond tot een veelvoud van 50 - slechts 
de helft als berekend inkomen aangemerkt. Van een 
inkomen ad f 525.- wordt dus slechts f 250.- in 
rekening gebracht en geeft dit voor een gehuwde recht 
op een uitkering van f 696.- per jaar, voor een on
gehuwde van f 288.- pen jaar in een gemeente 
Ie klasse. 
Er zit natuurlijk aan een en ander wel meer vast, maar 
plaatsruimte dwingt mij, mij tot deze algemeenheden 
te beperken. Om die redenen kan ik ook niet in ver
dere details treden en zal ik mij dus bepalen tot 
enkele slotopmerkingen. 
Voor degenen die reeds 65 jaar zijn en 009 verzuimden 
een uitkering aan te vragen, hoewel zij daarop zo te 
zien aanspraak konden maken, is het natuurlijk raad
zaam alsnog onverwijld een aanvrage in te dienen, 
aan degenen die nog 65 jaar moeten worden wordt 
de raad gegeven de aanvrage in te dienen enkele 
weken vóór het bereiken van de 65-jarige leeftijd, 
aangezien onderzoek en afwikkeling der aanvrage 
steeds enkele weken vergen. 
Als regel moet de aanvrage ingediend worden bij de 
Raad van Arbeid binnen wiens gebied men woonach
tig is; een desbetreffend aanvraagformulier wordt op 
verzoek gaarne verstrekt. Een uitzondering op voren
bedoelde regel maken o.a. degenen die ingeschreven 
staan bij het Centraal Bevolkingsregister. Deze moeten 
zonder uitzondering hun aanvrage richten tot de Raad 
van Arbeid te 's-Gravenhage. 
Hebt u een uitkering en ondergaan uw eventuële in
komsten wijziging ( door vermeerdering of verminde
ring), geef de Raad van Arbeid daarvan dan onver
wijld schriftelijk kennis. Deze Instelling gaat dan wel 
na of uw uitkering verlaagd of verhoogd moet wor
den. Het niet of niet tijdig doen van deze opgave 
kan schade voor u betekenen, in het eerste geval 
doordat strafmaatregelen kunnen worden toegepast 
(intrekking der uitkering en terugvordering van het 
reeds ontvangene). in het tweede geval doordat u 
minder uitkering ontvangt dan waarop u recht hebt. 
Ook hierover valt nog wel het een en ander te zeggen, 
J--l-. ..J_:,. ...... 1 ..t... *''"'-t. 1..";llh:i.r mnei-f:pn u,or:den nitnf"steld 

De uikéringen zijn per 15 Maart 1949 (besluit 1 e en 
2e Kamer) verhoogd met f 2.50 per maand voor ge
huwden en f 1.50 maand voor ongehuwden, met terug
werkende kracht vanaf 1 Nov. 1948. - R e d. 

OPHELDERING OVER DE ALGEMENE BOND 
VAN OUDEN VAN DAGEN. 

Er is, ook in Arnhem, nogal wat rumoer geweest om 
de Algemene Bond van Ouden van Dagen in Neder
land. Men verdacht deze bond er namelijk van com
munistisch getint te zijn. De afdeling Arnhem hield 
daarom in de Opbouw een vergadering waar bonds
voorzitter W. van Beek een uiteenzetting gaf over 
de gang van zaken. 
De bondsvoorzitter wenste uitdrukkelijk te kennen te 
geven, dat de Algemene Bond nog steeds een neutrale 
organisatie is en dat voor mensen, die de Bond in 
communistisch vaarwater willen trekken, nimmer een 
plaats zal zijn. 
Spreker wees in dit verband op het gedrag van de 
oud-voorzitter P. C. Trouwborst, die hij en vooral in 
de laatste maanden van zijn bewind duidelijk merk
baar dictatoriaal optreden verweet. en die bovendien 
in zijn redevoeringen propaganda maakte voor de com
munisten. De heer Trouwborst heeft inmiddels zonder 
opgaaf van reden zijn functie neergelegd en heeft de 
.,Nederlandse Bçind van Ouden van Dagen'' opgericht, 
zodat hij, aldus de heer Van Beek, tweedracht wil 
zaaien onder de Ouden van Dagen. 
Het is evenwel gebleken, dat er onder de leden van de 
Algemene Bond een grote eensgezindheid bestaat en 
dat men vertrouwen heeft in het Bondsbestuur. Dit 
moge blijken, aldus spreker, uit het ledental; over 
75 afdelingen J 6.000 leden. 
De heer De Jager, adviseur van het bestuur der afde
ling Arnhem, zegde namens de aiuehug J� 'iiu,:-e .•. ó"c. 
werking aan het huidige bestuur toe onder de garan
tie, dat de Bond neutraal zal blijven. Zijn uitspraak 
werd dàor de vele aanwezige leden met applaus onder
steund. 
(Krantenknipsel - Red.) 

EEN BIJZONDERE VERGADERING. 
Om terwille van de leden van onze Bond nu een 
precies te laten zien, hoe de geest is onder de lede 
van onderscheidene afdelingen, laten wij hier een v 
slag volgen van onze afdeling UTRECHT waar g 
Hoofdbestuurd�r �?nwezig was, dus allerminst ei
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mvloed van die z1Jde op de aanwezigen kon war 
toegepast. 
Het verslag, uitgebracht door het Bondsraadslid , 
heer Joh. de Jonge, en de toelichting van de Voorzit( 
ter der vergadering, geeft een juist beel';l · van 
waarde der uiteenzetting van het conflict, door d 
heer W. van Beek, gegeven op de Bondsraadvcrg"" 
<lering van 17 Maart j.l. 
Zoals het in Utrecht was, zo is 
honden dus blaffen vrienden, de karavaan gaat on-
verstoord verder. ,;' 
Ik biedt hierbij mijn verontschuldiging aan, aarr-'lje 
andere afdelingen, die ook een ·verslag van hun ver
gadering inzonden, maar waar voor het merendeel een 
Hoofdbestuurder aanwezig was. 

Redactie. 
KORT VERSLAG van de .gehouden vergadering in 
het N.V. Huis te Utrecht op 19 April 1949. 
Om 14 .30 opende de voorzitter, de heer A. v. d. Berk
hof, de vergadering en heette alle aanwezigen harte
lijk welkom, waarbij hij zijn waardering uitsprak o"ver 
de goede opkomst. Vele leden waren van veraf ge
komen. 
Alvorens een begin te maken met het afwerken van 
de agenda, verzocht hij enige ogenblikken stilte in 
acht te willen nemen, ter herdenking van de leden, 
waaronder een bestuurslid, die ons door de dood zijn 
ontvallen. 
Daarna werden door de secretaris de notulen van de 
vergadering, gehouden op 21 October 1948 voorge-
e,ze Oilll.erandeLd go_e_dg_eke_urd. 



een gratis bioscoopvoorstelling, het verstrekken van 
een kolentoeslag en de toeslag ad j 2.50 en j 1.50, 
welke aan de Ouden van Dagen zou worden uitge
keerd. 
Hierna werd door de Kascommissie-controle verslag 
uitgebracht omtrent het financieel beheer. 
De heer v. d. Zan, lid van de commissie, sprak zijn 

waardering uit voo� de correcte wijze waarop de 

Ie penningmeester, de heer Johs. de Jonge, de gelden 
beheerde, en kon dan ook verklaren, dat kas en de 

daarop betrekking hebbende bescheiden de commissie 

geen aanleiding hebben gegeven tot op- of aanmer
kingen. 
Vervolgens kwam d e Ie penningmeester, de heer Johs. 
de Jonge, als Jid van de bondsraad aan het woord, 
om verslag uit te brengen omtrent de op 17 Maart '49 

gehouden bondsraadsvergadering. 
Nadat hij een uiteenzetting had gegeven van het op 
deze vergadering besprokene, werd den leden gelegen
heid gegeven vragen te stellen omtrent het uittreden 
uit de Bond van de heren Trouwborst en Flipse, 
welke vragen door het Bondsraadlid werden beant
woord. 
Nadat ook de voorzitter nog enige toelichting had ge
geven over de gang van zaken bij deze afscheiding, 
werd door de vergadering met algemene stemmen be
sloten Jid te blijven van de oude Bond en zich dus 
niet aan te sluiten bij de nieuwe Bond. 
Een motie, ingediend door de heer D. C. Wassink, 
betreffende het instellen van een onderzoek naar de 

motieven of feiten, die tot gevolg hebben gehad tot 
het onorganisatorisch verlaten van de Bond door de 

heren Trouwborst en Flipse, werd verworpen. 
In de plaats van het overleden bestuurslid, de heer 
J. Bonèfaas, werd tot 2e secretaris benoemd de heer 
W. Tangerink. 
In diens plaats werd tot lid van het bestuur de heer 

W. C. Wassink gekozen. 

\anwezig waren 115 leden benevens een groot aantal 
et-leden. Van deze laatsten gaven zich 20 als lid op. 
1jdens de vergadering werd een kopje koffie of thee 

•ngeboden. Aan de heren bovendien een pijp tabak. 
ets meer aan de orde zijnde, sloot de voorzitter, 
:Ier dankzegging voor de betoonde belangstelling, 
e zeer geanimeerde vergadering om 17 uur. 

H. K. Slaterus, secr. 

KOMEN DE BONDEN VAN OUDEN VAN 
DAGEN WEER TOT ELKAAR? 

)p een vergadering, die in de "Harmonie" te Rotter
lam werd gehouden en die door ongeveer honderd 
iuden van dagen werd bezocht, heeft de heer P. J. 
"rouwborst, voorzitter van de onlangs opgerichte 

ederlandse bond van ouden van dagen verklaard dat 
' gaarne met de Algemene Bond wil fuseren. 
· wil de A.B.O.D. gaarne de hand weer toesteken'', 
ie hij, .,en de eerste officieuze stappen zijn mijner
; reeds gedaan." 
deze bijeenkomst heeft Trouwborst de beschuldi

gen als zou hij onorganisatorisch zijn opgetreden, 
en gesproken. 

j verklaarde, dat hij als lid van de A.B.0.D. had 
ankt orr.dat hij in het financieel beheer niet langer 

trou3eR kon stellen. Spreker verklaarde voorts 
ds·lang dit wantrouwen bij zich te dragen doch om 

wille van de Bond hieraan geen ruchtbaarheid 

geven te hebben. 
·ge discussianten merkten op, dat Trouwborst beter 

,; ,daan had, deze conflicten binnen de ·bond te hou-
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ring kunnen vermijden, die voor de belangen van de 
ouden van dagen alleen maar schadelijk kan zijn. 
Trouwborst gaf toe dat "de scheuring een onding'' 
was, maar dat de oprichting van de Nederlandse Bond 
noodzakelijk was om tot zuiverder verhoudingen te 
komen. 
Wij tekenen hierbij aan, dat wi} van. mening zijn, dat 
het bestaan van twee organisaties van ouden van 

dagen inderdaad de strijd voor een onbezorgde oude 
dag niet ten goede zal komen. Wij hopen dan ook van 

harte, dat de fusie tussen Algemene en Nederlandse 

Bond weldra een feit zal zijn en dat beide partijen 

bij de voorbereidinpen tot deze fusie, zich niet zullen 
laten leiden door persoonlijke belangen, maar uitslui
tend door die . van de ouden van dagen. 
(Krantenknipsel - Red.) 
Officieel is ons als H.B. niets bekend. 

Dit is een aangelegenheid die tot de competentie van 
de leden behoort, wij hebben in het geheel geen haast. 

Bonèdssecretaris. 

SLAGZIN. 
Slangenbloed is groot venijn, 
Nog zijn er tongen, die erger zijn. 
Ik wou dat alle tongen w;ren gespleten, 
Die het kwaad zeiden, vóór ze het weten. 

. EEN DWAZE TUINMAN. 
Een oude legende verhaalde ons van een dwaze tuin-
man die eens een bloeiende tuin had opgekweekt, 
áaarna geïnfecteerd werd door een giftig plantje dat 
zijn gehele lichamelijk organisme had aangetast... en 

meende nu, wat hij eens met de grootste opoffering 
had opgekweekt, met de zeis zijn bloeiende tuin met 
de grond gelijk te maken. 
Dit legendarisch verhaal kwam mij voor de geest bij 
het vernemen van het bedanken van de Bondsvoor
zitter Trouwborst. Deze eens zo vurige strijder voor 

de belangen van de Ouden van Dagen nam nu wel 
niet de zeis op, maar in figuurlijke zin gesproken, 
tracht hij ook de zeis te hanteren ODIJ de eens zo door 
h em opgekweekte tuin te ruïneren en deze met aan
lokkelijke onvruchtbare plantjes te bevolken. 
Het eerste uitgestrooide zaad is al verstikt voor dat 
werkelijk een behoorlijke voedingsbodem is geschapen. 
Mocht men Trouwborst geloven, dan zou reeds zijn 
tuintje al met vuurrode anjers, de onnadenkende toe
roepen: .. Och, kom er 's kijken, wat ik in mijn tuintje 

heb." Maar bij nadere kennisname niets anders te zien 
krijgen als een mengelmoes van kwalijkriekende plan
ten. Veel succes zal hij dan ook niet boeken met zijn 
nieuw aangelegd tuintje, want de wormpjes zijn nu 
al aan de worteltjes van de opgekomen plantjes aan 

't knagen, waardoor ze zoetjes aai;i zullen weg kwijnen. 
Wij als beproefde· tuinlieden, gelouterd door het vak
verenigingsleven, zullen tonen een gezonde tuin - dat 
is de Algemene Bond van Ouden van Dagen - tot 
bloei te brengen, dat het een genot zal zijn om de 

vruchten te mogen plukken, d.w.z. een behoorlijke ver
zorging voor de oude dag. 
Mogen alle ouden van dagen in Nederland deze roep
stem verstaan en zich aansluiten bij de Algemene Bond 
van Ouden van Dagen. 
Den Haag J. v. d. Sluis. 

EEN BOND VAN OUDEN VAN DAGEN? 
Als wij ons op heden de vraag stellen: Is er een Bond 
van Ouden van Dagen nodig? zal ieder redelijk den
kend mens belist met ja antwoorden. 
En wel omreden dat, alhoewel d� toestand van deze 

Ouden van Dagen door de Noodvoorziening wel 
enigszins verbeterd is, de levenspositie van. die Ouden 

van Dagen, die toch, gezien hun leeftijd, actief werk 
verrichten) voor de samenleving. nog geenszins het 
niveau heeft bereikt waarop zij volgens ;,de rechten 

van de mens'' recht op hebben. 
Om dio te bereiken zal met alle geoorloofde wettelijke 
middelen moeten gestreden worden en .hiervoor is dan 
ook dringend noodzakelijk dat er een Bond bestaat 
van Ouden van Dagen, waarin al deze Ouden van · 
Dagen zich verenigen, zonder zich door Kerkelijke of 
PolWeke inzichten in deze te laten verdelen. 
Het gaat toch immers slechts om te bereiken dat wij 
een inkomen zullen krijgen, om ons alle noodzakelijke 
dingen voor het dagelijks leven te kunnen aanschaffen. 
Dit alles hebben wij toch nodig om behoorlijk te kun
nen leven, onverschillig tot welke Kerk of Partij gij 
behoord. Daarom is een absoluut neutrale Bond drm
gend nodig. 
Gelukkig bestaat er zo'n Bond sedert Juli 1945, na
melijk de reeds voldoende bekende , .Algemene Bond 
van Ouden van Dagen in Nederland'', tellende 78 af
delingen met tesamen 16000 leden. 
Maar nu komt het helaas tragisch gebeuren in deze Bond, namelijk de totaal onbegrijpelijke houding van 
de ex-voorzitter P. C. Trouwborst en de ex-secretaris 
G. Flipse. 
Welke werkelijke bedoeling hebben zij gehad met hun 
waarlijk zeer onorganisatori�ch heengaan ...... ? 
De overige Bondsbestuurders hebben hen meerdere 
malen bezocht en verzocht van hen de oorzaak te 
mogen vernemen van hun heengaan op een dergelijke mamer. Doch helaas hebben geen van beiden aan deze redelijke vraag antwoord gegeven. Het enigste wat P. C. Trouwborst heeft gezegd is: Ik kom in 1950 terug om bomen te hakken. W'at dit gezegde betekend is mij onbegrijpelijk. Maar ondanks dit gezegde hebben zij nu reeds getracht een andere Bond op te richten. De tijd gaat bij hen wel wonde• snel. 
Wat kunnen wij daarvan denken? Willen zij een krachtige eenheid? Of verbrokkeling? Dat kan slechts de zo nodige krachtige eenheid van de Bond doen ver-
:;1
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e is toch zo dringend nodig om ons 

Ik zal u eens enkele verschillende uitsprake n  in her
innering brengen, gedaan op verschillende vergaderin
gen door P. C. Trouwborst, en enige slagzinnen die 
hij plaatste boven aan het Mededelingenblad. Hier 

volgen uitspraken' gedaan op vergaderingen. 

.. Onze Bond moet neutraal zijn !' 
"Denk er om, onze Bond is een glazen huisje en de 
reactie ligt op de loer het stuk te slaan!' 
.,Een goed kapitein verlaat zijn schip niet in de storm, 
maar tracht het in veilige haven te brengen ! ' 

En wie heeft deze neutraliteit geschonden? Niemand 
anders dan Trouwborst! 
In een vergadering, gehouden op 11 December 1946 
in het Koffiehuis op de Veemarkt te Rotterdam zei 
hij: .. Ik ben Framasonist '; op het Afrikanerplein te 
Rotterdam reikt hij bloemen over aan Minister W. 
Drees uit naam van 6000 Ouden van Dagen, waarvan 
minstens 5950 van hen niets wisten. 
Nu moogt gij hierover denken zo als u wilt, maar dit 
staat vast, dat hij hier de door ons allen gewenste 

neutraliteit heeft geschonden. Want velen maakten 
hieruit op, dat hij overhelde naar de Partij van den 
Arbeid. / 
Op de vergadering van 13 Januari 1949, gehouden in 
de Rivièra Hal te Rotterdam, drukt hij zich dermate 
uit, dat bijna alle dagbladen onze Bond "Communis-
tisch' noemden. 
Wie slaat nu dat glazen huisje stuk? Niemand a

:l

n 
dan Trouwborst, wat blijkt uit een aan de afdeli 
gezonden briefkaart, welke luidt als volgt: 
"R'dam, 18-2- 49. L.S. Ondergetekenden delen u 
dat zij in verbanlf met een diepgaand verschil van 
mening over de opvatting van het uitvoeren van de 

genomen beslissing, geen deel meer willen uitmaken 
van de aan ommezijde vermelde organisatie. 
Hoogachtend (w.g.) P. C. Trouwborst en G. Flipse '. 
En dat hij dit glazen huisje heeft gebroken, bewijst 
het direct oprichten van een andere Bond van Ouden 
van Dagen, daarmede de door hem genoemde reactie 
in de hand te werken. 
Aldus doende, is hij de kapitein die zijn schip ver
laat op een manier, waarop ik hier geen commentaar 
wil leveren. Oordeel zelf, zonder enige fanatisme, maar 
met gezond verstand. 
Ik zou nog veel meer uitdrukkingen van Trouwborst 
kunnen noemen, maar daarmede zou ik nog veel meer 
kwaad bloed zetten. 
Nu nog iets over enkele slagzinnen die Trouwborst 
bovenaan in de Mededelingen liet drukken. 

..Een goed strijder voor zijn ideaal deserteert niet; 
oordeelt dan als men daartoe recht heeft!'' 
Het onorganisatorisch aftreden van hem kan ik niet 
anders dan desertie noemen, omdat hij geweigerd heeft 
met de andere Bondsbestuurders over zijn motief tot 
aftreden te willen spreken. 

•

. 
In het no. van Juli 1948: .. het is moeilijk de roos •e 
raken, maar als men de trekker niet overhaalt, ra 
men haar zeker niet.' 
Als ik nu ons land vergelijk met een schietbaan en 
onze Bond met een geweer, dan zal hij, die dat geweer 
weg werpt, toch zeker nooit de roos kunnen raken, 
en dit heeft Trouwborst gedaan door de Bond zonder 
zakelijke reden. te verlaten. 
In October 1948 schrijft hij : ,,Wie teveel over zich· 
zelf praat, heeft slechts een aandachtig toehoorder ..... . 
zichzelf!" 
Deze slagzin valt geheel terug op Trouwborst, die, 
als hij aan het woord was, bijna de gehele spreektijd 
vaan zich zelf opeiste en anderen dus geen gelegenheid 
kregen, zich ook te uiten 
In Noven"iber 1948: .. Wee� dienaar van de mens·. Hoe 
mooi klinkt dit. Ik zou willen zeggen : .. Wees dienst
baar aan de gehele mensheid en verdedigt voor allen. 
zonder onderscheid van rang, ras of stand, ,,de rechten 
van de mens'', dan zal niemand u kunnen beschuldigen 
dat gij de schijn verwekt tot een of andere richting te 
behoren. Maar deze schijn heeft Trouwborst voor zich ".erwekt door de hierboven reeds aangegeven haade· 
hngen van hem. 
In Óecember 1948 schreef hij: .. Wees eerlijk tegenover 
u zelf, ?an zult gij het ook tegenover anderen zijn.'' 
��ze . uitspraak is werkelijk een gewetenszaak, want 
hiJ, d1�. a)dus denkt, zal altijd eerst eerlijk te rade 
gaan b11 zichzelf alvorens iets te gaan doen. Ik kan mij echter niet voorstellen dat Trouwborst dit 
ze_l_f heeft toegepast op zichzelf, want anders had hij 
m11n mz1ens niet gehandeld zoals hij nu heeft gedaan; 
d�n had hij de eerlijkheid tegenover anderen, hem ver• 
pl _1cht_om aan de belangen van de Bond.te denken (dat 
z11n die anderen). Maar ik vermoedt dat hij meer over 
zichzelf heeft gedacht dan over de Bond. 

En tenslotte: onze Bond heeft  een leider (voorzitter) 
nodig, die zich volledig doelbewust is, maar niet 
iemand, die in twee jaar tijd de schijn verwekt tot drie 

verschillende richtingen te behoren. 
Wij oordelen dat het het beste is over Trouwborst 
te zwijgen. Mochten er leden zijn die nog meerdere 
uitspraken van Trouwborst wensen, kunnen zich in 

verbinding stellen met de secretaris van de afdeling 
Rechter Maasoever te R dam-W .• 

Jacq. V. Dupain. 

Afdelingsnieuws 

AMSTERDAM. 
Ten huize van de heer Daniëls werd op 11 April j.l. 
een plaatselijk bestuur samengesteld gekozen door de 
leden van alle A'damse afdelingen. Elke afdeling heeft 
twee bestuurders aangewezen. Dit plaatselijk bestuur 
heeft tot taak de belangen van de Ouden van Dagen 

te behartigen en wel in het bijzonder van de leden 
van onze Algemene Bond. Zij acht zich verplicht het 
Hoofdbestuur elk kwartaal in te lichten over de gang 
van zaken in de afdelingen en vraagt hiervoor aller 
medewerking. 
Het bestuur is als volgt samengesteld 
G. A. Daniëls, voorzitter; Th. J. G. van Santen, secre
taris, Blankestraat 129; J. Prins, D. van Leeuwen, G. 
Albe

!

W. Post en I. Verwij. 
Th. J. G, v. Santen, secr. 

' AFDELING I (ZUID). 
Op � Mei werd door e�n aantal buurtbewoners van 

Zuid besloten- tot heroprichting van de eertijds flinke 
afdeling van ··de Alg. Bond van Ouden van Dagen. 
Na een inleiding van den voorzitter van het Plaatse
lijk -bestuur, was men algemeen van mening, dat alle 
zeilen moesten worden bijgezet om weer tot oprich
t� van een afdeling te komen. 
De eerstvolgende ledenvergadering zal plaats hebben 

op Maandag 13 Juni in het lokaal van de Speeltuin, 
Hendrik de Keijzerplein. Aanvang des n.m. 2 uur. 
Het zal een belangrijke agenda zijn. Tevens is er ge
legenheid tot inschrijving van nieuwe. leden. Opkomst 
-is <lus noodzakelijk. 
A,I"s lid kan men zich melden bij de secretaris, de heer 

F. de Leeuw, Govert Flinckstraat 21 III 
Het Bestuur. · 

AMSTERDAM III. 
Op Dinsdag 10 Mei had de Afdeling een feestverga
dering beleçid om het één-jarig bestaan van de afdeling 
te vieren. Deze werd gehouden in het Bavohuis Suma
trastraat 2. 
Belangloze medewerking werd verleend door de To
neel-. Operette- en Revuevereniging "De Boog" en 

de Showband "Argina's''. Het was een schitterende 
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d,;�e avond voor 100 pct. geslaagd. Een warm 
w�van dank aan allen die deze avond hebben 
doen slagen. 
Door de Bondsvoorzitter werd een korte propaganda
rede gehouden. Een aantal aanwezigen gaven zich op 
als lid. 

AMSTERDAM IV. 
De leden van afd. IV zij medegedeeld dat elke derde 

Maandag van de maand een ledenvergadering wordt ge· 
houden in lokaal Noorder Speeltuin, Karthuizerstraat. 
Tevens is dan afdracht van de contributie. 
De eerstvolgende vergadering vindt plaats op Maan
dag 20 Juni des namiddags half 2. Belangrijke agenda. 
Opkomst dringend gewenst. 

G. A. Daniëls, secr., 
Looiersgracht 2huis. 

AMSTERDAM VI. 
De secretaresse. mevr. A. Engels-Jasper, bericht ons, 
dat door de Afdeling een Propaganda-commissie is 
benoemd, waarvan de leden bestaan uit de navolgende 

personen, de heren: v. Doesburg, Tollensstraat 72, · 
J. Schermacher, Jac. van Lennepstraat 121. mevr. B en-· 
jamins, Parimaribostraat 7 (belet.). Secretaris van ge
noemde commissie is de heer H. Hoogland, Borger
straat 5. 
Contröle-C'Offlmissie voor de boeken van de, penning
meester zijn de heren H. H. R. Advocaat, Jac. van 

1 Lennepstraat 231, V. v. d. Kamp. dito no. 139. J. W. 
Vlek. dito, no. 130. 
Eéns per maand houdt de heer Benjamins. oud-ambte
naar Sociale Zaken, zitting in het lokaaltje van het 
Clubgebouw van de Westerspeeltuin, om klachten te 

behandelen voor hen, die uit.kering genieten van de 
,.Noodwet Drees", en andere sociale zaken. 

En tot slot zij medegedeld. dat een Ontspannings
zaaltje is geopend. Deze is geopend op Maandag en 

Vrijdag. Diverse winkeliers hebben gratis verschille�de 
spelen gegeven op verzoek van de dames Engels en 

Benjamin. Het zaaltje is in het clubgebouw van de 
·Wester Speeltuin. 

ROTTERDAM (R.M.O . 
Wij hebben de heer Van Dijk, chef van de afdeling 
Rente Nooduitkering van De Raad van Arbeid bereid 
gevonden, onze leden van voorlichting te dienen. 
Zijn er dus leden die vragen te stellen hebben, deze 
kunnen zich dus wenc!en tot bovengenoemde heer van 
Dijk. Onze secretaris is ook bereid eventuële klachten 
aan de heer van Dijk door te geven. 

Jac. Dupain, Secretaris. 
Ruwaardstraat 54b. 

Het Jaarfeest van de afdeling Rechter Maasover heeft 
plaats op 5 en 6 September a.s .. Het Kerstfeest zal 
gehouden worden op 27 en 28 December a.s. 
De leden kunnen zich voor het bezoeken van deze 
bijeenkomsten vóór of uiterlijk 31 Juni opgeven bij 
de boden en in de Jacobusstraat 5. 

vergadering voorgesteld deze onaangename kwestie 

voor kennisgeving aan te nemen wat met algemene 
instemming geschiedde. 
Verder werd medegedeeld dat de wethouder voor So
ciale Zaken een commissie in het leven heeft geroepen 
voor ontspanning voor de Ouden van Dagen. 
De Directie van de Electra-Bioscoop heeft op 28 April 
a.s. een gratis filmvoorstelling voor Ouden van Dagen 
aangeboden, waar dankbaar gebruik van is gemaakt. 
Wij betuigen deze directie onze hartelijke dank. Als 
ik het goed begrepen heb, zal dit voortaan iedere 
maand gebeuren. 
Door overlijden verloren wij vier leden. Er zullen po
gingen aangewend worden om in West-Kapelle en 
Domburg afdelingen van onze Bond op te richten; de 

mogelijkheid daarvoor is aanwezig. 
N. Baljeu, secr. 

WAGENINGEN. 
Op 20 April j.l. heeft de afdeling, gecombineerd met 
die van Bennekom en Renkum, een goed bezochte ver

gadering gehouden, welke geleid werd door de Bonds
voorzitter, de heer W. -van Beek. Na de gebruikelijke 
huishoudelijke zaken te hebben behandeld, besprak de 

Het Bestuur. Bondsvoorzitter de inwendig beroerde aangelegenheden 
die'zoveel stof heeft doen opwaaien. 

Nadere mededelingen volgen. 

Rotterdam Linker l'tlaasoever 
ATTENTIE LEDEN! 

Zeer belangrijke Huishoudelijke ver• 
gadering op Donderdag 9 J'uni a.s. 
de.; mo,:cgens om 10 uur in het Harmonie 
Theater van de heer C. van 't Hoft, aan de 
Gaesbeekstraat, alhier. 
Agenda: 1 Opening; l2 Notulen; 3 Medede
lingen ; 4 Aanvulling bestuur ; 5 Bespreking 
Jaarvergadering; 6 Rondvraag. Het bestuur 

Afkeuring werd gesproken door de vergadering toen 
spreker mededeelde dat de afgetreden Hoofdbestuurs
leden een nieuwe vereniging hadden opgericht. Zo 
ontpopte zich de man, welke steeds voorgaf de be
langen van de Ouden van Dagen te dienen. 
De uit de vergadering gekomen vragen werden uit
voerig door de heer van Beek beantwoord. Spontaan 
verklaarde de aanwezigen zich achter het huidige 
Hoofdbestuur te zullen scharen. 
Na een woord van dank gesproken te ·hebben aan de 

Bondsvoorzitter, voor zijn heldere uiteenzetting. sloot 
de afdelingsvoorzitter de goed bezochte vergadering, 
en gingen de aanwezigen in goede stemming naar huis. 

H. C. v. d. Berg, secr. 
POORTUGAAL. 
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gelede�
. dat onze Afdeling werd op_gericht met aan- stuur aangezocht. yankehik...!? leden. Thans teHen WtJ _re�s 55 leden,_ Spreker hield een prqpag;:indi�tisch b�tqgg,,. ypqral er 

en zullen zorgen dat dit spoedig 100 wor�t. op wijzende dat huisbezo ·k een van de nuttigste wijze Leden, werkt allen mede dit doel te bereiken. van propaganda is voor uitbreiding van het ledental. J. W. Arts, secr. Na deze openbare vergadering werd overgegaan in 
GORINCHEM. 

Het Secretariaat van onze Afdeling is vanaf heden: 
L. Romijn, Haarstraat 88, Gorinchem. 

Alle correspondentie etc. aan dit adres. 
Op de 27 April gehouden huishoudelijke vergadering 
bracht onze voorzitter, de heer H. Mol. verslag uit 
van de op 17 Maart j.l. gehouden Bondsraadvergade
ring. De houding van het Hoofdbestuur inzake het be
danken voor Ónze Bond van de voorzitter en lste se-
cretaris werden goedgekeurd. -

Door het bedanken van onze secretaris werd den heer 

L. Romijn als zodanig benoemd .. 
Onze afdeling is nog steeds groeiende en het bestuur 
vertrouwd er op dat onze leden steeds propaganda on
der de niet-georganiseerde Ouden van Dagen zullen 

maken. 

een huishoudelijke vergadering. De kascommissie had 
de boeken en bescheiden van de penningmeester .ge
controleerd en in de beste orde bevonden. Er werd nog 
een lid aan de kascommissie toegevoegd. 't Was 'n ge
animeerde vergadering en hebben de afwezigen vefll 

gemist. 11 Het Bestuur. 

( 

y 
, MAASSLUIS. 

Donderdag 14 April j.l. hield onze afdeling haar 
eerste ledenvergadering in 1949 in het hotel De Mo
riaan, waar ook de Bondssecretarls aanwezig was die 

door de voorzitter hartelijk welkom werd geheten. 
Laatstgenoemde hield een rede, waarin hij alles wat 
de laatste tijd in de Bond was gepasseerd, èe-;::vue 
liet passeren. Het een en ander werd door de Bands
secretaris uitvoerig behandeld en kon de dank der , 

L. Romijn, secr. vergadering aanvaarden voor zijn heldere uiteenzetting. 
, 0 0 0 

Wij kunnen ons verheugen over de sympathie en 
medeleven van burgerij, winkeliers en indnstrieëlen. 
Wij zijn uitgenodigd op een grote tentoonstelling van 
winkeliel'I!, waar wij hartelijk werden ontvangen en 
na de bezichtiging nog een consumptie in ontvangst 
hadden te nemen. Ook zijn wij nog uitgenodigd op 
een contactavond van militairen en burgers, waar 
wij een genotvolle avond hebben doorgebracht en 
aan het einde door de commandant werden toege
sproken. L. Romijn, secr. 

EDE. ... 
Het is plezierig voor het bestuur als de leden zich be
ijveren om nieuwe afdelingen tot stand te brengen. 
Maar er moet dan eerst overleg . worden gepleegd 
met de betrokken instanties, anders loopt de zaak ver
keerd. Hier in Ede· konden we nog niet tot het ge
wenste resultaat komen en daarom zal op 25 Mei a.s. 
wederom een yergadering worden belegd. . Organiseren is niet zo gemakkelijk als sommige wel 
denken, Maar wij komen terug. 

MIDDELBURG. 
Onze Afdeling hield op 25 April l.i. een huishoudelijke 

vergadering welke bezocht werd door 59 leden. De 

voorzitter bracht verslag uit van de vergaderingen, 
gehouden op 13 Januari en op 17 Maart. Dit verslag 
werd door de leden gewaardeerd vooral de kwestie 

inzake Trouwborst en de secretaris .. Er werd door de 

Rest mij verder nog te vermelden dat het gevoerde be
leid van ons afdelingsbestuur werd goedgekeurd. 
Ook het verslag van de kascommissie, die de boeken 
en bescheiden van de penningmeester in de beste orde 

heeft bevonden werden goedgekeurd. 
C. A. Wimmers. 

VLISSINGEN. 
Door de directeur-eigenaar van het Theater "Alham
bra", de heer Lieren, werd op 17 en 24 April een 
filmvoorstelling gegeven voor de Ouden van Dagen. 
Op deze bijeenkomst was de hr. L. P. van Oorschot. 
wethouder van Sociale zaken aanwezig die een ope
ningswoord sprak en zijn voldoening te' kennen gaf 
dat ook de Ouden van Dagen het nut van organisatie 
inzagen. 
Spreker zei alle steun toe voor hen, die in moeilijk
heden verkeerden, en zegde toe dat deze op zijn steun 
konden rekenen. 
Een woord van hartelijke dank aan de Wethouder, de 
heren Lieren en P. Kalle, 2e voorzitter van onze af
deling welke de grondlegger van deze bijeenkomst was. 
De oudjes hebben genoten. 
Op 11 Mei had een drukbezochte ledenvergadering 
plaats. waar de pennir.-;Jmeester verslag uitbracht van 
de gehouden Bondsraadsvergadering van 17 Maart j.l. 
Hij gaf een uitgebreid verslag van het gesprokene en 
besloot de vergadering zich unaniem achter het huidig 
Hoofdbestuur te blijven sta.an. 

i.



Onze afdeling telt thans momenteel 192 leden. 
Op 8 Juni a.s. des middags te 2 uur wordt een huis
houdelijke vergadering gehouden in het Katholieke 
Verenigingsgebouw Beursstraat, waar een Hoofdbe
stuurder aanwezig zal zijn. Wekt anderen op deze be
langrijke vergadering te bezoeken. 

J. van Huizen, Kaaskade 3, 
Secretaris. 

GRONINGEN. 
Door de voorzitter van onze afdeling werd een schit
terend verslag uitgebracht van de op 17 Maart gehou
den Bondsvergadering, waarop de druk bezochte ver
gadering nog al reageerde. Met algemene stemmen 
werd besloten de Algem. Bond trouw te blijven. 
Als tractatie werd aan ieder lid 1 kilogram suiker ver
strekt en ging men "zoet' naar huis. 

H. Drommel. secr. 
GOES. 

Feestavond Alg. Bond v. Ouden van Dagen. 
Dank zij de gulle medewerking van een aantal mge
zetenen die in geld en .natura hun steentje bijdroegen, 
kon de afd. Goes van de Alg. Bond voor Ouden van 
Dagen haar leden Donderdag een gezellige avond aan
bieden. 
De zaal van "Slot Ostende'' was geheel gevuld toen 
de voorzitter, de heer P. Goedhart, de bijeenkomst met 
een enkel woord opende. En voor de rest zorgden het 
orkest "The Orpheans · en enkele leden van "Kunst
vrienden''. Met opgewekte muziek en leuke schetsjes 
was de stemming er al spoedig in en de zaak was hele
maal voor elkaar toen een ware prijzenregen uit de 
tombola zeer velen een verrassing bezorgde. 
Allen die hebben medegewerkt aan het slagen van 
deze avond - ook de orkestleden en tonelisten die 
zich spontaan bereid verklaarden belangeloos op te 
treden - hebben eer van hun werk gehad. Zij heb
ben de oudjes enkele prettige uurtjes bezorgd. 

0 0 0 

Dank zij, de medewerking van de heren H. P. Goed
hart, voorzitter en H. Brusert, commissaris van onze 
afdeling, werd te Hansweert een Afdeling van onze 
\Ond opgericht. Aanvankelijk gaven zich 18 leden op. 

ls alle afdelingen dit voorbeeld volgen, zijn we spoe
aan de 200.000. 

De secretaris. 
DEN HAAG. 

Onze afdeling organiseerde op 7 Mei j.l. een goed ge
slaagçle Ontspanningsmiddag :n het Volksgebouw. 
Voor die leden, die de Ontspanningsmiddag op 
'3 April j.l. in Scala niet hebben kunnen bezoeken 
ij medegedeeld dat ook deze middag uitstekend is 
eslaagd. De grote concertzaal was bijna geheel ge
uld. Het cabaret "De Steekvlam'' zorgde voor een 
eer gevarieerd programma. 
'.mze gehouden huishoudelijke vergadering welke op 
12 Mei is gehouden, is uitstekend geslaagd. Et waren 
268 leden aanwezig. De agenda was grotendeels ge
wijd aan het bedanken van de beide Hoofdbestuurders. 
Na de uiteenzetting Vqn de afdelings-voorzitt�r de heer 
De Bruin, werd met algemene stemmen besloten zich 
achter het huidige Hoofdbestuur te scharen. 

i Ee� "<''a�derend woord werd gesproken aan de heer 
De Bruin 'welke onmiddellijk het werk als Bondssecre
aris op zich heeft genomen, waardoor het werk in al 
in geledingen kon worden voortgezet. 
langrijke zaken zullen in onze bestuursvergadering 
, de orde komen. 
der werd megedeeld dat onze Afdeling bijna de 
?nd leden heeft bereikt. 
n, nog een klein duwtje, en Den Haag heeft de 

\ nd leden gehaald. 

./ 

J. v. d. Sluis. 

DE AFDELINGEN 
,l'KER- EN RECHTER MAASOEVER. 

TE ROTTERDAM 

Linker- en Rechter Maasoever te Rotterdam 
p Donderdag 21 April een gecombineerde 
idering in de Rivièra Hal. Deze vergadering 
!zakelijk bestemd om de leden nader in te 
1trent het zeer onorganisatorisch heengaan 
ex-voorzitter P. C. Trouwborst en de ex
}. Flipse. 
·oofdbestuur waren aanwezig de voorzitter 
. van Beek en de secretaris, de heer G. J. 

,ing werd geopend door de voorzitter van 
·.o., de heer F. van Dinther, en zette zijn 
·n over het zeer afkfuringswaardig uittre
le genoemde ex-He;o{,dbestuurders. 
vde dit uittrede.!l_als een aanslag op de 
,nd zo noodzakelijke ":.eenheidskracht. Het 
ewijs hiervoor is dat' door beide heren 

direct pogingen werden aangewend voor het oprichten 
van een nieuwe Bond voor Ouden van Dagen. 
Het was hem onbegrijpelijk hoe iemand als Trouw
borst die zo hard gewerkt heeft voor onze Bond, het 
door hem zelf genoemde glazen huisje tracht af te 
breken. Vervolgens kwam de Bondsvoorzitter aan het 
woord evenals de Bondssecretaris, die ook hun mening 
over het gebenrde uitvoerig uiteenzetten. Zij hebben 
Trouwborst wel drie keer bezocht en hem gevraagd 
de reden van hun uittreden te verklaren. Maar het 
antwoord hierop bleef schuldig. 
Zoals verwacht kon worden bleef er na deze uiteen
zettingen niet veel tijd over om vragen te stellen en 
werd de spreektijd gerantsoeneerd. De vergadering had 
een rustig verloop en het bleek na afloop dat de aan
wezigen met aandacht hadden geluisterd. 

Jacq. V. Dupain, 
Secr. der afd. R.M.O. 

ONZE VOORZITTER OP STAP. 

AMERSFOORT. 
De Bondsvoorzitter had op 15 April een prachtver
gadering. Door een misverstand kon niet vergaderd 
worden in de aangekondigde zaal. De eigenaar treft 
in deze kwestie geheel geen schuld. 
Dank zij de gastvrijheid van de R.K. Jongelingsver. 
werd ons een zaal afgegeven, waarvoor een woord 
van hartelijke dank. 
Door de heer van Beek werd uitvoerig gesproken over 
het heengaan van de voorzitter en secretaris van het 
Hoofdbestuur. De vergadering stond eendrachtig ach
ter het huidige Hoofdbestuur en na afloop ging men 
tevreden huiswaarts. 

HILLEGOM. 
Onze Bondsvoorzitter van Beek had ook in dit bloe
mencentrum grote belangstelling voor zijn ui�eenzetting · 
van de kwestie van het Hoofdbestuur. Ook onze afd. 
schaarde zich volledig achter het Bestuur en zullen niet 
toelaten dat onze mooie bood wordt gesloopt. 

IERSEKE. 
Wij houden ons aan de Algemene Bond van Ouden 
van Dagen was de conclusie van onze afdeling na de 
uiteenzetting van onze Bondsvoorzitter H. van Beek. 
in de gehouden vergadering van 11 Mei j.l. 
Verder was er nog bestuffl'sverkiezing en werden ge
kozen als voorzitter de heer J. Jolles, secretaris de heer 
A. Mierasp, van Randwijkstraat 45, welke ook het pen
ningmeesterschap beheerd. Verder werd het bestuur 
nog aangevuld met tweede functionarissen, benevens 
een kascontrolecommissie, bestaande uit de heren A. 
Verschuure en F. Stobbelaar. 

A. Mierasp Pzn., secr.-penn. 
BAARN. 

Hoera, weer een nieuwe afdeling. Door,de medewer
king van de heer N. Korenhof, is na een uitvoerige 
uiteenzetting over doel en streven van onze Bond op 
11 Mei door onze Bondsvoorzitter, een afdeling opge
richt met aanvankelijk 15 leden. 
Een dagelijks bestuur is alreeds gekozen waarvan de 
heer N. Korenhof, Acasialaao 46, Baarn, als secr.
penningmeester. W·e hebben goede moed dat deze af
deling spoedig zal groeien en bloeien. 

ARNHEM. 
Voor verslag van onze afdeling zie men het kranten
uittreksel elders in dit blad. Het was een geslaagde 
vergadering, het resultaat was 30 nieuwe leden. We 
verheugen ons over het medeleven met onze Bond 
en houden al de leden het parool voor ogen: naar de 
200,000! 

TILBURG. 
Onze Bondsvoorzitter sprak in een openbare vergade
ring hier ter plaatse. De stemming van de aanwezigen 
was af en werd de spreker aandachtig aangehoord. 
De aanwezigen stelden het volste vertrouwen in ons 
Hoofdbestuur en kan deze rekenen op de volledige 
hulp en steun van onze leden. Na afloop ging men 
voldaan huiswaarts. 

INGEZONDEN. 

Rotterdam, 24 April 1949. 
VOOR HEN. DIE ADVIES NODIG HEBBEN. 

't Is gewoonte dat in iedere afdeling van onze Bond er 
iemand is, die zich belast met het geven van een ad
vies aan hen, die hierom vragen. 
Meestal is dit de secretaris, voorzitter of een andere 
bestuurder, die daarvoor de bevoegdheid van het be
stuur der afdeling heeft gekregen en de bekwaamheid 
bezit. 

Begrijp echter goed, dat deze personen geen wijzigingen 
in de bestaande wettelijke bepalingen van de Raad van 
Arbeid of Sociale Zaken kan brengen. 
Indien gij u tot een dezer advies gevende pe:.sooen 
wendt om inlichtingen of hulp, zorg dan dat 91) alles 
wat voor het behandelen van uw zaak nodig kan zijn, 
precies en zeer juist opgeeft. .. 
Let op! Wat Sociale Zaken betreft. moet g1J ook de 
verdiensten van uw kinderen opgeven. 
Wees nimmer eigenwijs door te denken dit of dat 
hebben zij niet nodig .. Want begrijp goed, ?eze in
stanties. Sociale Zaken, en de Raad van Arbeid weten 
vele zaken betreffende uw persoon vaak beter dan 
velen van u denken. Door het verzwijgen van een of 
ander, waar gij geen acht op slaat, kunt gij moeilijk
heden en nadeel ondervinden. 
Wanneer een onzer uw zaak aldaar gaat bespreken of 
verdedigen en men kan ons aantonen, dat hetgeen wij 
naar voren brengen, niet geheel juist is, door het een 
of ander wat gij niet hebt opgegeven, staan wij daar 
enigszins voor lelijkert. 
Dit zou op zichzelf nog niet het ergste zijn, maar daar
mede wordt het prestige van onze Bond ondermijnd; 

• de Bond, die toch in dergelijke gevallen dikwijls uw
enige verdediger is. 
Laat u niet zo direct door gezegden van deze of gene 
beinvloeden, want wij adviseurs hebben maar al te 
vaak ondervonden, dat vele van dergelijke geruchten 
veelal blijken bezijden de waarheid te zijn. 
Wij zouden hieromtrent het vaak in Holland gehoorde · 
gezegde kunnen toepassen: het lijkt wel of er 

!
sen 

zijn, die bewust of onbewust, in of uit hun zak . en. 
Neem 't bovenstaande goed ter harte; bedenk � , ik 
voor mij - en ik hoop dat allen die ook advies geven 
er precies zo over zullen denken - ik wens geen ad
vocaat voor onjuiste zaken te zijn. 
Zie de mededelingen omtrent medewerking van de 
heer v. Dijk, chef van de Raad van Arbeid te R'dam. 

Secr. der Afd. R.M.O. 
J. V. Dupain, Ruwaardstraat 54, Rotterdam-W. 

Een adres aan de Minister van 
Sociale Zaken 
werd verzonden inzake opheffing van de verplichting 
voor de geëvacueerden voor terugbetaling van de in 
vonrschot ontvangen toeslag van f 2.50 en f 1.50. 
We hopen dat dit adres succes mag hebben voor de 
betrokkenen. 

EEN BIJDRAGE UIT VELE. 
Er is een boot gaan varen, 
Van Rotterdam naar Amerika. 
Kwam op d� Oceaan: 
De storni brak los, 
De kapitein sloeg over boord, 
De stuurman sprong hem na, 
Toen dachten zij: 
Die boot komt niet meer in veilige haven, 
Maar kwam in Amerika aan! p. 
En loste daar zijn rommel, tp' 

Maar kwam met een gezonde lading terug. �--
J. A. J. P<9N. 

VRAGENBUS 
NOODWET OUDERDOMSVOORZIENING. 

P. J. T., te Rotterdam. - Zolang het •huwelijk niet 
ontbonden is of scheiding van tafel en bed is uitge
sproken, geldt het inkomen van de vrouw ook. Waar 
uw vrouw vermogend is en ook het eigen inkomen 
niet onbelangrijk (f 759.- per jaar), waardoor aan
nemelijk is dat het totaal inkomen boven f 1375.
ligt, wordt geen ouderdomsuitkering verleend. (Het 
vermogen van Uw echtgenote moet dan minstens 
f 10.000 bedragen). 
Echtscheiding zou in Uw geval dus enig voordeel 
kunnen opleveren, doch veel wordt dit niet. De in
komengrens is dan f 875.- en de · eventuële uitkering 
bij een inkomen van f 759.- is in dat geval f 120.
per jaar of f 10.- per maand. 
Eventueel ·kunt U een bezwaarschrift indienen bij de 
Rijksverzekeringsbank te Amsterdam, doch in Uw 
geval zal peen· ander resultaat worden bereikt. 
H. M. te Amersfoort. - Zolang de vermeerdering of 
de vermindering van het jaarlijks inkomen 25 pct. of
minder bedraagt, heeft binnen een jaar na de dag. met
ingang waarvan de ouderdomsuitkering is toegekend 
of herzien, geen nieuwe herziening plaats. Dit kan dus 
de reden zijn waarom Uw uitkering niet is herzien. 
Bovendien is het mogelijk dat de vermindering of ver
meerdering niet zodanig is, dat daard.oor het bedrag 
der uitkerinq beïnvloed wordt. Nu het reeds 10 maan
den is geleden dat Uw geblokkeerd tegoed is vermin
derd, verdient het wellicht aanbeveling, U nog eens 
met de Raad van Arbeid te Amersfoort in verbinding 
te stellen. 
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Kort verslag van de/openbare vergadering van 

Lte 10 uur j de Ned .Bond van-.-Oud_en yan Dagen te Rotterdam,gehoude
op Dinsdag 3 Mei 19�in de 11 Harmonie" aan de G�es
beekstraat te Rotterdam. 

anwezig ca.100 personen (mannen en vrouwen). 
aalcapaciteit 710 zitplaatsen. 
e vergadering was aangekondigd per convocati 

Zl.J had een ordelijk verloop. 
-d?� /Trouwborst, Pieter Cornelisl(bekend), opent t �ruim 10 uur de vergadering met een woord van welkom 

en spreekt zijn teleurstelling uit over de slechte 
opkomst. Spreker haalt achtereenvolgens de nieuwe 
steunregeling (techn.herziening), de toekomstige 
pensioenregeling in Nederland en de pensioenregeling 
voor de land- en tuinbouwarbeiders aan en bespreekt 
deze oppervlakkig. Spr. zegt, dat deze pensioenrege
lingen grotendeels betaald moeten worden door de 
werkgevers. Het resultaat is dan natuurlijk, dat deze 
dan de kostprijzen der artikelen verhogen en dus uit 
eindelijk het publiek (de consument) de dupe wordt. 
Spr. had liever gezien, dat de regering deze kosten 

,--�-...:zelf voor haar rekening had genomen. Vervolgens gaat 
spr. uitvoerig de wordingsgeschiedenis na van de Alg. 
Bond van Ouden van Dagen en memoreert de reeds be
kende punten van onenigheid tussen hem en Flipse,G. on .. 
enerzijds en de overige bestuursleden anderzijds, 
welke tot de scheuring geleid hebben. Hierbij bepaalt 
hij zich tot insinuaties aan de adressen van verschil 

��-l=ende dier bestuursleden, in het bijzonder de bonds-
penningmeester Den Hartog, doch �emt niet één geval 
klaar en duidelijk met bewijzen�Tijdens dit betoog 
merkt spr. verschillende malen op: "Ik ben geen com
munist". De Ned.Bond van Ouden van Dagen zegt spr. 

/ 
opgericht te hebben,uitsluitend

.
om actie te kunnen 

voeren tegen de Algemene Bond. Spr., die echter ver
verklaart in het geheel niet voor twee bonden te zij 
uit de hoop II dat de Ned .Bond (de nieuwe) maar gauw 

/ naar de bliksem zal gaan". Spr. zegt: "Wij zijn bereid 
Î weer terug te gaan, als de leden dat willen, maar dan 
\ moet het initiatief van U uitgaan en dan moet dat
�stelletje, dat van de Bond profiteert, er uit. · ""'.:' Bij de rondvraag, die overigens geen nieuwe 

gezichtspunten oplevert, vraagt een lid, genaamd 
11//.'iBoender,nadere gegevens niet bekend, waarom Trouw

�v\borst en Flipee, als zij reeds 2 jaren geweten hebben, 
��cfä'"t'"er een en ander niet klopte in de bestuurskringe� 
� daar nu pas mee voor de dag zijn gekomen. Hij rekent 

dit beiden aan als een ernstige fout. 
Trouwborst,P.C., houdt hierop een zeer ver

ward betoog, dat echter geen antwoord inhoudt op de 
gestelde vraag. 

Te ca.12i uur sluit Trouwborst de vergade-
ring.--------------------------------· -------Einde---·-

---------------- ------- - - - ---- - ·--·-- ----- ----- ----·------ -

Aan c.v.n. 

,i;,11I 



" {j 

'J I? /) ' j,J 
, J 

G.M. 
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'l.ri-á.anslu1t1ng op m13n brief L1tt J 27 

Geheim/GrVD 503/49 d.d. 31 h[aart-�1949, betref
fende L.v.d.Berg en Uw daarop betrekking heb-
bende brief No.59072 d.d. 21 April 1949, deel 
ik U mede, dat z. mij het volgende bericht: 
"de betrerrende inlichtingen zijn door mij 
ontvangen van de pasto9r te mijnent, die op 
zijn beurt van de Bisschop te •s-Hertogenbosch 
- evenals alle katholieke geestelijken 1n het
Zuiden - een rondschrijven heeft ontvangen met
het verzoek om vanaf de kansel te waarschuw.en
tegen ••ne bond van ouden van dagen•• in questie
daar op grond van een door het Bisdom te 's
Hertogenbosch en de K.A.B. ingesteld onderzoek
� gebleken, dat bedoelde 1;>öîj<f.,vfll'.l. ·&le C P N.

'

U! tgaat•• • , . . 
,, . . . - .. 

� ·· Nadere gegevens kon z. hierover niet ver-
krijgen. 

c.s . 

Aan: • 

• 

Hoofd c.v.o.
• 

• 

•
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GEHEIM. 
i � � 949 

• 

Datum: 27 April 19490 

Onderwerp: Ledenvergadering der 'Alg emene Bo11.d van Ouden va11 Dagen'', 

Afd 9 Arnl1.e1n 9 gehouden op 26 April 1949 te .Arnhem. 

- --
.. -----·--------=-c----------=-----=--,-:.�-----,___:_---,-----------------

Datum van ontvangstbericht : geen 

Betrouwbaarheid berichtgever: zé ér betrouwbaar o

Waardering bericht: idem 

Tevens bericht gezonden aan : ge en 

Medewerkende instanties: ge en 

Ondernomen actie : geen. 

972 - 300 - XII - •4s • 

• 

•
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VERSLAG van een ledenvergadering der "Algemene Bond van Ouden 

van Dage n", afdeling Arnhem, gehouden op 26 April 1949
te Arnhem. 

Zaalcapaci t ei t: 

Aanwezig: 

+ 100 personen. 

+ 80 personen. 

Spreker: Vil. van Beek, Bondsvoorzitter, wonende te Schiedam. 

� 
De leiding van deze vergadering berust bij de voorzitter

� der Afdeling Arnhem, Gradus Alexander Versteeg, geboren te 
Arnhem 4-12-1880, wonende te Arnhem, Onder de Linden 24, die 
te 15 uur de aanwezigen hartelijk welkom toeroept en daarna het
woord geeft aan het adviserend bestuurslid de Jager Jan Chris
tiaan, geboren te .Arnhem 4-9-1882, wonende te Arnhem, Stad
houderstraat 57, die de aanwezigen mededeelt dat deze vergadering
belegd is, teneinde de afdeling op de hoogte te brengen met 
gebeurtenissen, welke zich in de Bond heboen afgespeeld voor 
en tijdens het ontslag van de he'!.:'Sn P.C. Trouwborst en G. Flipse,
respectievelrjk a ls voorzitter van de Bond en als secretaris. 

Het is ons gebleken, dat Trouwborst onze bond in 
Comnunistische rich ting stuurde, aldus spr. doch wij zijn in onze
Algemene Bond van Ouden van Dagen niet van plan om ons door 
M.oskou te laten dicteren. Voor alle geestelijke en politieke 
stromingen is in onze Bond plaats, doch wanneer wij merken, dat
een lid van onze Bond com1mnistische ideeën heeft, of deze wil
propageren, zullen wij hem wel aan zrjn verstand brengen, dat hij
maar moet verdwijnen. 

De Bondsvoorzitter, de heer van Beek, zal U thans de 
zaak Trouwborst c.s. nader uiteenzetten. 

De 9:pr. VJ. van Beek, doet hierna de verr:sadering verslag
van de bijeenkomst van de Algemene Bond van Ouden van Dagen in 
de Rivierahal te Rotterdam op 13 Januari 1949. 

In die vergadering hield, aldus spr., voorzitter Trouw
borst een rede, waarin hij o.m. naar voren bracht, dat een 
voorstel in de 2e Kamer der Staten Generaal gedactn tot verbe
tering der sociale verzorging van de ouden.van dagen was ver
worpen met 83 tegen 7 stern.men. Die zeven stem.nen, aldus Trouw
borst, zijn van de kamerleden, die voor onze belangen opkomen. 
(Dit waren de heren communisten Hoogcarspel c.s.). 
R. Als straks de verkiezingen weer worden gehouden, aldus

Touwborst, komen de heren die in de Kamer tegen jullie belan
gen stemmen, weer met mooie auto's om jullie naar de stembureaux 
te brengen. Verdomt het dan echter ook en kruip nog liever.op 
je knieen naar het stembureau, maar stem daar dan ook op die 
7 mensen, die voor jullie belangen op de bres stonden en in 
de toekomst ook zullen staan. 

Hieruit zien we, aldus spr. van Beek, dat Trouwborst" 
op de�e vergadering openlrjk met zrjn communistische sym.pathien 
voor de dag kwam. 

Ook gedroeg hij zich op ergerlijke v,iijze als een di?tat<;>r• 
Hij nam eigenmachtig besluiten en stelde een accountant i� dienst 
van de bond aan zonder daarin de Bondsraad of het DageliJks 
Bestuur te kenn;n. Deze eigenmachtige houding va n Trouwborst 
is door ons becritiseerd alsook zrjn politieke houding •. 

Op j Februari 1949 kreeg ik van Trouwborst en !lipse 
plotseling een schrrjven, waarin zrj mededeelden, dat ZD bedankten 

als bestuurder 0 n als lid van de Bond, zonder verdere opgave 
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Uw bJ.iOf i'W. i'30/9 A.Z. Û<.i 25-2-'50 

On erw·�rl): AlC·.rnJEûE 
--------�----·-----

v·· HTnOU, !tLIJK" 

2B 1.wart 1950. 

Near :sunleièing van het hierboven i.::a.'lgeh�al.de 8Cb.l"ijven, 
'bevattende oon t:r1ef van Ao.rianus .BOUT, oud 66 juar, onen è 
,.olistront 3 hs., te �,mstê.rctun.i, bctrerf .nde de A ·GE!Ji,:!..;E 
liC�J· 'Uu O!Lfü. VtJi! if,GLI:, ordt het volgende bericht. 

-e b.i.'iefo�h.t'ijvp:;; l1 .DOU}' gehoord, ve:rklnu:rèe aJ.s 11olgt:

" Op i?d Gctobex· 19-lS is tB ·,o·iterC:am opgc.richt de .&...>l.i. ::1·1.� 
Bo. �r � • OU · '· · .. · �,, · � ' ( 0 l ·, • 1 v .-i.1\ J.J .... lt -t i�d .iAi. .; , .ó,. • D • • J • J 

• 

Blijkens de stptut�n st.clt ... e :nond zich ten doel om ,Joo:r 
organisatie de belangen V'fill. de leden to behe.rtigen, specio ... l 
een afdoende oudexdomsvoorzieni1� .. Hij t=acht uit aoel te 
beroiken lnnge ettlg{m ;.,eg en · 0.l 1oor; 
a. het ui t;;ovcn van gesch1.·iften en he1; houden van ve.1:·0ade-

l'iilS'';t;

-

b. he.t stichten Va!'l afdelingc-n.

JJe Bond is aongegav..i:� voor oe tijd van 20 jaor of zov el 
korte.r hls nodig i� 0.,1 het voort;et;telde <.ioel te bereiksn: 
l.!i. 0 .i:� .... :t vJ,1,.1.S.11.r,1,, , ... .t?.;h.-,iu., 1 •

Lid van de Bond k1.u;.t1en zijn all0 . edcrlanélers üie de leeftijd 
van 55 jaar hel.ben bereikt. Op plaatsen waa.c m,..er c!an :1

le<le.n zijn, vormen l!cze een , füeling. ln gJ.·ote plaatsen 
kunnen ucc;·üel'<: a:fûeling ·n ge'vo:rmc.i ·:orLa.n. 

Het secretori<>ot iaS Mlnva.nkelijk gevestigd te ot.terdam, 
nothastruat 42 b, tham, noef•rnde 409, to 'c-Gruveuht:,,Je 

L�aandeliJh.s .ord,:; een rnededeling-enblad uitgegeven, getitclc; 
''fo.e<lodel1ngon vsn de Algem.eue Bond van Ouden van ag.en n • 
... edaotieuu.ros eveneens Hoefks.de 409 :, te 'a-Gravonht�ge. 

e e>ont:ributie bcdruagt J 0.20 por maand, waarvan de incns
seor · e.r J 0.08 ontvangt • .ue .">Qn.J bezit theos een kapit0al van 
ongovso.r ., 17.000 .. - • . ,it kapi·tcul wordt gebr1:1ikt voor zaol
huar, boeken enz. 

Op 7 Janua:r:i l9"Ö is te 1�m�te:rdmn een afdeling V'ln ce A.B.0.1, 
opgericht. In die tij<: heb ik mij ook als lii.1 bij de A.B.o._ ... 
afdeling Amsterclaru, aa11t,;eslotefl � r...:hans. telt Amsterdam 8 of
delingn.n.. ln .�ecembor 1949 telaen de afdelinr;en in t1msterr,am 
in totDal 1700 leden, uocb oi t aantal is i.n öe lav.-tste maan
den, volgens mijn mening, sterkt t,,3-ruggelopen • .Het totsle 
uanta.l inden van de Bond zal ongeveer 20.000 be,n�..,gen. 

Totm ik . ij als lid viu-.1. de A.n.o"J .• heb opgegeven, verkeerde 
ilt in de mening l'a:t öi t eon neut:ralê P..ond \"OS en alle poli
tiek hll.i ton de Bo.n<.l zou bli;Jven. lk rnoot eerlijk ze6,:;en. �
vanke-lijk bleef de poli "tiek ook bui ten de �!ond. Ik ben onge
veer anderhalf j�1ar secreta.ris gev1eest van o:fdelir1g 3; te

Amsterdam. 
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T,1at voll$ tom•'i jding heb ik nij voor dit work gegeven, ateF.ds 
hot ··oül VQor r,�a.t �;teJ_l(�fü.:e, �o;als (dt in oo statuten i.s 
ui tgo;.,l.rt1I�t � Gt:dorcnc�o dra tij<) dat ik sec.retti!'i:'3 geweest -hen 
bleek i!iij d�t la:ngsü.marha:m! (;{11,JtuUfiistische e lêro1:mten ond e:r 
de leden, fl"et bun commur1istische- ideeën no9r veren kv,amon • 
..... it :C\'it.u· 110orna1crelijk tot uit:1.ng op i!e ht1i�t1cudalijke vt:ir
gadcringen, wa-sr �ij d;;1n trcc11ttcn èe f!ls:)deleo�n te betnvloe
den. Oofc li.J bHstuu::·sve:rici;�ziug�� '7�rd�n :.ic CO!l"rJmlistische 
leóe-n. :3t·�e\JS !--'.\(!·ciere:r. uetrr;,·!ht, ··,erè zoveel r.:o::elijk cCHJ!tr.lU
nistis:<.:l1e condit, t:en ::s.E:H)l" vo:r<;r.t te hren.:.���::t. Ik heb mij altijC 
zoveel rr,ogslijk hiertegen ·1r�r:?1Dt, -r.2rr onder.rond .alle teqen
werki.ng •. ,«LG.1: ik I.Jij er niet V'O-t.ïr lei:Dn i' il crn in hri, gu.:re�l 
van ce co1n�1111.n.L"tt::il'.l. te� lopt�t�, b�b ik ongcve"'r 5 moonoen _ _.e
leden l,<.,J.ar:.d.<:·t b.la li1., van ,\.B.O •.• 1.k heb ·'i,ü�n cn;;evl?Gl" :50U 
p:.am.flnÎ.,·Gen Laien1 dru.tnt:dl c:1 a3!l i.::e l,dcn 1� . .Ams te:-c.am 3c
stuuru �rr::.m·.1,.,n ik hs,�b«..,r t�r.r kte om "":elk<-= i�-:<Jcn i�: .. ls lid 
bedankt�). Het is r.ri.j beken. di�t i.f! d1:1 l� -tsto mLl..;inden veel 
le-den, om anzcl.foe reoe.u �1<;"1t1:>:l bedankt. 
Ik ben t:i3fü·! l:l vrn de .• i:. :_ \� ..:.,-· .,J}1. V �i __ • ..:i jJ;.N .1"d:i.1.: .. J 

(N.:e.o. '•) Hot ce·::;rcteriäa� 18n êeic 1 onCi i.s' ,:e.resti00 te 
ltottcxdel., ;·.1:.';;.n�v &r.ls txaat 37 1,., secr(;t&ris I • ., • L • .1G' ,B01.u'l.' • 
..... e lcè..:n vr.::.r;. 1Ft 1H>0f.}l1�:�tur�r "�E:L"1 1:.n.c.1 .. ·:óniiîij! allen tè' 
aottere am. A.mstexdar1; he�ft ... 1or; ,geen afdoline ven aezo .Bond. 

? J.�e bomh oon:::l t�,;r;,:r , • v�u1 r:, ,.;.: lan Rlstatr�t3t 1 l:L • te .. ,chie-
da.m van J"' A.B.C.! ;;a!2"û.s J.:7BOUT, is ook conwmnist • ...,it 
blijkt L1j:t h t lf,olge-nv�: -
Cp 1 J8nnr-ri 1950 or:tvir_g :l.k - e.:1 1-:tief van �ie socretaris van 

)(1 cte N.:o.O •• , 2c h·�er .t'.C.T 0:. 110F.t::': \"i"f;:.J:i:·ir. O!ît.rcn.t .1.J_,Er1.{ 
hot vol:'�n1c. ,.,e;.i�a p.:r:::sëii�n: 

' -
, , Voorts t�i te:::en "· i,.; le-ts rii�; c2.n rtef ven ck h�·oi· ·,.,;. 
1" Et:: ... , V;...l' Jc<i.:· .lst.ctrm�t 1t;, te ��c,iliedf'm, l3l)C8tce?d 
, • b .Juni l'.;> 9. 1.�ij s h:�i�:-... o.m. i-. •t volgen.ue; 
, , wr.n ik, ja ik ben wel geian lld Vflt\ de u0!..1t.':tH'1il:!tiscllo war
', ti,�i, l.'HH.U: to.:;u. in .ti(rt, i;eheir:1 't 0: k J r €'.1· i.l ·t.· ee jsa·t· Vt"lOl', 
,_, m�c:r ik -_ ,,.ek ··.r mij .rieLs v "w .::::s:n ;at 1nf.?ï! r.:u.t zegt.'� ...... . 
Verder vm.·d t in. dazb 1:. ricf wc L. in::: ,�er.:u::k:t dEi�; , .. van JJK K,· 
•?ni.:r,e tl ,jd g,;'l.Ol�<rn. guhu1di[s··1 ifi vnor veh� ,; ·· 1.·c11-:r1·ouwe 
Ji€:l1';;t; eerst in dH ti e ...... :;. Bn l&tor 1'.v7.d.ll_. o 't 

In November 19,9 �uo het h0ofateG�uur Vb� ,� A.'.C. ,. als 
Volgt îHaTM:ngcsta.lcJ: 
voo-rz1-.,"&{;r;}\l.;,.v;,n JiK"�.îr, iJ·�m r:lstët'ff.!8.t H;u, to :::chiedam; 

___ _........._. .... _ 

na•er 
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ve::r.volb lG1! =l.l; 1 Y2u1 • ....;.�!!itF.:...t:. • Vf::rm.oect�lijk •.ionende te ":totterdam; 

>( IJanHtD:til, gabo:-..�onte 1:urm.erenc, dHMei 1882, Ne-� 
d0r1an;h:ie nationaliteit, ,ran beI·oep kar:t·ijder, wo-

, no11do Hoo:f.tJwog 21;)-il1, te .�met;e.rdam • 
..Jozcr.l.'.ijt:.s it, bukcrtc cot op 'l 1:I0ve1:1ber l94h t in het 
óf.!.fSl>l&(.; � e 'é.!c:..rb<'!i.·1 ·, c..uc,r 1- .u ,. r.t�n at:v�r-1.entie 
. er<l f:epL"t..'t..;·v 1 met de volgeEeTnhouö; 
r�·. 'ij feltci'teren ·Je :;ov. JC ";-Unit, en .itafi',1�raad Stalin 
r ::� · i_. h� �· :. on�·:1.ag v :...i.!1 c e _•c v-oln -1,;ie r, •

!3ij de sehotwen v::·l'Y.:l.••zingP.n tn 1948 c.n 1919 ·:·ero

": ,.,or .t� .• l:rki prc:i:·<:1 c.W·n!'!.<} r;oma�kt 'Ol'Y ö9 i....:.1'i:. 8 door 
hn·(; �iî-=:rû:1f;Rii V'H.ll 80l:J" l';>":V'}-:.U 'j dlC •

J..u e;� ori.1gcvinJ ·12.n het .. �ai'L...,()gov � 1 �dr·eä stnnt bo
trok1<0!1( 1,,1!.�en• ',lc �.s,n r-cticf <;Oi:�octudst • 

...,oz;e.i.'.<1jc;s is 'hc�i'..enà dut h·t j in. ,·!') , erfoampr,grm der 
1 PJ:.•., VD.n 15-1- • "7 tot 17-2-' �7 > t, �:n ,;ex be si.ie 
we1·v1;7:i: s werd g(1noemd. Hij ,., ierf vor.1J.: afcJeling 13 
{Ooste:r-pt'-.��1r- .Pap!)erbtnn."t); in die pr.:riode- 85 nieuwe 
lG'ien. 
i_;;, 1-5- i f.B ·.rcrz!l.:�el.,1 ue colpo:rt�1JHX)loeg VBn "ue
;i,,�v.bc,-l N H Q"l1 r;'i ··1n öfi""C'� " .. �.J.. ..._ - -w\.J ) J;' Q"J.. ,..... c;.;•.I.J.. - O 

Op 't6 tioa.l·t 1919 ve·""sd12ftc h:tj 0gtè'J i..Un ce gedt-1-
1.S�Oel'ó�n na!"l:t' .h;;t E rc-con:çres 1r;.19.
Or ·i • ; .• :. ex-:; 19 9 t�ke;;.;,,i';! t.lj op .,'3 protestlijst NVD.
tr ..:·on het optroèen eer G:r:lc.Lzo ·et.� ri..n.g• oont1;-a
d :? ops 1::"tnd � .L.l.ngen. 

Het is .ni��t ri'C'!:ecd of er iw.11:i.ooels ock wijzigingen in het 
boo'f\i1:>ö!;'tl1ur tHft1\ r�n ·pleot5 i�n.vo.nc.0.:-1. v1:;.1:.rent de poli tielre 
g�zinf..hein vi'i1\ tlo ovG.rige .leden Vt�n �.1�-t" l-it1of cïbe_stuux t zijn 
g<.en. :,re gfi.v�;rir1 v�rk.xeg: ... "'; • 

.Best·rnrs louon vnn ce a1·�;elinf;t:n "IJs i,e.t'ût;:r zijn ( voor zover 
bekend Z�\. ,:raon) 

"'l.r.t�'\-· • ... ... ,_.... . . 
. .. 

,,c}Y'$Xdns An"tor..iu;: J.�l!I' .:.,'5, :��or<:u 'te msteZ'dFit1,i�·� .... ,. e;*ISi-?nO --�--� -
<Il{ 

..... • • ...... 1 .:W .1..:i. .tdö ...--, _ ''i.lCl' J.:::..rw te r..i. � i(>.t: • .'.l,t.1. te .t t, 'l (itl veroe p 
01rn·,·..rm::1n. �e!:H.?ll'fà met,: J\ntw !îlnY·-! a 'iOLS,.,ULJ,jJ:,1., gebo-

... ,J; .. '-' --- ?!" 
-

..1.>rJJ.,. tr.; .�m:� .. :.P,t1'1Ut·l;, i? .. ·� �p--�e1;l)B!'" l�:t1;;i 'r,û!1enoo
Iior!i�Y:$3L\fJ('l11; 2 h.s., ·t'!" ,.'\mStt.�i:d&m • 

.... t:Z{n·zijds is bek�no C:at ... A .. ,.t:.L.� eX-.T(JOrzitter is 
'hl<l. �H�� .. ,\1{3!'Y.:�Qf-'.�Il tJ:::.1.":ïF,i;fë{.•Örr'.i '�G .. .!n 1932 :•·as bij 
SHc ... :e:t.a.r. is ie.u de. Lur..ct c li .:ko ..,·er, '1· atic van bouv,·
vaknxbei _:e:rs. 
Be·t .. rokkeme is anE.l'�bist. I!ij 12 oen ster:-. e voreerder 
van JJOmela .:lieu7'1eni1Jlia" Hij is geabon""leerJ op de 
·'Vrije d-ocialist1t ..

--- bla< z" 4 
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·I \ LeviJ l�EN,1l�l1 .J, gobPren to Amate1·<la1.,, C C'ebruari ltr/9�
Häe:eriarw'se nà tional.1 toi t, kantoorbediende• ,.,c;mende 
rartma.ribostraH'G 7-l, to l\msterdarno 
EENJJU.JN:;, is algemeen adviseur voor de afdelingen te
Amsterdam. Geen politielre uitingen beitend ge"vorden. 

� Klaas BOOIJ, geboren te .Den Helder., 9 .dovembcr li.;7..,; 1 neder
� Ii;tncso nat:io.nali tait, matroos, v o.acnae "ijttenbachstruat 

90-111· 1 te Jmsterdaw. 
BOOIJ is voorzitter afdeling 3. Go0n politiek� uitingen
'6eaend g1:n··orde:n. 

.. ' 

Ge.ruJ:t:t'lS 1:intonius ..... ilill:W, gobo:ron te Amsterdam, 17 Juli 
I884 1 o�-:ipe�mun, � ·ohenifo tóoiersgra."ht 2 hs., t,e Amsterdam •
..... uaf .L,.i :i.B socretoria Gfc"oling t;. ( ..:-cvens algemeen .secre
ta:d.s', zie b·oven). 

)( IMcnno H.Ecl.RIKA, t3ebo.ron t.e Groningen t 19 November l"178,
Ios-\ erkiii,;in • 'Nederlandse nution.ali teit, \"Onende ileine
ha t-t;enl1tl1'gè rst i:e.at 31-1 , te Amsterdam. 

/ 

/ 

11!:J-ii.&lK.>t is voorz:t-t;tr.:r vcin a:fàcling 2. 
LezerziJcs is bek 0 ntl tl�t hij bij de gehouden verkie�ingen 
in 1948 en 1919, propaganda gemo:1kt hc�eft voor de C.t>I�. • door
het aanbrengen van oen xr·�m-af':f'iehe. In de omgeving van het 
�angegev�n a<lr�s staat hij be�entl als een actief co•mu..�ist. 

Ge.:::-xiuir:a JozePh.ina,fff"':,i.i"tlKS, gebo.ren te z".rolle, 28 Bev
t�mber 18'.79, Neêfo.rlanctse na-Eionali te:i.t: e.s9huwd met: 
· i.llem IL:\.i\� ::;.r..s, geboren te ütrr:cht, 30 ecef11'her Ur/5, 
wonende 1-J:dJenweg 3-11 > te A-tnst,eruam. 
Betrokkene is u0stm1.ro lid van a.i'de ling ij • 
rorewottenden verklaarden dat ,evrouw !L .... � .. 1!.,J 1J CO!lil"lUnistisch 
geo.ri!!.ntee.rè 1$ � Huar man bemOl•i t Ziöfi n1v't met {3e politiek. 
1n 1948 \Verd, bij de gehou,1en vcrkitHdngen voor de Le·den 
der 2e .Kamo.r, üoöJA t it se-zin propaganda zew.aS1lct voor de 
CilN., doo1' he·t aanbi:e<1,!en Vä!l ..een X\aatn-afi'ich.e • .Buurt be• ·o
nexs �ijn van mening dat dit biljet door 1"'evro1.m ll.t.A_ .. :;L ... ·l� 
is eangehracht, tegen de v·il van h,,a.r man·. a!thur1s I1ei bil
jet ver<.l, voordat Je verkiozingspe.riode verstreken was• ve".t.·
wijderd. Dij do gehotte.1en ve�kicz:neon in 194-9, werd geen 
propa.ganaa gem�akt. 

:i..(arel E'redf;1rik tt'illem J. \.;01)...;, �ebor1;:n to 'onlo, 13- October
i 1BB2, huiaseli:f..Iäer, wonende Commelin.str�at 76-11 achter, te

taus·ter-d am. 
JJl.1..:0:Bs is bestuu1.slid afdeling 3. {''evens lid van het

,hoo"?a5ru,tuar 7 zi� boven;. 

�Joha.t111es Henoricus àe J01iG, geboJren te .àmsterdam, 2:: Janué.lti 
'f!!Y 1876 
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van beroep loo-nerkman, ! eaerl�:111ëse natiozll!li toit • 1:,onen
t�e Goud0hlom.1str.ua1; ?.07-·t o•:,;btor, te Amsterii,'lm" 
Blijkeno d<J �o li ·�i e-adoin.i. .... trat io te -.inster<:am is hij in 
1919 r;ever'baliseerd terzake on'tuci1tie;e handelingen met 
· in-t · :-j,J._'ig:) E:iüiSji.::a. (.c-.:cen ve.roor.àeli.ag bekend) 'p poli
tiek 0ohie:à ko11t hij niet VN)!' • 
.De �Jüwfü ic bcetuuroli1 afdeling 4 .. (;-&en politiek streven 
Tieltênd ·ge, orden. 

�) • �J�Htob :.....c)hJ> , gebo:cen te t)lo'ten {.i:1tl), y.., Juni L 7 .11 rleder
I,îiüöe na·-.ioni:�litc:1.t, zonda'!' b t:roep, , onende ilan ae:c Hoop
$ 'trnet 13 · -1, te ltmste :t(I m .. 
hltAt J!!J.\ i � voorz i 't, -:.er af.deling 7. 
ti:-een yoli ticke ui ting(m l)Okcnt. gewor · en. 

/ 1 Jacor,us .'ilhclt'.1is v1 . ._n li Nl., (Seboi·en te mste:ràarJ, 30 Octo
oer' 1816

1 
iantooï:'6edlentë; ;e(, e-lanèse notiol".uli tei t, � o

n&nde B.rlnl: 15 Iu, .. , -te Amste1:dam. 
Van L\JOli i� eecrettais ai.c:eliug d. 
Am gcnooen worr"t; t!Ot hij r,-oli1:i8k de l·ichti.n · v�!l. oe 
P.v.c.A. is toegcd3nn.

/ 1 Go1·ne lis den {JtLI>'.N, 6nboren ·t(� ,'!msterdrun, 211 Juni 1875, 
7.0fille'l b"�;röëp, 1.0.1 -�=lanêse rmtio '.tHl:i. tei't, vrononde , $S1;e.r-
st.raa"t ;?2::i-11 1·<�cht�, te • mste.xuam. 
I.en Oû. F;tJ i ,J bestuurs li 1 v � ... n afti e ling 4 • 
Ge�öII"�ick s ,reven bekend ge1orden. 

i\..:'ie .t.·.l.(:i:� • .d, �-eboJ.·o.n te .,ieri 8n, 2<' .... eceffibor 1076 1 melk
aiijter, r�ede-rlandse m11·1onali tei t, wonende foe:rcatorstraat 
,t;?-1 • te .Amsteröam. .. 
.i:'rin.e 'i..s 1•ot�tuu:rs:"lie Vt-Ul afdeling 60 
1�trol�kene is, blijlt.eus e lolitie·�öministratic te Amster
dam, op 13 Ootober 19 ·9 geve �baliaoerd terzt:o.ke h�t ver
oorzakûn V(.!.n 1=-en vex·);,�e:racngHV&l, met e1·n8tig lichamelijk 
letsel. Op politiek cebiee kor.rt hij niet voor. 
J::'Olit.icKB t:ti'tingen zijn bij h�m ni .t ·auurgenorr:en. 

:rlzn ·., ,;.ü 9 • gebo1-eu te .T:-urmerenc. 1 2, ·.ei 1882, Nederlandse 
) netiOl't:.:I:[tci t, '.·-0.t'.len(.W HOO 'uweg 215-111 t te Amst.er<J1.;,m. 

ft.u: .. it v-corzitter van cfdel:ing 6, tevens lid van het 
lioo!'c, bes tuur. ( zie �ov-en) 

/ f .�illem .!..Jv·.:., .; 1'bor,im te N, .. aroen, 10 JänU:1H'i 1"79, \'.aleer 
náóhtveill'gheiosJ:l.cnst, lfoûe.:r.landae notionali teit, \�onenàe 
J.J.�reme�straLt 1-11, to msterduru • 
.l:-0"' :; is b�s·tuu.rs li .t <Js.in a1·fü:;ling 6 *
131I3ken& do .oli tie-o ... cintGtratie te Amsterdam is hij in 
1921, terzake aesc-:-ctie, veroord ·elu tot één maand 

gevangenisstrai 
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voorwaaruolijk, met een p1"oeftijd van 3 ja�r. Op politiek
gebied komt bij niot voor. 
veen �)Ol:i tiak s1;1·nven beken<l geworden. 

,'KI JÇornel.tL ,ilholnus HE !El.�11-1\, geboren te Ztü b:i:·oek, 28 
1 ... ece ;1Î)er nra'2, twvenu!'lH�:i.üe-r, liotierlenc s nationuli tei t, 
wonenue van Zoaenetraat 27-111, te Amsteruu .,. 

/ 

,·.:ERSM.ü is beutuurDl-àd van afueling 3 .. 
.... _.............._ 

Blijn.Erns cte }oli '.i('-ü' minist:r�tio te · mste!·<larn is bij in 
1922 in beYi!\'.l'.'i.ng ,3Ci::i te ld -terzuke verdacb c van .iefs-cal van
een koehuid. G<lCA'l veroox·t?eling bekend • .Dezerzijds is be
k�na dat bet.ro�kt:fü�, bij d0 gehouden vcr1·io • .-üngen in 19t8 
en 19,t 9, propaganda uwekte voox· de CP .J., Je.tor het a:?.nbren
g�,n van oen r:,am-af:1 ich,e. I :; . r\.,,·,::,,1,o.:..., :::tuat in de omgev:l.n; van zijn wonin5 bekend ols 
ëên�·ref coi .wunist. 

1 Jan van J0ll1� ... ·} .. �.Af,, geboren to p-_arn, 19 Januari lHLO, 
ÎÎTÓ·Ol'bakka.r', w,edV.l:'l1;1!ldSe ru::.tionali teit 1 'Onende "·i1holtnina-
::1t:i�aat 87-11, te Aosterdat1 • 
.Det.rokkcnc iv voorzit-eer van ci<leling ?.
Ge-en politie .... s t.roveu bekeno 3e\. or�o.n • 

. V \ .Albo:rtus Joham1� '.t .. ,vl.:...��.r'r-'.i • .l., �ebo.l'en. te mst0rüam, 4 Juli 
"'\ T8T';;rl6ivbnai·oeit1ér, "°';.;edericnase nat1m.alitoit, vmn .rtde 

Ui te1'waarden"!trsa1 249 h3., te ;�mste:rdam" 
ez�r?.ij,.-s ts bekend dat hij jn 1917 lid ,.,as v;�.n. de C..::,,. 

/ 
nfdeling .1 7. R-e-t is niet bekent: ge, o.,:uen of llij tb.ons no:;
lid van <i$ t!l'N. is. 

/• Ja,:,ob Johan l<H1::1J, gebo1:en t.z. 's-G-!i7•?•!-"-.5e:, 5 AP-il
iona ar '5n.roe1;, l,i0(1u cl an:�se !'...a tionali teit, , onende 
Coi"lm.eli:nst:taa.t 122-111 .achter, ie 1·.mste..t.''llfüJ. 
v:f;1-.:.1 ,LJ iD be:stD.u..rsliû vein a.fd el ing 3. 
TII;fltéila óo �·olit-if;-�dr l.nist.r�1tie ta ..11i�·tH:.cd�m ts hi.j in
1927 geverballseel'd te:rzoï:e ve.r<l�e.ht von ie "st11l. {,;een
voxoord elin.� lmke.ud). In 1.93, is h.i j g.everè::::i liseoxd ter
zake het pl..:..6en van ontucht t!.let een n.elsJe bcneoen de 16
j.sar. (gese1,oneoz(, geen bev;ijs} ,. 

vp- politiek gebieJ kor.,t hij niet •.roo:e. 
2oli t1eke tl.i't.ülG·.,fl van .>1Jtrokkene zijn niet ookend ge\, or
oen. 

/' 1 Wietze '11�;.,EH., geboz·an te Gna.sterlanél; 9 Juni lö79, zon
d?r bëroap, Bederl2ndse nationaliteit, vonende Drinkstr�at
33 hs., te �mstexdarn. 
VJ.f ...;.,.;·1:.. ie bestuurs-lid ofue lin6 8" 
Völg'êtis buurtbewon�rs zou i.!.§ . .' T{ sympathiseren met de 1-lldA. 

/J Latl�ertus �·oLH.iü"T, geboren te . .eurmerfind, 17 t,ei 1879, van
'6c:r5rap liuisschi!der, t e<lerlandae nationsli tei t. t wonende 



.. m,.625a-•4.8 
V'll</l' ou \ 1 :,1,:r; J ,.(

•• 7 ...

.Blruikens tr<=i�t ,16-1 J, te Amsteronm. 
VOL.,.AA� is üe(::.ceta1•ia v�n afdeling e!.. 
'.û&trokkenu $ym.pathisot:irt met tie .1:.v.11.J,.' 
Afc ... eling 5 (1' m.ste:rdam MOOBLi) ia opgeheven.. )e bestl.lu.:t"s
leclen van de�e afdeling, hebben t:mie;e meacL-en g.•leöen be
denls:t a.1 s .LJ.û \r..1nlw.1h ·�.o. u� L� l�d.en oehor-:m ·t.bar e l.ij 
afJél:i.ng 2 �n t. �e juiste gxenzen van de hiorboQon go
noe,n��e nfûalülf.en zijn nie·t b::-;tend gcworcr:m. 
Voor zover de hiHrboven t�onoert1c1e pe1.·sof.'lon in <. e Poli tie
aclmiuiut1:'atie 'tg Amr�tr, .:dam voo:ct:omen, is oi t achter hllo. 
narw11 v c.1·11.1-eli:l. 

Hét · b<?àr�n1s:en van (1(:) b.ee1• BOHJ' -1ls lio va.awt.13.t •.• en dè 
clcor heo1 v�i.rao.uien oi:r( uli:'ir0e on.der m.m deel VDn do le en,

VfLtRh1l,.1enüe t..,& ::..(:éen van �ian bedux:i.kon, h8eft onder de 
leden en r1ok datlZ' bui teu, veel �1.0:t' 1oen opwuaien •.. 
JJa a.l.gexueen sec:1·e 1,,:,1.ria ·1a.n .{\mE;terdo.m, é c hGer J,ANL" .. À�,
b.fJe:.ft get.:1ûêl1d hie:rtq;c.n in te coc..">'l. .. :�tlige "f:ken ge! (.. en
heei''t hij e�n coh:r:i.jven gc:rictt i�an do :re acteu1·e vtm de
vorachill ndo dagbladen, 1et het verzoek tit $Ch:cijv n
in de Jur:blaóen op. te n�m.e.n. Hierin b.e':}ft !;ij een uitecn
zeiïti:n.e gG6even t'}Jt óé :none 1 in tegonstellinj et l'!et3eon 
door s<.ir1migen bewe,Jrà �rnré·t 1 !Ut rikt ncutrL..c- 1 is. 
Voor r,.;over bekend is, ie t':it coh.rijvtm nog niet cpgenomen. 

OI'fdli'HKU'iG:iA, b.1·ic.fsch1·ij\i er A iB..;U·l, 1� poli tir�k de :ei ch"t:i.n van dö
r.v.à.J:... toégeännn:· Hif�uoe z o ster. Oranjegezlnil voor.

�., · :i.s oen pei·soon il.Le gr�EJg n€tn of ·:tcië.le :i nstan·1,ics ec 
personen soh.:cijït � Volgens hem l'1aeft hij nerhaaldelijk 
oan H.if:.de J: .. oni'l6in gesch1.>cvon en hij is Ar t_ots op (1 at 
zijn brieven utee-0s be.untwoo:ed ,·ox(en. Ook heeft b.ij o.a. 
geschreven aa.n de .B.tl/.e �n H.<,. te 11.otterda,1" 
Bi..)UT is e;eg overdreven. Hij stuat &l epoec ig klasr om 
!emrna als :f ol cvmrr:Lu1ist te 1H.tstempelen.
1n het ve:renit-�ingsleVf:>n tr·ee1..1t hij grnag op oe voorgrond.

••��·••o�••••••�#••••••e••o•••••••••••$••••••••••••••B4 
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Bijlage: 1 cart. kaart. 

• 

� 
11, 1 1- I ( 

DIENSTGEHEIM. 

In antwoord op Uw nevenvermeld schrij
ven d.d • .5 December 1949 heb ik de eer U het vol
gende mede te delen: 

Op 18 October 1949 werd te Zaandam een 
afdeling opgericht van de Algemene Bond van Ouien 
van Dagen, waarbij in het voorlopig bestuur werden 
gekozen Scheerman, Bakker en Olthof. 

Op 7 Januari 19.50 werd door genoemde af
deling lpl.m. 30 leden) besloten dat het be stuur 
zou bestaan uit Scheerman (voorzitter) en Bakker 
(secretaris). 

;<J Scheer1:19n:
Cornelis Scheerman, geboren te Zaandam op 

20 December 1878, beroep groentenhandelaar, wonende 
te Zaandam, Prinsenstraat 64 was vóór 1940 lid van 
de S.D.A.P. en is tháns politiek georiënteerd op de 
P. v .d .A.

�\ Bakker: 
Christiaan, 1rrederik Bakker, geboren 28 

April 1879 te Alkmaar, beroep timmerman, wonen:le te 
Zaandam, Klaas Katerstraat 2 is comrnunistisc.b. geo
riënteerd. 

Volledigheidshalve zij nog vermeld, dat 
met Olthof werd bedoeld: 

_,,,_ Riewert Olthof, geboren 7 Januari 1884 
te Winsum (Gr), zonder beroep; deze bemoeide zich 
niet met politiek en is op 19 December 1949 ver
huisd van Zaandam naar Velsen. 

Van de vorengenoemde C.F. Bakker wordt 
hierbij een cartotheekkaart gevoegd. 

Zaandam, 20 Februari 19.50 
--,lfÁ.,
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SCHAFFELAAR, J.van (Zie R., pagina 6 ) 
©6) FELLINGA, Jacob, geboren te Amsterdam 18 December

1881, melkventer, wonende Marco Polostraat 52 hs.,al
hier; bij U bekend als EVC-lid in 1948; 

7) CHRISTOFFER, Gijsbertus, geboren te Abcoude-Proosdij,
13 Januari 1881, melkslijter, staat ingeschreven op
het adres Tweede Anjeliersdwarsstraat 16-II
LOON, J.W. van (Zie R., pagina 5 )

8) KROESE, Johannes Hendricus, geboren te Amsterdam, 23
Januari 1875, thans opgenomen in het Gemeentelijk Ver
zorgingshuis

9) 

10) 

11) 

VISSER, W. (Zie R. , pagina 5 )

--------
--------

TROMPETTER, A.J. 
HOEKEMEIJER, Frans 
bruari 1876, thans 
VOLRAAT, L. 
VERWEIJ, J.J. 

(Zie onder Bijlage I) 

Lucas, geboren te Amsterdam, 15 
wonende Oude IJselstraat 44-III 

(Zie onder Bijlage I) 
(Zie onder Bijlage I) 

Fe-

HAAB, Klaas de, geboren te Amsterdam, 30 December 1883, 
ex-verzekeringsagent, wonende Zeeburgerdijk 83-II 
OUDEN, C.den (Zie onder Bijlage I) 
BAKKER, Fredrik Lucas, geboren te Nieuwendam, 22 Febru
ari 1883, expeditieknecht, wonende Oudorperstraat 10 
hui�, alhier 
POST, W. (Zie onder Bijlage I) 

12) BACK, Wander de, geboren te Amsterdam, 4 Juni 1892,
los werkman, wonende Mercatorstraat 45 hs.,alhier
FELLINGA, J. (Zie onder Bijlage I) 
LOON, J.W. van (Zie onder Bijlage I) 
HAAN, K. de (Zie sub 10 Bijlage II) 



Bond yoor Ouden van Dagen • 
.-.-.- .. -.-.-.- .. -

� . 

Amersfoort. 
Stovenstraat 26
Veldtstrà.at 9 

/ Dreef 3 . 
Amste.rdam afd. I. !. 

Uiterwaardestraat 249 
Govert Flir.ièkstraat 21 III 
Sarphati�straat 105 
.Amsterdam II (Centrum) 

. · ·Blankenstraat 46 · 
. / 

Ams.t.erdam III ( Oosj#�' Weljt�nbachstraat g,;�11,/�
Grommelinstr.aat � //.% 
van: Zes.enstraat lp I '/ .-
Amsterdam· IV Centrum • .,-,-

·tooiez-agra.cht 2 
Westerstr�t .225 I� . 
Amsterdam V Noord Nieuwendam

: orpers raa 
, Nieuwe�dam(.A:dam) / 
· .Amaterdam VI West/ · - '.,

HÖofdweg .215 
�.J�Kremetstraat 1 iII 
Wilhelminastraat 87 II 
.Amsterdam VII 
Marco Polostraat 52 � 
de Kempenaers�r�20 II 

,t:sterdam VIII 
rink 15 : 

Voorzitter
Penningm" 
Secretaris 

Penningm. 
Secretaris 
Voorzitter 

Secretaris 

Voorzitter
Penningm. 
Secretaris 

"Seor.etaris 
l, . P�n.ningm. 
i 

·Së�r� Penning
Voorzitter 

\ ' 

Vcorzitter 
··Pe·nningm. .·
Secretaris 

Peaningm. 
Secretaris

. Secretaris
Pen.ningm. ,. Alçkerstraat 48 ·B 

Wat ergraafsmeer ,:Sri�str. 33 K.• Voor�d tter 
Apeldoorn 
v.a. He:ljdela.84, 19 . 
r�i.ggedam • ' 

. o
0enstraat 38 

·. Pat:rimoniumstraat 32
Dijckstràat 88-A 

· Arnhem. 
· w.v.!oortstraat 17

J.P.Coeristraat 33 

, J3aarn. 

.,Penstraa.t 4'5 

I· 

Penningm. 

Voorzitter
Secsetaris
Penningm. 

Secretaris·· 
Penniagm. 

Voorzitter
Secretaris



Barendrecht 
ZieäewijdseruJk: 105 
Prins Bernardstraat 28 
Beunebroef '· · $sstraa. weg 23 

· Bennekom
La.a.rweg 24 
Schoolstraat 7 
Laarweg 20 
Bersen op Zoom 
nûrgemeester de Roocklaan 39 
Zuid �Vestsingel' 14 
Brielle 
Langstra.at 78 . •· ·• · 
Maal;' land 27 NZ 
Brunrmm 
Raanweg 96 
Haanweg 32

. 
. 

Delf*11 
·uitwierderweg

B 

' . 

2. 

Voorzitter 
l?enningm. 

Voorzïttér 
' 

Voorz;itter 
Secre-taris 
Per;iningm. 

Voorzitter 
Secretaris 

Voorzitter 
Penningm. 

Penningm. 
Secretaris 

Voorzitter 
Secreta.ris 
�enni� • 

.. 

Voorzitter 
Secretaris 
l?enningm. 

.Secretaris 
Voorzitter 

27 ( Zwt ndre cht ) 

Eindhoven 
.

. .

J'aoob Oppenhouwerstraat 20 
.Newtonplein 9 (\ïoensel) 
To�erelsestraat 4 65 (Tongerel) 
Fjjnáart· 
Wilhe!înweg A.279 

Voorzitter 
Secretaris 
Penningm. 

Voorzitter 
S-e cret aris
Penningm. 

Voorzitter 



j 

J·.van Zweden
H. Cristiaans 
C .-Anthonissen 

H 1 Mol 
L.Romiin 
F.v.Klejj

J •V. d • S lui S 

M�vr. Sou t endiik 
G.de Bruin 

D.Eskes 
H.Drommel 
D.Evenhuis � 

\.wDngaard 
Mevr.v.d.Pijl 

J.v.Driedijk 
J .Stevense 
P. v.d. Weeg en

·-�

.H.Veen 

Q 

Mevr.J.C.le Clercq 

G.Bravenboer 

· C.Boo.n 
G. van· der· Pad
L.Huizer · . 

Th.Paásse 
N�A.Schipper

J. W.Artz 
J .Dékker 
G:Harmse 

A.-v..Kaam 
F. Veroàle n

[oh.Sabbe 

Goes 
Hernisseweg 47 
P •. J aspersestraat 5 
W,Zellewe§ 15

Gorinchem 
Javasträë't 25 
Haarstraat 88 
Oosters·tra&t ?6 
De1 Haag 
Jac. Catsstraat 65/79 
Kerkstraat 10 
Hoefkate 409 Bondssecr. 
Groni ngèn 
Ooster:c.ingel. 2A 
Oostersingeldvr.str. 7A 
Batavierstraat 39A

Haarlem 
B.oterstraat 12 
föjksstra-=i.tweg 419 
Hansweert 
Nieuwstraat 4 
Schoolstraat 5 
Kanaalstraat 32 
Den Helder 
v.d.DÜyn v.Maasdamstr.17
Bector Treubstraat 81 
Hellevoetsluis 
Koedijk 4 
Hendrik Ido ÁD'lbacht 
Veersed�ik 133 C 
Veersed:ijk 9 
Veerweg 25

Hillegom 
Stationsweg 32 
Pastoorslaan 7 
Hilversum 
Lupinestraat 38 
Hilversumseweg 72 
Jonkerweg 5 
Eogérheide 
D.212 
zonder adres
Hoogvliet (onderafd.v.Pernis) 

. Dorpstraat 227 

3. 

Voorzitter
Secretaris 
Penningm. 

Voorzitter
Secretaris 
Penningm. 

Secretaris
Pe ·1ni '1gm. 
afè..Voorzitt 

Penni!'.1gm. 
Secret e..ris 
VooTzitter 

Secretaris 
Penningm. 

Voorzitter 
Secretaris 
Penni 'lgm. 

Secretaris 
Penningm. 

Penni "lgm. 

Voorzitter 
Secretaris 
Pen11ir-i5m. 

Secretaris 
Penningm. 

Secretaris 
Voorzitter 
Pe :1 ·ü '1gm. 

Pe"1nj 'lfm. 
Secretaris 



H. van der 'dal 
T.Kos
J.Kos

A.Mieras
. J .Hollebrandse 

C •. J .G.de Boer 
F.le Cirse

Zwart 
J.Schot
Barneveld

C • M. v • d • Mast

•
A. Vreugdenhi 1
P.Lankhuizen

A.Hollestelle

C.de Boer

D. :Lucas ,r 
B.Evegaa.r

. P.H. van Ameide 
A.Blom

·J .C.Ka.nbier.

A • .l. Visser
J'. Heetwi nkel

0 

M�vr. Vj_sser-v.d.Linde

J • de Yü>ujjf

J .Pauw
P.J. V. Beieren

Ch. Vreugdenhil
A.Schnitker

B-. Vermaas 
J.Buitenweg

N.Balj eu
J ·.:a.Landmari

· Jac.Koote
L.Faasse

Huizen 
Noorderweg 15 
Drif tnsg 5 
Visserstraat 22 
Ierseke 
Rand-.11-)::straat 45 
::Jamstra&t 1�4 
Kattend:.,;ke 
Monnikendtk 142 
A.18

' 

Kethel 
Spoorbaa!'lstraat 7 

id. 21 
Dorpstraat 5 
Klu '1dert 
Hilschestraat 353 A 
Hilschestraat 304 
Schanspoort 69 A 
Krabbendfjk 
Dorpstraat 28 
Kralingseveer 
Schaardi.:k 448 
Lage Zwaluwe 
Nieuwelaridsedijk 117 
Nieuwstraat 9 
Leerdam 
Nieuwstraat 98 
Patrimoniumstraat 43 
Leiden 
Catharine Maartensdochterhof 

Pas teurstraat 6 
Grevenstr.aat 16/12 
Oudesingel 68 
Leidschendam. 
Tedingerstraat 27 
Leusden 
Bavoort 6 
Loosduinen 
Prins Hendrikstraat 13 

idem 10 
Maasland 
Nieuw Huïs ter Lucht 2 
Zoutbuurt R.132 

· Maassluis
Sandeltjnstraat 28
H.Schoonbroodstraat 19

Midflelburg 
Volderlstraat 10 
Klein Vlaanderen 22 
Middelharnis Sommelsfü.�k 
Waterweg E.47
Ringstraat B.26l(S'dQk) 

4.  

Vo.orzi tter 
Sect'etaris 
Pen :li '1gm. 

Voorzitter 
Penningm. 

Pen'.'.li '1gm. 
Secretaris 

Voorzitter 
Secrete "' iS 
Pent1i '1[,rn. 

Voorzitter 
Pen'1i 1gm. 
Secn,teris 

Penningm. 

Voorzitter 
Secretaris 

Secreta,·ic; 
Pen�i ri{::n. 

Voorzitter 

Penningm. 
Secretaris 

Secr. Pe'1riiw 

Voo::-zitter 
Secreteris 

Voorzitter 
Secretaris 

Secretaris 
Penrii '.'lgm. 

Secretaris 
Penningm. 

Voorzitter 
Sec retec,�is 



R.Lomeijer 

A.Eskamps 

P.Dijkman 

·G .Kil
F.de Vos
J.B.F.Fonteijn

C .Euser 

v ... G.C.Noordhoek 
J.L.Neele � 0 

a C .Tol 
• P.Visser

A.v.Dijk

J.W.Roelofs
J.Bos
A.Lutteke

W·.Kaptein
J. Tuynenberg·

J.v.Aalst 

B.Munter 
M.Bakker 

H.Braat 
N.Vissenberg 
H.Dielemans 

B.v.Zwol 
C.de Hartog 

F.v.Dinther 
Jac.Dupain 
J .A.J .Pàuw 

H.Sas 
Visse;r 

. Gouweleeuw 

Moerdijk 
No.69 
Nieuwenhoorn 
Rijksstraatweg 165 
Nieuw Helvoet 
Dorpstraat 205 
Ossendrecht 
Lieve VrouW.enstraat 
Hageland 
Kerkstr[.;a t 
Pernis 
Feikenweg 249 
st .• Philipsland 
Achterstr�at 119 
s+,ationsstraat 102 
Poortugaal 
Krujsdijk 65 

id. 49 
Slotserdijk 17 
Renkum 
Dorpstraat r46 
Patronioniumweg 91 
Zonder adres 
Rhoon 
Westdijk 51 
Rodenstraat 3 

M.67 
K.88 
A.48 

Ridderkerk Slikkerveer 
Willemstraat 57 

Lagendijk 20 
Pr.Hendrikstraat 2 
allen.p/a te Slikkerveer 
Roosendaal 
Johannastraat 32
Abel Tasmanstraat 21 A 
Stichting Charitas 
Rotterdam Linker Maasoever 
Dillenburgstraat 24 
Polderstraat 82 A 
Rotterdam Rechter :Maasoever 
Pijperstraat 31
Ruwaardstraat 54 B 
v.Speijkstraat 100 
Rijswijk(z.n.) 
Kleiweg 5 H 
Lindelaan 119 
Tulpstraat 5 

Penningm. 

Penningm. 

Voorzitter 
Secretaris 
Penningm. 

Penningm. 

Voorzitter 
Penningm. 
Secretaris 

Secretaris 
Penningm. 
Voorzitter 

Secr.Penningm. 
Voorzitter 

Voorzitter, 
SliJ,�kerveer 

Secretaris 
Penningm. 

Voorzitter 
Secretaris 
Penningm. 

Voorzitter 
Penningm. 

Voorzitter 
Secretaris 
Penningm. 

""'ecreteris 
Voorzitter 
Penningm • 



,, 

S cne.veaj.ngen 
·Hareténhoekweg 70 
Kprendijkstraat .67 
·Arnhemsestraat 21
·Schiedam

· ·· v.
0

d.Elststra�t 18
Broervest 45 
v.Ostadelaan 25
Sleeuwijk 
Hoèkeinde 1 

.. :·Zancdpàd 5 
. . Straa�eg -45 

Sneek 
. \ijiieiniusStraat 54 
Oû<l K�_kho.f 2 3 · 

sommet;dijk_ 
Rings àat 261 B 
Soubu;g 
Vl:l.i:fstraa·t 70 
Xoopmansvoetpad 17 
�aalstraat 6 

0 

Tilburg 
Herkenselaan 198 B 
Uithuizen . 

' . 

Café· .o..e Komeet b/d Haven 
ytrecllt 
Oude·çacht 375· 
Blauwkapelseweg 63 
Veentt.am 
Molenstreek: 237 
Mólenwijk 7 
Veenendaal 
Lohmanstraat 144 

. 'lchterkerkstraat 26 
·zo��er adres

. · Vlaardingen 
Di.epenbrocke�r8at 129 

·Vliasiriîen 
Ka.stee e�raat 77
Kaaskade· 3 

· Bosj�slaan 31

. . 

_l?enn,ingm. 
Secretaris 
Voorzitter 

Voorzitter 
Secrètaris 
Penningm. 

:Voorzitter 
Pen.ningm • 
Secretaris 

Secretaris 
· Penningm.

S-ecretaris

l?enningm. 
Voorzittér, 
Secretaris 

Secretaris 
Voorzitter 
Penningm. 

-Penningm.

6. 

Secr.Penningm.

Penningm.

Penni:r,igm.
Secretaris 
Vo<r zitter
Penningm. 

Voorzitter
Secretaris 
Penningmeester 

Penningm.

Voorzitter
Secreta.ris
Penningm.



.. 

; 

A.L.Flat.on
A..v.Breugel
A.J.de lluiter

J.van Dalen 

D.J.Baauw 
J.v.Nieuwenhuizen 

1 

J.v • .Aalst 

P.v.oord 
H.C.de Haan 
A.Holster 

1 A .Rijnhout

Mw • M. C • v. d • Lange 
Sonneveldt 

J.Smit 
A.Kruizer 
:P.fluiter 

J .Maas 
S.Nachtzaam 
F.Rijnkels 

J.C. de Mik 
A.Anél.eweg 

c.veerenmans 
'Bakker. 

·A.v.Ooijen
J.Blommers

A.de Koning 
P.de Keijser 
w:v.d.Hoek 

, C .w .Meerman 
H.Hanson 
N .Krijger 

0 

Voorburg 
Zonder adres 
Kon.W�lhelminalaan 324a 
v.Heurnstr·at 193 

Vuren 
A.6 

Wageningen 
K.Julianastrnat 83 
Yeerweg lO 
1:1 emelfl inge 
Kananldijk 55 ''lest 

Werkendam 
Havenstraat 
Keizerstr at 14 
Zevenhuizen 27 

�ilhelminadorp �Z.L.) 
B.ó3 

·.Yillemstad

Kerkring 149 

Winschoten 
Beersterctrset 13 B 
St.Vitushrlt 23 
Bovenburen 101 

Wouw 

NiemvstrRa t 117 
RoosendaalsestrHat 86 A 
Nieuwstraat 107 

IJsselmonde 
Zevenbergsedijk 37 
:Bovendijk 23

Zaandam 
Prinsestraa.t 64 
Klaas Katerstroat 2 

Zevenbergen 
Achternijk "S.29 
Fabriek0tr8at 42 

Zevenhuizen 
Dorpstrt�at 24 
Dorpstr<;.c1t 98 
B.Vli.nkhamerstr : t 7 

Zierikzee 
?;Bndweg 511 B 
Lange· st.Janstra8t 229c 
Zuir1f10ek n. 563 

Voorzitter 
Penningm. 
Secrètaris 

Secretaris 

Voorzitter 
P8nninr.rm. 

Penn i.nr·m . 

Yoorzitter 
: nnni r f'!Y1• 

"'C'C'retPris 

Jccr. -:--enri nr !!1. 

:--' ecret::ires se 
"!'1enninzm. 

7oorzitter 
Secretaris 
Ienrin/n. 

Secret:1rü, 
Per:rü:cm. 

Voorzitter 
::; e c 1 et:-: r i s 

î e (' r ,_, t 8 r ; .--; 
PP." n "in :rr,. 

7l'Or-: l -1; i,�r 

"n(' ··Pi;. r · i 

:Pr..?r.-.ir, .. ,.,. 

7 0 0 ;" � :Ï� ·t; .J: � ..,_... 

r,el'(�tr-r ir 



• 

. . 

G.J. Preijs 
1f.Rodink 

J,W,v.Wermeskerken 
P.Bot
Chr,Saalberg

,. 

" 0 

Zwolle 
Azaleastraat 33 
Koetzstraat 28 

Zwijndrecht 
W�st Paralelweg 101 
Prins Hendrikdwar sstraat 22 
Emmastraa t 40 

Yoor�itter 
Penningm. 

Voorzïtter 
Secretaris 
Penningm. 

8.
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· Ingesteld-onderzoek bij de 8 afdel�ngen te Amaterqam van
· de ·Algemene Bond vm Ouden van Dagen •

• 

·Dat� opricht i�: Juni 1949.
Penningmeester: 1..J.TROMPET'l'�R, Uiterwaardenetraat 249 •

. , {· Bodes: JUlli. en Juli 194� A.·J .TR0}1P�TTER
qntvi.ng 82 x ! ,-,oa = :1 .6.56 , ., .. , . . 

· 

. · Augustus t/m becembe� 1949 L. HOEKJ;!t'1EIJER,, 2e Jan Steen-'·
.. st_raat. 53-ll,. thans· Oude Ijsel$traa.t 44. : -:: 

, . L.HO;EKEMEIJER ontving· in ,1949 
� 736 • f-.08 .. =-, . ·. . t,58.-88. t · 

1950 Janm. ri en Februari · - .., 
512 X f .-.08 · . , f ,/ '40.96·-

, 'Ledenaantal. Jan. '50 2}2
. Feb. '50 280 . .' 

� V l 
. ... � • • .. �.. I. �- •• � 

t • 

�� ..... ��----...... �--�-��.-�---�---�� ....... ���-��------...-----------��-� 
' f • �:1, 1 � ,... tt' • \ t ' j ' } ,• , 

• { 

'. Opgericht 25 Juli 1948 . · '. , . · ' . · · , � · 
SeorE'.3tàris penni�meester L.: \'OIJ{A:A1', ·· Bla.nkenatraat 

··�sterdam. ·.·. . . ..: . . , 1 , , 

Gèen bode in .dienst,, de contributie wordt door de Je den ·· 
'·,·: en,1het bêstu.� .2e1; geïnd en bet bedrag à /·-.os 'p ?!' lid 
· . per -,maand ,wordt gestort in de .. afdelingkaa -voor recreatie .

der leden.� ·, · ,., · . • . · · . . , · · ... • s • • 'k �· ,. ' 

· · ·.,1948 geen· gegevens meer·. bekend� ,. · 1949, . ± 200 le.4en. :, · . · · ' ·: ·· . ,._ . 
· 1950 J:àn. :305,: Febt-� .,4.,, r-taart ,64 1eden.
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'J 4/>'c· __ .... �- . ... � ,..f, (/; 
,.,.,. 

, 1 L ' 

"' Dienstgeheyg. \-i-: u 7 . r.m <...i,-r:: l r.: • A� !Y'J';� . ....._u 1 
1 "-t-i--. ··----·-· Verslag C.i.N. bijeenkomst. 

a 

1 ' • •' , .... � 
, , /\·.,�Y3lf7-

op .tviaandag, 24 April 1950, te 14-30-uur, ·i's'·'er"van
wege de C.f.N., afd. Leiden, in de Jacobazaal van de 

,Burcht alhier, een openbare vergadering gehouden, speci-
aal belegd voor ouden van dagen. f 

xf Als spreker trad op Van de GEVEL, voorzitter·van de 
Algemene Bond voor Ouden van .Dagen, wonende te Rotterdam.
Aanwezig waren 25 personen {ouden van dageo, �nnen zowel
als vrouwen). De bijeenkomst werd geopend door Jansje van

xc GELLECUM-UIJTTENBOOGAART, geb. te den Helder, 26-12-15, 
wonende te Leiden, tielchior Treublaan 19. 

Zij heette de aan�ézigen welkom en gaf daarna het 
woord aan Van de GEVEL voornoemd. 

In een rede van bijna 60 minuten, zette Van de GEVEL
het doel en streven van de .Alg.Bond voor ouden van dagen 
uiteen. Dit is eén landelijke organisatie en spreker hoop
te, dat ook in Leiden een afdeling zou worden opgericht. 

l 
Sprekende over de a.s. 5tatenverkiezing zei spreker, 

dat alleen de candidaten van lijst 4 Qpkomen voor de be
llangen van de ouden van dagen en de arbeidersklasse • 

. Ik ben zelf havenarbeider geweest e-n heb mijn aan
deel bijgedragen· in het rij kir.aken van de ''havenbaronnen".
Tot mijn 60 ste jaar heb ik als havenarbeider gewerkt en 
toen kreeg ik een pensioen van f.0,20 per week. Er is wel
geld voor oorlogsdoeleinden maar zelfs de 5% verhoging 
voor de ouden van dagen wordt ons onthouden, niettegen-

,staande de levensstandaard met ruim 13% omhoog is gegaan. 
1 1'iet een. opwekking om bij de a.s. Statenverkiezing 
1 z..ittn &tem 13.it-te-�ngen -ep -de- ·z-.-g. bloklij·st, ( lij st -·-4-}, 
besloot spreker zijn rede. 

>;:j t ,Hierna deelde Jacoba Maria VIJLBRIEF, geb. te Leiden,
jll-1,-01, wonende te Leiden, iarkstraat 57, mede, dat er 
getracht zal worden in Leiden een afdeling van de Bond 
voor o.uden van dagen op te richten. 

Wij, jongeren, aldus spreekster, zullen de ouden hier
bij helpen totdat alles behoorlijk op poten staat. 

Vervolgens werden op kosten van de C .f .N., afd. Lei
den, de aanwezig�n getracteerd op een consumptie naar 
verkiezing, .al$mede op gebak. 

De bijeenkomst, welke een ordelijk verl oop had, werd
door J .Iv1.VIJLBRIEF voornoemd gesloten. 

Tijdens de rede van Van de GEVEL, deelde deze mede, 
dat hij 75 jaar oud is en dat zijn naam ook voorkomt tP
de z.g. bloklijst, vermoedelijk in èe kieskring Rotter-
dam.· 

. ' . �iden, 25 April l950 •

� 

., 
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n.a.v. s�hr. van A'dam 82913 z. co. 
V F. T R O lJ • , F L J, K 

Naar aanleiding van Uw schrijven no. .. �- - 1 
l• , 

3.1950 betreffende de "Algemene Bond luc.:ü.n v�. ...,"'�en ,1ederland'tt 
moge ik U te Uwer orientering het. navolgende overzicht van 
de ontwil�keling in deze bond geven, samengesteld aan de hand 
van bij mijn dienst berustende gegevensc 

Na de oprichting van genoemde bond in 1945 fungeerde�-1 
voorzitter, secretaris en pennin�oester, respectievelijk; 
1. Piet er Cornelis THOtnlBORDT, _geb. 30 .8.186.. .. te Rotterdam

wonende Bloemfonteinstraat 50-c te Rotterdam" Deze is rer
noedel ijk v66r 1940 lid van do S.D eA.P. ge�eest.
Ti,jdena de bezetting was hij lid van het N.A.1', •• l omenteel
koestert b t··okkene com"unistische sympnthieön,

2. Gabriël FLIPSF:, geb. 29.2.1880 te Rotterdam, ·wonende Botha
strau t 42-b te Rotterdam. ·w1 ipse laat zich sympathiek ui.t
over het communisme. Vnor de oorlog was hij �edurende 25
jaar lid v_.n de 1�1Remene T.ransnortarbeiders Bond, doch cwerd
tenslotte 11 royeerd wegens lïet voeren van oppositie. Hij
werd een "dwa.rsdri jver'' ·.,,,enoemd.

3, Cornelis den HA �'lG'"', geb. l?.10.1882 te Rotterdam, •ronende 
d% olde.rst.raat 32 a te Ro-tlterdar.i. T'Jeze is comunisti3ch �e
o.r:ienteer.d. 

Ctist.reoks Jitaart 1948 sche:i,d<te de ca 400 leden tellende ar

deling Dordl.'acht zich af en waakte zich onder de no.am ''Dordtsche 
Bond Cuden van r.ageri zclf'standig. De oorzaak van deze afschei
ding moet gezocht worden in verschil van mening betreffende 
de we.rl::'t.vijze tussen enerzijds die van het bestuur de.r afdeling 
Dordrecht en het hoofdbestuur ande rzijds. Het eigenmachtig op
treden van Trouwborst speelde hicrbi;i ook een rol .• 

Later hebben zich ook de afäelil"�11rouda en Vlaardinp:en af
P,oscheiden, waarna de drie genoerr..de afdelingen zich ve�enigden 
in de "Federa tiP Cti.den van Dagen", gevestigd te Dordrecht. 

In Feb.ruari 1949 ontstond een nieuwe scheuring in de "Al 
ne Bond Ouäen van ragen Nederland'',· veroorzaakt door het uit
t.reden van de voorzitter Trouwbo1•st en van de secretaris Flipse. 
Trouwbo.rst t r"' {':?J. • l.s voor itta ff·1r: de: bond zeer eigemnacb-

i . · · , · ·· � .. -, d h n t g on. aD / • .... • , ..., . ---en noem en em ee 
dictator, .L o.., kosten van de ouden van dagen reisjes ma.akte 
en. ee!b .goed leven leidde. Daar kwam nog bij dat hij, naar de

De Heer Hoofdcommissaris van Politie 
te -mening-
Af'STERDAJ� • 



f 

-e

' . 

• d� \ 

., .... , ... 

l
..._ 

, ' 

'' 

mening van do meeste leden, de bond in communistische rich
ting wilde stuven an in openbare vergaderingen propaganda voor

de C.!' .u. maakte. 

Tr'ouwbÓrst wees o.a o in eon openbare verg,adoring van 
de 11Algemene Bond Ouden van Dagen Nederland", gehouden op 
13.1.1949.in de Rivièrahal te Rotterdam, op het feit dat 
een voorstel, in de Tweede F..ame� der Staten Oeneraal gedaan 
tot verbetering der sociale verzor ing van de ouden van 

. da -,en , was var o.rpen met 83 tegen ? stemmen. "Die 7 stemmen", 
aldus 'l'rouwbors:t" t'zijn van de kamerleden die voo.r onze be
langen opkomenn {Dit waren de commun:i.sten} .. Verder zeide hij: 
"Als straks fü�· v.erkiezin en.:wé�r. wo�den gehouden, dan komen · 
de _heren die. in q.e Tweede ka.re.er tegen jullie belangen stem
men· weor met . oó�e au,to' s om 1ullie naar de stembureaux te 
bren en. Verdor.lt le t dan eçhter ook en .l:ruip liever op je 
knieën. naar liet stemlok- al� .maar stem dan ook 01> de 7 man
nen, dio voor jullie belangen op de bres stonden en in de 
toeko�st ook zullen staan". 

Het eigenmachtig optreden van de voorzitter, alsmede 
zi,jn po ing om -ten be'J)aal de politieke sfeer in cle bond te 
brengen. \,erd door tet hoofdbestuur beer itisoord. Tenslotte 
heeft :men hem mln of meer gedwongen· af· te t reè.en a:ls voo.r
zi-t�tor. 9Jy·;:; Februari 194� bedankte hi. j'.als lid van cle bond. 
'.règel:t.jl ... met hem bedankte ook de secretaris F'lipse o 

Beid 1rn.rsonen .1.c 1tten hierna een nieu e organ sst.ie 
opt gcIW;anil : •tJcr-�: crlttndsc Bond Cuden van Da.pen''. Df;:._ 
cc et tot In- . ott crdet'l T!t..eft 

1z.an ... 10.,,uv r- ca · • ,,...!' ( 1 -
tv.1st v � �.mn.ing-
nreestcr. 

1 

Later,stetde T.rouwborst·pogingen in hot werk om te fu
seren met. de 1 emene Bond ,Ouden van Da{!en Nede.ra/lnd. I!at 
hop1'dbestuur van laatstgenoem·de bond voelde daar.voor ech
ter niets. 

ra hét uittreden· van Trouwborst en Flipse werden als 
voorzitter, secretaris on penningmeester van de "Algemene 
Jo:id Cuderi van Dagen r ede.rland n respectleve.l ijk bo:noemd: 
1. "ilhelmus ·v.an 13lfäK, geb. 5.10.1880 te Rotterdam, wonende

van- d6r ,l�ts·trao.t 18-a te Schiedam. Deze van Beek is 11d
· van c.q. georienteer·d op, de Partij van de Arbeid.

. . . 

2" Geerit .ran àe BRUIN, geb. '28"5.1878 te Leiden, wonende 
1-oefJ·ado 409 te 's-r}ra venhage e De Bruin sympat!iseert met 
de � eC.P. en is 11eabonneerd op de orr,anen 11 De Tribune" en 
"Spartacus" • 

. 3. Cornelis clen EARTOG, neb. l?.10.1882 te Ridderkerk, ·wonende 
'Polderstraat 82-a te Rotterdamo Deze is oon:mmnistisch p;e--
or ientt't'td. 

� e O tuatie -in . e cïr:te bon l. is. V€ 1;:u•d •. .t' .J.3 tT cl o ..... 
·en..igheid on SJ" ,.;lka�r O!l de ad in:sr-rat h: ...OI"Ö:t, ,lech:t/, ftO-

. voerd.

-Hoewel-
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':roewel een zeer heteron:ecn gezelschap, ook op politiek 
,g;ebiedJ js varre,,eg het g.ro(Îtëte e:edeslte der leden van de 
"Al�omenr .Bond Oväen van De.·en Nederland" van mening, dat 
de politiek buiten de 'bond moet :worden gehouden, on dat men 
uitsluitend langs leeale weg moet trachten de materiële be
langen van de leden te hehar ti .en� 

ITet ligt trot" 1: <;1e 1'!1 nd, d t de C "P. r.·. de nodi r,;o aan-
dacht aan d . r vuveedt i;'• Ze Ir\JOgoli jk zal men 
van die zij e � ontevreden ster.imine die onder de ouden van 
dagen heerst Dl!er do,. naar hun I oniRg,te lace uitkeringen, 
uitbuiten voor polit 1eke doeleinden. at ;'De \,aar.neld ,. vri,i 
tl -r t vo13r ig ·"O"ersl'aron van d c lie.rt,;ad er'inf,'.en geeft, ter-
wi ,11 enir,;e vereade.ringen, zelfs w13.rden bezocht door CPN-Y.a.me.r
le en, spreekt in àit verband duid.oltji·e taal. Opmerkelijk 
is dat· 11De· ·:aarheid" na het uittreden van Trouwborst en 
Fli .se, kennelijk de partij koos ve.r: rl,e "c lge ene Bond", het
geen mc,gelij\t �ijn oorzaak vindt in lHJ't feit, dat m€n in 
de kringen der CPN do misluJfr!ng va_n de pogingen van ·rrouv:bors 
om tot oprichting van eer. nieuv,e bond Le komen, heeft ge
consta teard � 

Hoewel eah atintal lèdon ontva.rure ·1 1•. -v / voor extreme 
propap.anda; l an ete verenigine r-� , 6 . • 1 ee! r niet worden 
rezien aln een roar.tèlorganisatie de.r C.P. \ .• Le omsta ndighe
den wijzon. er op; dat bij een eventueel pogen de.r CoP"1'. 
om de bond b:i.nnen haar invloedssf'c .t t(' hr� c.n,het meren-
doel der leden zich hiertegen cc; � zal-verzetten. 

Voor de toezend ing van de gegevens, ve.rt·· _i11 Uw boven
ver B1 d schrijven, ben ik U zeer �rkente i · . .augezi en
echter lP daarin nee.r c;elsgde, op de vc ,., 1 · !.ngen van 
:Pou.t st• u dG. $ indruk omtrent de po· · tieke oriëntering 

·/ van'de A.1' .. C • •  t'ln aeheel, af·vi,.lt v .... n d1e welke <lezer
zijds over, de la lsJi;n·e sit,·r-1 'e werd verkregen op grond 
van uit diverse gerue rt·L VE't'l regen inlicht in[!e n, heb ik het 
nuttig gèoordeei1 d, J t v . ·taa..nde te Uwer kennis te 
b.rerigen. 

Uiteri:. r,/' :; , Jn plaatseli;1 ke · ., i.nn-en daarop 
wel mo,,.· :·,, Ook de·riv;aliteit tuss n 1 ·ae bonden 
neit". .... , tot wede.rkerip.::e beschuldiging. v ·oothie
het 'C'<;.,mru.nisme k ,zrnen daarbij van i �v.loec.. ,· � � .. '. 

fl'J,:T .nonw V P D ' 
namens deze: 

zoer 
en de 
voor 

1fl 
/ L. L. van Laere
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V E R T R O U W E L IJ K 

Naar aanleiding van Uw schri jven no. 625 a - '48 dd. 31. 
301950 betreffende de ''Algemene Bond Ouden van Dagen Nederland0 

" moge ik U to Uwer orientering het navolgende overzicht van 
de ontwikkeling in deze bond aeven, samengesteld aan de hand 
van bij mij_ dienst berustende gegevens. 

Na de· op.rj ohting van genoemde bond in 1945 fungeerden als 
voorzitter, secretaris en penningp.ieester, respectievelijk; 
1. Pieter Cornelis TROUVIBORST, geb.· 30 .8.18& te Rotterdam

wonende Bloemfonteinstraa t 50-c te Rotterdam. Deze is ver
noedelijk v6ór 1940 lid van de S.D.A.r. �eweost.
Tijdens de bezetting was hi,j lid van het N.A .F •• l'omenteel
koestert betrokkene comrunistische sympathieën.

2. Gabriël �LIPSE, geb9 29.2 .1880 te Rotterdam, wonende Botha
straat 42-b te Rotterdam. Flipse laat zich sympathiek uit
over het communisme. Voor de oorlog was hij gedurende 25
jaar lid van da Algemene Transportarbeiders Bond, doch werd
tenslotte geroyeerd wegens het voeren van oppositie. Hij
word een ttdwarsdri jver" L;ênoemd.

3. Co.rnel is den m�RTffiG,. geb, 1'7 .10.1882 te Rotterdam, wone nde
i!:é- Polderstraat 82 a te Rotterdam o Deze is corrmunistisch ge-
orienteerd.

Omstre eks l�!aart 1948 scheidde de ca-400 leden tellende af-
delinB Dordrecht zich af en :waakte zich onder de naam ''Dordtsche 
Bond Ouden van Dagen" zelfstandig ... De ·00rzaak van deze afschei
ding moet gezocht worden in verschil van menin.g betreffende 
de werkwijze tussen snerzijd s die van het. bestuur der afdeling 
Dordrecht en  het hoofdbestuur anderzijds. Het eigenmachtig op
treden van Trouwborst speelde hierbij ook een rol; 

· Later hebben zich ook de afdeling41C-ouda en Vlaardin gen af
gescheid en, waarna de drie genoemde afdelingen zich veren igden 
in de "Fede.rartie Ouden van Dagen", gevestigd te Dordrec ht. 

In Februari 1949 ontstond een n ieuwe scheuring in de "Alge:ine 
ne Bond Ouden van Dagen Neder land", veroorzaakt door het uit
treden van de voorzitter Trouwborst en van de secretaris Flipse. 
Trouwborst trad op als voorzitter va n de bond zeer eigernnach-
tig ope ook .9P" het gebied der f inanciën. Jelen noemden hem een 
dictator, die op kosten van de ouden van dagen reisjes I!IB.akte 
en eer1n g oed leven leidde. Daar kv,am nog bij dat hij, naar de

De Heer Hoofdcommissar.is van Politie 
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mening van de meeste leden, de bond in communistische rich
ting wilde stuwen en in openbare vergaderingen p.ropaganda 
de 0.1' .No maakte. 

. 
. 

Trouwborst wees o.a o in een openbare vergadering van 
.de "Algemene Bond Ouden van Da.gen Nederland", gehouden op 
13.l.I949 in de Rivièrahal te Rotterdam, op het feit dat 
een voorstel, in de Tweede Kamer der Staten Generaal gedaan 

.. tot. verbetering der sociale verzorging van· de ouden van 
da.gen, was verworpen met 83 tegen 7 stemmen. "Die 7 ster!lnen", 
aldus Trouwborst .. ''zijn van de kamerleden die voor onze be
langen opkomen�' {Dit waren àe communisten). Verde.r zeide hij: 
"Als straks de verldezingen weer worden gehouden, dan komen 
d-0 heren die in de Tweede kamer tegen jullie belangen stem
men weer met :rro&Je auto's om Jullie naar de stembureaux te 
brengen. Verdomt het dan echter ook en k.ruip liever op je 
knieën naar het s_ternlokaal, maar stem· dan ook op do 7 .man
nen, die voor jullie belangen op de bres stonden en in de 
toekomst ook. zullen staan". 

Het e5.genmachtig optreden van de voorzitter, al snede 
zijn poging om ee� bepaalde politieke sfeer in de bond te 
brengen werd dco.r het hoofdbestu ur beer it iseerd. Tenslotte 
heeft men hem min of meer gefü,"!1�en af te treden als voor
zitter. Op 3 Februari 1949· b dankte hij als lid van de bond. 
Tegelijk_met hem bedankte ook de secretar�s Flipse. 

Beide personen richtten hierna een nieuwe' organisatie 
op, genaamd : t11'"ederlandse Bond Ouden van Dagen". Deze bond 
heeft tot nu toe geen opganP, gemaakt. In Rotterdam heef.t 
men slechts.enkele leden, men spreekt over ca. 20. Trouw
borst vervult de functie van voorzitter en Flipse is penning
meester. 

Later stelde Trouwbo.rst pogin 1en in het werk om te fu
seren met de Algemene Bond Ouden van Da een Neder€l!.nd. Het 
hoqfdbestuur van laatstgenoemde bond voelde daarvoo.r ech
ter niets. 

Na het uittreden van Trouwborst en Flipse werden als 
voo.rzi t ter� sec.retar is en ponningmeester van de HAlgemene 
Bond-Ouden van Dagen Nederland'' respectieveli,1k benoemd: 
1. '1ilhelmus van BJmK; geb. 3.10.1880 te Rotterdam, wonende 

van der Elststraat 18-a te Schiedam. Deze van Beek is lid 
van Coa.q;eorienteerd op de Partij van de Arbeid. 

• " • 

J. 

2. Geerit Jan de BRUIN, geb. 28�5 e l878 te Leiden, wonende 
Hoeflcade 409 te 's-Grave:nhage. De Bruin sympatliiseert met 
de R .c.P. en is geabonneerd op de organen "De Tribune" en 
"Spartac-qs 1'., 

3. Cornelis· den RARTOG, geb. l?.10.1882 te Ridderkerk, wonende
Polderstratit 82-a te Rotterdam. Deze is communistisch ge
or.ientoerd.

De situatie in de drie bonden is verward. Er is veel on
enigheid onder elkaar en de administratie wordt slechti 1!6-

voerd. 

�Hoewel-
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Hoewel een zoer hetero�een gezelschap, ook op politiek 
�ebiad1 is verrewer het g.rootate gedeelte der leden van de 
"Algemene Bond Ouden van Da.1.;en .:rederland" van mening, dat 
de politiek buiten de bond moet �c� en gehouden, en dat men 
uitsluitend langs legale weg moet trachten de materiële be
langen van de leden te behartigen. 

Het ligt voor de hand, dat. de C.P.ii'. de nodiga aan
dacht aan de drie bonden besteedt,. zo mo�elijk zal men 
van die zijde de ontevreden steTlll!ling die onder de ouoen van 
dagen heerst over de, naar hun rneni1ag, te lage uitkeringen, 
uitbuiten voor politieke doeleinden o Dat "De Waarheid" vrij 
uitvoerige verslagen van éle verga,de.r.i.np;en geeft, te.r-
wi jl enigo vergaderingen ·zelfs werden bezocht doo.r CPN'-Jramer- · 
leden., spreekt in dit verband duidelijke taal" Opmerkeli,1k 
is dat "De Waarheid 1t na het uittreden van Trouwborst en 
Flipse:. kennelijk de partij koes van de " lgemene Bond", het
geen mogelij� zijn.oorzaak vindt in hèt feit, dat men in 
de k_;:,ingen der CPN de mislukking van de pogingen van T.rouwbor(., 

'om tot oprichting van een nieuwe bond te komen, heeft ge- t 
consta teerd. 

'i� Hoewel oen aantal le�en ont vanl;:elijk 1� / voor extreme 
· propaganda, kan öe vereniging momentreel zeker niet worden
• gezien als ecrn ras.ntcloraanisatie a.er C .P .N •• De omstandighe

den wijzen er op; dat bij een eventueel pogen der c.P.N.
om de bond binnen haar invloedssfeer te brengen,het meren
deel der leden zich hiertegen met kracht zal verzetten.

Voor de toezending van de gegevens, vervat in Uv1 boven
vermeld sch.r5.jven, ben ik U zeer erkentelijk. Aangezien 
echter de daarin neergelegde, op de verklaringen .van 
Bout steunende, indruk omtrent de politieke oriëntering 
van da.A.�.o.D. als geheel, a fwij t van die welke dezer-
zijds over de landelijke situatie werd verkreeen op g�ond 
van uit diverse ·ge�eent�n verkregen inlichtingen, heb ik het 
nuttig geoordeeld, het bovenstaande te Uwer kennis te 
brengen. 

Ui te.raard zijn plaatselijke af\-11i,ikingen daaJ•op zee.r 
wol mogclljk. Cok de rivaliteit tussen beide bonden en de 
neiging tot vrndà1•kerige beschuldiging van sympathie v-oor 
het comrr.n.misme kunnen daar.bij van invloed zl ,in. 

HET RO CFD VAN' D , DI ,1 TST
namens deze: 

m �: van La:er
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Hierbij wordt U, om te behouden, toegezonden een 

afschrift-rapport over de ALGEMENE BOND VAN OUDEN 

VAN DAGEN, naar de inhoud waarvan verwezen moge 

worden. Een foto-copie van de brief welke aanlei

ding gaf op deze zaak diei:e r in te gaan, gp. at mede 

hierbij. 
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�van redenen. Toen hij aan een andere bestuurder mededeling 
1 deed van zijn besluit om heen te gaan, maak�te bij de opmerking 

dat bij wel terug zou komen, na de tussentijdse verkiezingen van 
de 2e Kamer, die in 1950 volgens zijn voorspelling zouden 
worden gehouden. Dan kom ik terug en zullen er hoge bomen 
vallen, aldus Trouwborst. Het is ons niet helemaal duidel1jk,
wat bij hiermede bedoelde. 

Door het bedanken van deze heren is de lucht weer 
zuiverder geworden en kunnen wij nu gelukkig weer spreken 
van een neutrale organisatie, waarin iede r, ongeacht zijn 
godsdienst of politiek, zich vrijelrjk kan bewe6en, zonder 
dwang of dictatuur. 

De heren Trouwborst en Flipse hebben medegedeeld dat 
zij thans een nieuwe bond van ouden van da_:;en hebben opgericht, 
genaamd "Nederlandse Bond van Ouden van Dagen11

• Zij vallen
dus onze bond nu in de rug aan. · · 

Het gaat ech ter, aldus spr., niet goed met deze nieuwe 
bond. Te Rotterdam heeft deze bond n.l. al zegge en schrijve 
20 leden. 

Ik zie er van komen, dat Trouwborst met �jn volgelingen 
nog met hangende pootjes bij ons terugkomt. Il/laar dan zullen 
w ij met kracht onstegen de ze weeropneming in onze Bond verzetten 
en ik hoop dat de vergadering dit met ons eens is (krachtig 
applaus). Wij dulden geen communistisch5 gedoe in onze orga
nisatie. 

Spr. besluit met de aanwezigen aan te sporen tot het 
winnen van leden, teneinde te geraken tot het gestelde doel 
n.l. 200.000 leden.

Vervolgens krijg t de Jager nog even het woord waarbij 
hij meedeelt, dat de afdeling Arnhem steeds groeiende is en 
momenteel 205 leden telt. 

De vergadering gaat daarna te 19. 20 uur uiteen. 

EIND E. 

Bzjlage: Mededelingenblad Algemene Bond van Ouden van Dagen, 
van April 1949. 



MEDEDELINGEN APRIL 1949 

van de A.Jgelllene Bond van 

SF.Cltl1:'l'AH.IAA'I' l•�N ltl•:D.\.('l'IF.: JI OEt,'I{ .\ 1n: 40!1. nm� IIAA{J ouöen van
A..a,n de leden Tot goed begrip wordt bekend gemaakt, dat vanaf 17 Maart 1949 volgens op <lic datum genomen besh1it van de Bondsraadvergadering, het dagelijks bestuur van de "Algemene Bond van Ouden vao Dagen" bestaat uit de l1eren W. van Beek, voorzitter, van Elststraat 18, Schiedam; G. J. de Bruin, secretaris, Hoefkade 409, Den Haag; C. den Hartog, penningmeester, Polderstraat 82p, Rotterdam-Zuid. Alle correspondentie en redactie aan de secretaris, financiële zaken aan de penningmeester. Het hoofdbestuur. Een el'nstig WOOl'{l Ondergetekende 11, welke door de gehouden Bondsraad vergadering op l 7 Maart i .1. in lrnt Harmonie Theater, Gaesbeekstraat te Rotterdam-Z., met algemene stemmen zijn gekozen als bondsvoorzitter en bondssecretari,, doen een krachtig beroep op de afdelingsbesturen en leden, om hen in deze bewogen dagen te steunèn bij de propaganda en de verdedigingen van de rechten van de bond. Waar het euvel is geschied, dat de ex-voorzitter en -secretaris van onze zo mooie organisatie, bet nodig hebben gevonden om rede van futuliteiten, een nieuwe bond van Ouden van Dagen op te richten. Waar dit jaar de begroting van Sociale Zaken aan de orde wordt gesteld. waar de verbetçringen van de rJude�domsv00.zicniu1; trr tafd v.ullen worden ge· bracht, dat1 zal een zo groot mogelijk aantal Ouden 
van Dagen in onze bond moeten zijn georganiseerd, ho:> groter ,ons aantal, boe groter invloed bij regering en' verdere"î.nstantie's. Het parool in de komende dagen moet zijn : van de 1 6 0 0 0 leden naar de 2 0 0. 000. Dit kan. wanneer allen krachtig mede-werken. ' W. van Beek, bondsvoorzitter G. J .' de Bruin, bondssecretaris 

l V�rslagl)Ron(lsra:td,·crg:uleriug te Rotter(l:t1u Bondsraadvergadering op Donderdag 17 Maart J 94,9 te Rotterdam in het Harmonie Theater van de heer C. van 't Hoft, Gaesbeekstraat. 
1 Punt 1 - Opening door .de 2e voorzitter, de heer W. van Beek. De voorzitter deelde mede, dat. 66 afdelingen vertegenwoordigd waren. Vervolgens gaf spreker een verslag over de ontslagnames van de bondsvoorzitter en -secretaris.l In de eerste plaats betreurde bij het heengaan van beide functionarissen, maar hekelt tevens de manier waarop zij hnn ont· slag genomen hebben. 1 Uit de mededelingen bleek, dat <lit bedanken niet op organisatorische wijze was geschiedt. Indien zij werkelijk red,·n bndden om been te gaan, hadden zij zulks moeten doen op een Hoofdbestoursvergaderiug en dan met de kaarten op tafel: Het hoofdbestuur beeft tweemaal een bezoek gebracht bij de voorzitter, om op zijn besluit terug te .komen, maar bleef halsstarrig weigeren. Enkele afdeli11gen hadden liever gezien, dat beiden op deze Bondsraadvergadering aanwezig waren, maar gezien dat beiden in de gelegenheid zijn geweest op de hoofdbestuursvergadering bun grieven naar voren te brengen, en daar zij dit niet hebben gedaan, zo meende het hoofdbestuur, dat zij op de Bondsraadvergadering niet tlrnis hoorden. Hierna deed de voorzitter voorlezing van de ingekomen stukken, welke ter afdoening in handen van het hoofdbestuur werden gesteld. Vervolgens werd besproken het aanstellen van een accountant. Ook hier bleek, dat de ex-voorzitter in deze gefoudecrd bad, wat gebleken· is uit de besprekinl'( met de accountant en het hoofdbestuur. Verder werd ter sprake gebraciht, samenstelling van provinciale. besturen. Besloten werd op de jaarvergadering hiernver te beslissen·. jTevens werd bpslotcn 
l op de jaarvergadering een bondsvoorzitter en hondssecretaris te benoemen, terwijl deze functies voorlopij! zullen worden waargenomen door de heren W. vm1 Beek, Schiedam, waarnemend voorzitter en G. J. de Bruin, Den Haag, waarnemend secretarisf Een motie door de beer Daniëls van afd IV Amsterdam werd gesteld en met algemene stemmen aangenomen met publicatie in de pers. · Dit is een beknopt overzicht. · L. van den Berg, 2e secretaris. 

"\Vetsoutwe1·p Het ontwerp van Wet tot het verl�nen van een tijdelijke bijslag op de uitkeringen ingevolge de Noodwet Ouderdomsvoorziening wat bij de Tweede Kamer was ingediend, is Dinsdag 15 Maart j.1. in zijn voorgestelde vorm kracht van Wet geworden. Dat betekent, dat de ouderdomsuitkeringen voor gehuwden verhoogd wortlen met f 2.50 per maand en voor de ongehuwden met f 1.50 per maand, met terugwerkende kracht vanaf 1 November 1948. Wederom een klein straaltje zon voor de ouden van dagen. 
Onverautwoo1·clelijk gecloe Door middel van de pers en door de circulaire van het hoofdbestuur, zij'n de leden van de "Algemene Bond van ouden van dagen" in kennis gesteld van het plotseling heengaan :van P. C. Trouwborst, voorzitter en G. Flipse, secretaris van het hoofdbestuur. Koesterde bet hoofdbestuur nog de ijdele hoop, dat de secretaris zou aanblijve.i tot de Bondsraadvergadering van 17 Maart j.1., wat door deze was beloofd, enkele dagen daarna kwam het kaartbericht, dat beiden om verschillende redenen bedankten als functionarissen en .. . als lid van de bond. Er was meningsverschil met de bondspenningmeester inzake het verbinden van een accountant aan d_e Lond, benevens enkele kleine verschillen. STEREOTIEP kwam de ex-voorzitter met de klacht, toen wij, dat waren de hoofdbestuurders W. v. Beek, F. v. Dinter en G. J. de Bruin, ten huize van hem poogden, hem vari zijn besluit terug te brengen : 
,,IK KAN NIET MET DIE KEREL WEER SA
MENWERKEN" (dat �as met de hr. C. den Hartog, penningmeester van onze bond). Zij die het drietal voorzitter, secretaris en penningmeester, bij elkaar zagen en niet anders wisten, of er was een goede harmonie onder hen, dachten evenals ondergetekende: ,,dat is een drie-eenheid" die er �ag zijn. En ziet, hoe kwamen wij bedrogen uit ! Die eenheid, die zeker voorheen !:iad bestaan, was nu een vermolmd stuk meubel, want nu was er niets, maar ook niets goeds meer aan. De vraag rijst toch voor ieder organisat,ieman: maar waarom heeft die voorzitter en die secretaris dan niet op een hoofdbestuursvergadering deze aangelegenheid, het niet meer kunnen samenwerken met de penningmeester, aan de orde gesteld. Waarom ons, dat is het verdere hoofdbestuur, voor het alternatief gesteld? - Waarom zo plotseling? Waarom de secretaris ook heenging om die mo,tieven en eerst óog zou aanblijven? - Wat waren de werkelijke, waar!)chtige redenen ? Zijn zij beiden zo geschrokken over de critiek op het gesprokene van de VOORZITTER op de openbare vergadering in de Rivièrahal te Rotterdam op 13 Januari j.I.? Zo plotseling, niet alleen het roer omgegooid, maar zelfs het schip verlaten en de bemanning, have en passagiers aan .hun lot overgelaten, mèt de schuit in de branding van de strijd voor verbetèring van het lot van de ouden van dagen? ! Is dat een daad, een ouwe zeerob waardig ? Neen, nietwaar? Dat is de daad va� een dwaas, boe dankbaar wij zijn voor het vele en prachtige werk wat hij voor diezelfde ouden van dagen heeft bereikt en hoopte te bereiken. Wij zeggen "een dwaas" Wij kunnen het niet anders zien. Een kleine variatie op een bekend gezegde: ,,hij gooide de melkpot omver, na moeizaam de koe te hebben gemolken". Of ... en van die mening heeft schrijver dezes zich niet los kunnen maken, gezien dat alles zo plotseliug in zijn werk is gegaan, zonder ene directe aanleiding voor die onenigheid met die penningmeester, is dat volgens mij" maar gezocht. Zouden er geen andere machten hebben l);ewerkt? De heer P. C. Trouwborst aan het jasje hebben getrokken en ge· zegd : vriend jij bent ons niet welgevallig· en verdwijn en de secretaris als een goed paladijn, want diens beweringen neem ik niet voor 100 °/0 - maar met hem mee is gegaan? ·De tijd zal leren, want een typische uitdrukking van de ex-voorzitter tegen een hoofdbestuurder, wien hij mededeling deed van zijn besluit om heen te gaan, luidde : 

"In 1950 kom ik voor de arbeiders 
terug en dan zullen we bomen 
hakken! Wat beduidt deze zinsnede? Raadselen, raadselen om de figuur van deze eertijds zo vurige strijder. Het kan verkeren zei "Brero". Maar wij, die bleven, het hoofclbestnur, de bondsraad, de leden, zullen zijn in de steek gelate 11 werk voortzetten in het belang van de ouden van dao-eu , om te komen tot het uiteindelijk doel: 0 ' 

I Een verzorgde oude dag voor a !Jen die er behoefte" aan hebben. De handen aan de ploeg, mannen en vrouwen, niet versagen. Naar de 200.000 leden. G . .l. de Bruin. Motie De bondsraadvergadering van de "Algemene Bond van ouden van dagen" bijeen op Donjlerdag 17 Maart 1949 in het Harmonie Theater, (i esbeel;i�. te Rottcrdam-Z., waar aanwezig zijn 65 afdeling7n, gehoord de besprekingen inzake het bedanken der functionarissen P. C. Trouwborst en G. Flipse als voorzitter en secretaris en als lid van de bond, is van mening, dat tegen die laffe houding van beide functionarissen ten sterkste moet worden geprotes·teerd. Besluit met hernieuwde kracht de propagande ter hand te nemen, tot groei en bloei der vereniging en het hoofdbestuur in haar moeilijke taak ter zijde te staan ; besluit deze motie de pers te doen toekomen en gaat over tot de orde van de dag. Voorgesteld door het bondsraadlid Daniëls van Amsterd�m IV en met algemene stemmen aangenomen. lVaarschowing Het vertelseltje nopens de escorte van VIER COMMUNISTEN tijdens het verlaten van de vergadering in de Dierentuin op 12 October 1948-in Den Haag naar het Binnenhof voor afgifte van ons adres, nu voldoende is weerlegd ia de bladen en dat een• en voorgoed wordt gezegd : dat de Algemene Bond van ouden van dagen is een NEUTRALE onaf hankelijke, van welke politieke- of godsdienstige partij of richting ook en streeft naar voor alle ouden van dagen verzore-de ouden dag. 
Dnizènden ouden van dagen krijgen geen uitkering · Den Haag, 3 Maart (A.N.P.) Duizenden ouden van dagen tussen de 60 én 72 jaar hebben een zodanig inkomen, dat zij niet in aanmerking komen voor een uil:kering in gevolge de noodwet "Ouderdomsvoorziening". Dit is gebleken uit de gegevens,. welke het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft getrokken uit de ingevulde vragenlijsten, die door het ministerie van Sociale Zaken aan de ouden van dagen waren'�toegestuurd. r,0/0 van de ouden van dagen is in verpleging. De meeste zieken wonen in de grote steden. Een derde deel van de verpleegden woont in A m s t e r  d a m, R o t· t e r  d a m  en D e n  H a  n g; A c h t  fi e n  procent op het platteland. Z es p r o c e n t  van de ouden van dagen, die om ondersteuning vroegen, werkt nog; meestal als kleine zelfstandigen. Zij die bleven werken, konden dat vaak tot hun 7;5eja,ar volhouden. D e r t i e n  procent van de aanvragers is uitsluitend aangewezen op ondersteuning van hun kinderen of van organisaties. De overigen hebben een eigen inkomen, dat meestal niet hoger ligt dan 5 gulden per week. Bijna de helft - 130.000 - van de 300.000 ouden van dagen heeft enig vermogen. Het totaal-vermogen van deze groep kan worden geschat op 350 m i  11 i o e n  gulden. 



VijChonderd gulden 
Ieder �e ?et aanbod van de ex-voorzitter heeft ge
lezen m éen der nummers van "Mededelingen", zal 
hebben begrepen, dat er niets is weg te geven voor 
het leveren van bewijzen, en zeker geen bedrag van 
500 GULDEN, die kunnen wij voor de ouden· van 
d�gen beter gebruiken. Opscheppen is niet nodig. 
Dit op grond van bemerkingen die ons bereikten. 

Red. 
Propaganda 
Onze 2e voorzitter de heer W. v. Beek op stap. 
Vergadering te Nij[l].egen 21 Februari was nu niet 
een succes oftewel helemaal geen succes. 
Om onnaspeurlijke redenen lieten de Nijmegenaars 
verstek li(aan, trots de moeite die de Arnhemse vrien
den zich voor het beleggen van de vergadering had
den geïntresseerd. Volgend maal beter hoor! 
De tocht naar Zwolle had ook niet het gewenste. 
resultaat, maar . . . Eindhoven 2 Maart was goed, 
was zelfs best, daar was door de bekende z.g.n. 
communistische invloed van de deserteurs de animo 
wat verflauwd, maar v. Beek had succes, oude leden 
kwamen terug en brachten nieuwe leden mede. 
Het was een goede dag voor de bond. 

Reel. 
Sensationeel 
Bevriende personen zonden ons coura11ten en couran
tenknipsels, waarin mededelingen en be,chouwingen 
voorkomen over het bedanken van de heren P. C. 
Trouwborst en G. Flipse als hoofdbestuurders en als 
lid van de Alg. Bond van ouden van dagen. 
Maar aan het adres van de heren van de Pers willen 
wij toch vriendelijk verzoeken het niet te gek te 
maken. Met onderschrijving van de scherpe afkeu
ringsmotie van onze vriend Daniëls uit Amsterdam, 
moet het ons toch van het hart, dat beide deserteurs 
tijdens de uitoefening van hun functie, prachtig werk 
hebben gedaan, in het belang van allen. 

Zeer belangrijke mededeling ! 
V1·agen over rente 
en oude1·domsuitkeri11g 
Ongenv:lj'fe1t he: veléu belan bij de int.voering--

der Invaliditeitswet voor zover het betreft de uit 
deze wet voortvloeiende ouderdomsrenten, en bij de 
uitvoering van de Noodwet Ouderdomsvoorziel)ing 
vpor zover het· betreft de uit die wet voortvloei;nde 
ouderdomsuitkeringen. 
Waar hierbij dikwijls vragen rijzen, die voor een 
buitenstaander niet of moeilijk te beantwoorden zijn, 
hebben wij de heer A. Huizinga, Chef van de afd. 
Renten/Nooduitkering bij de Raad van Arbeid te 
's Gravenhage, bereid gevonden, in deze voor zover 
mogelijk van voorlichting te dienen. 'Mocht u dus 
vragen te. stellen hebben, zendt ons deze dan, waar
na wij deze aan de heer Huizinga zullen doorzenden 
en deze u rechtstreeks of door tussenkomst van ons 
blad voor zover in zijn vermogen is zal antwoorden. 

Bondssecretaris G. J. de Bruin, 
Hoefkade 409, den Haag 

Congres,·oorstellen 
Aan de afdelingen wordt bericht, dat gelegenheid 
wordt gçgeven,· voorstellen voor de Jaarvergadering 
1949 in te zenden tot op 31 Mei a.s. aan het Bonds
secretariaat, Hoef kaqe 409, den Haa� 

Het Hoofdbestuur. 

Leidschendam 
Onder leiding van de heer J. v. d. Sluis, secretaris 
afd. den Haag, had op 2 Maart j.l. een huish. ver
gadering plaats ,1taar aanvulling van het bestuur 
plaats had. De heer v. d. Berg voorzitter en' Mevr. 
Visser, secretaresse-penningmeesteres, benevens de 
heer Molenaar. De heer G. J. de Bruin, hoofdbe
stuurder, hield een propagandistisch betoog, wat 
door de aanwezigen zeer op prijs werd gesteld. 
Scheveningen 

Door het bestuur is een adres gericht nan de Ge
meenteraad van 's Gravenhage, met het verzoek het 
daarheen te leiden, dat het inkomen van de ouden 
van dagen wordt vorhoogd, om rcden,men met f Ja.
uitkering, noodvoorziening Drees, er niet komt. 

. Voor ons zeer begrijpelijk. (Reel.) 

Rotterdam L.ltl.O. 
De afdeling Linker Maasoever der Algemene Bond 
van ouden van dagen was genoodzaakt een buiten
gewone ledenvergadering te houden op 8 Maart 1949 
v.m. 10 uur in de bioscoopzaal van het Harmonie 
Theater, Gaesbeekstraat te Rotterdam-Z. 
De oorzaak van deze buitengewone ledenvergadering 
was, het zeer onorganisatorische aftreden van de 
voorzitter P, C. Trouwborst en de secretaris G. Flip
se, deze waren tevens voorzitter en secretaris der 
bond_. Deze �erg:aclering was uitgeschreven door de 
nog m fu1:1ct1e Z1Jnde honds- en afdelingsbesturen. 
Breed voeng werd het unfaire aftreden van genoem
de personen besproken. Vastgesteld werd om met 
onver�oeide i�spanning door te gaan, om alles wat 
�ogel�Jk zal ZJJn _te doen, in belang van de bond, 
mclusief de afdelmg Linker Maasoever. 
Tot voorzitter werd gekozen de heer B. van Zwol, 
de gewezen 2e secretaris, de heer C. Volaart heeft 
de vriendelijkheid gehad ook te deserteren, n� eerst 
op b.g. vergadering zijn banbliksem te hebben uit
gesproken over de daad van genoemde ex-voorzitter 
en -secretaris van de bond, en heeft met hen de 
nieuwe vereniging opgericht. 
Erg karaktervol is dat niet (Red. ) 
ATTENTIE! - Het klachtenlokaal is vanaf Maan
dag tJ. April 1949 verplaatst van Joubertstraat 10 
naar de Putsestraat 36, alhier. Zegt het voort. 
's Gra,·cubagu 

!)e afd. hield op 16 Februari een ledenvergadering 
lil het Volksgebouw die bezocht was door 300 leden. 
De ".oorzitter G .. . J. de Bruin, mocht clan ook in zij,1 
opernngswoord ZlJn genoegen uitspreken, al zijn we 
dan van vergaderlokaal veranderd, voor de grote op
k_ornst . .. De gehele vergadering gaf blijk van de juiste 
z1ensw1J�e van best�ur. Verschillende belangrijke 
mcdedelrngen werden gedaan o.a. ten opzichte van 
een zevende lokaal voor de ouden van dagen in de 
buurt van David Bles enwel in de Jan v. Gojenstr. , 
d_oor het sociaal wijkcentra. Daarnaast een adres ge
n:ht aan het Col!ege van B.& W. inzake verhoging van 
Ziekenfonclsprerme. Het bestuur kon dan ook mede
delen, dat de Gcm. dienst voor Sociale belangen voor 
hun ondersteunden, direct deze premieverhoging voor 
haar rekening heeft genomen. 
D_e: v__o..o.rzj�d.®l_clP- l1et llverJ.ijd.en :JTI.e..de_ van _4 leden. 

d_er afdeling en verzocht de aanwezigen een ogenblik 
zich van hun zetels te verheffen ter nagedachtenis. 
Een zeer belangrijke mededeling meende de voorz. 
t� moeten doen n . J.. het aftreden van de bondsvoor
zitter Trouwborst en de secretaris Flipse. De voorz. 
deelde in grote trekken mede wat de aanleiding is 
geweest van het bedanken van beide hoofdbestuur
ders. Hij meende dit ten zeerste te moeten betreuren, 
maar zo zei bij, al blijft de wagen steken, de kare
vaan gaat verder. Het dritmaandelijks verslag van 
de penningmeester, nagezien door de controle-com
missie, werd, goedgekeurd. 
Na af handeling der agenda werd door ous lid de 
heer Overcluin uit Rijswijk, prachtige kleurenfilmpjes 
ve1·toond, wat tot aan het einde door de leden met 
boeiende aandacht werd gevolgd. 
Door de voorzitter werd een woord van warme dank 
aan de b�er Overduin gebracht en ook aan de onbe
kende pianist, lid van onze bond, die voor en na 
een nummer op de piano ten beste gaf, wat door de 
aanwezigen onder luidt applaus werd beaamd. 

_ We mogen constateren dat deze middag een zeer 
nuttige is geweest, wat zeer zeker een gunstige in� 
vloed zal moge hebben. Het ledental varieert nog 
steeds om de 900. Haagse kameraden, er is een ont
spanningsgelegenheid op komst. Zorg uw steentje bij 
te dragen, dat we dan met een 1000-tal leden voor 
het voetlicht kunnen komen. 

J. v. d. Sluis. 
Gorinchem 
Door de heer Borsje, directeur van de ASTA-bioscoop 
alHier, werd aan de ouden van dagen een g r a t is 
filmmiddag aangeboden. Een hele schaar oudjes ge
noot van deze bijzonder op prijs gestelde geste. Aan 
het slot der voorstelling dankte de voorzitter der 
afdeling namens allen de heer Borsje voor deze sym
pathieke daad en sprak de hoop uit, dat dit goede 
voorbeeld ook door anderen mag worden nagevolgd. 
Door bemiddeling van ons stadsbestuur is buiten de 
waterpoort tegen de oude vestingmuur een grote ge
rieflijke bank geplaatst, waarvan door de oudjes, als 
ware deze plaats haar buitensocieteit, een gretig ge
bruik wordt gemaakt. Zaak is echter om 's morgens 
voor dag en dauw zich van een plaats te verzekeren,, 
daar je anders zeker er naast grijpt. Laat ons hopen 
dat het gemeentebestuur ons daarom zal verblijden 
met nog een tweetal dezer banken, om eventuele 

.worstelpartijen der oudjes, om zich van een plaats 
te verzekeren, te voorkomen. Het bestuur . 

Schiedam 

Oudje� waren Klaverjassen en biljarton 
nog met verleerd. 

,,Da.ar komt gee� snars van terecht", zei menig door
gewmterd k.laverJasser, toen hij hoorde, dat de ouden 
va� dagen 1':1 _ hun nieuwe ontspanningszaal een kla
verJ8s- en bilJartconcours gingen houden. En ook de 
b1IJarters hadden er een zwaar hoofd in en verschil
lenden ":'erkten op, dat "mensen op die leeftijd ver! 
te beverig werden om zo'n .fijn spe\ te bedrijven" 
Iedereen e!genlijk had er een zwaar hoofd in. Beh�l
ve de o':dJes zelf en hun voorzitter, de heer W. v. 
Beek, die zelf ook al een oude van dagen is. Zij, 
zetten deze zaak dus door. 
En om het nu maar ineen5 te zeggen: De resultate.1 
hebben alle verwachtingen overtroffen. Het is niet 
alleen "gegaan", het is een overweldigend succes geM 
worden. 
Zó gul waren de winkeliers geweest, dat alle deel
nemers met een prijs naar huis gingen ! 
Geen duimbreed gronds hebben de ouden van dagen 
elkaar toegegeven ; noch hij het bantcren der kaar
ten noch bij de strijd op het groene laken. En wat 
meer z�gt: �e hebben behoorlijke prestaties geleverd. 
Pr_es.tat1es. die voo_rzitter van Beek bij de prijsuit
r�1kmg zelfs verl.e1den om hem overmoedig te laten 
uitroepen: ,,Memg Jongere kan van de ouden van 
dagen nog heel wat leren!" 

Stemming uitstekend 
Of dat waar is, weten wij niet. Dat de oudjes het 
z�lf _geloofde_n: weten wij wel. Dat kwam ondubbel
zmmg tot mtrng in het spontane applaus, dat op 
deze woorden volgde. 
Voor ons bewijzen deze dingen, dat men de Schie
damse ouden :,an dagen. lang _niet onderschatten mag, 
dat de stemmmg onderling mtstekend _is en dat de 
ontspanrungszaal een uitkomst betekent. 
En dat het _is, zoals de voorzitter zei : ,,Schiedam 
staat met dit lokaal bovenaan in ons land". 
Al de�e �in�e? wer_de? gezegd, ter gelegenheid van 
de pr1Jsmtreiking die 1� het g_enoemde ontspannings
lokaal plaats vond. Pr,Jzen, die door gulJe Schiedam
se winke!iers bes�hikbaar waren gesteld eu door ee11 
paar actieve oudJes. waren opgehaald. Zovüel prijzeÎi 

waren er zelfs, dat iedere deelnemer er voor in aan
merki�g kwam. _Sterker. dat er daarna nog een aan· 

-pr1Jzen:-trve:rb1e-ef <fuCverlöoTtë worcTeU:--
De prijswinnaars 

�et ��u ondoenlijk z.ijn, om alle prijswinrràars v�i 
dit biliart- en klaveriasconèours te o-aan noemen 
\Vij volstaàn slechts met de hooo-st 0geplaatsten. · 
Dit waren bij het biljarten : " 
1 de Haas 336 punten; 2 0. J. Clemcns, 325 pun
ten; 3 Opschoor, 315 punten; 4 Bezoien, 309 pun
ten; 5 Hoornlan, 296 punten; 6 Koff, 294 punten 
7 Wil)ebrand, 286 punten; 8 van Deurssen, 272 p. 
Het klaverjassen werd gewonnen door: 
J. Wesseling met 24.495 punten; 2 A. Koppenol, 
24 . 244 punten; 3 A. Brand, 23.532 punten; 4 W. 
Scholte, 23.487 punten. 

Oudjes zijn dankbaar 
De ouden van dagen danken alJe winkeliers en par
ticulieren die prijzen beschikbaar gesteld hebben voor 
de winnaars van het biljart- en klaverjasconcours. 

H.V.V. 10-3-49 
0J)gelet s.,'.J). 
Inzenders voor de. krant schijven met inkt en niet 
met potlood, aan een z\jde en aan het adres van de 
secretaris. Dit voorkomt vele onaangenaamheden 
voor de redactie maar vooral voor de drukker. 
Doe alzo vrienden. 

Redactie. 
lVeet je het al'? 
De man met de zo mooie naam, geëscorteerd door 
zijn Flippie met Vol(aard)ig gezelschap van twee 
stromannen, heeft zo waar een Nederlandse uitvin
ding gedllan, ,,De nieuwe bond van ouden van dagen" 
Wat een belangstelling hè!! 

Denken de leden aan 

ONS PAROOL? 

OP naar de 

200.000 leden!!
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Kort verslag van de hu�shoudelijke vergadering 
van de Algemene Bond van Ouden van Dagen, afd.Rotterdam , 
gehouden op Donderdag, 21 A.pril 1949, te 10 uur, in de 
Rivi�ra-hal te Rotterdam. 

,Aanwezig circa 650 pe�sonen, waarvan ongeveer een 
vierde gedeelte vrouwen.( Zaalcapaciteit 1290 zitplaatsen). 

De vergadering was aangekondigd per convocatie. 
Op het podium hadden plaatsgenomen: 

X van Beek, Wilhelmus, geboren 3-10-1880 te Rotterdam, bonda
vo or zitter; 

)( de Bruin, Gerrit Jan, geboren 28-5-1878 te 's-Gravenhage, 
b o nd s sec re t ar is ; 
den Hartog, Cornel is, geboren 17-10-1882 te Ridderkerk, 
bondspenningmeester; 

X van Dinther, Franciscus, geboren 20-6-1877 te !lPeffen, voor
zitter afd. Rotterdam-R.M.O.; 

.,.....,van den Ber�, Leendert, geboren 20-9-1877 te Bergen op Zoom, 
2e secretarie; 

,....Hoogenboom, Cornelis, geboren 6-11-1884 te Streefkerk, 
2e penningmeester; 

xvan Gemert, Pieter, geboren 10-2-1878 te Charlois, commis
saris ; 

, van Boven, Jacobus, geboren 21-5-1872 te Vlemeldinge, commis
dä.ris-; 

., . Web er, Willem Andries, geboren 26-4-1885 te Rotterdam, 
commissaris; en:� 

.., Pouw, Johannes Adrianus Jacobus, geboren 15-1-1879 te Vrees
wijk, penningmeester afd.Rotterdam-R.M.O •• 

van Dinther, F., als voorzitter fungerend, opent te 
circa 10.20 uur de vergadering met een woord van welkom en 
bespreekt uitvoerig de kwestie Trouwborst. Spr. erkent, dat 
Trouwborst de bond heeft groot gernaa,kt. Hij heeft echter 
zeer onorganisatorisch gehandeld. Ook sprong hij op zeer 
onverantwoo rdelijke wijze om met de gelden van de bond. Dit 
laatste nu draait Trouwborst, volgens spr., om en zegt, dat 
de penningmeester onverantwo ordelijk met de gelden omging. 
Inplaats van deze kwestie op de algemene ledenvergadering 
te brengen, stuurde Trouwborst op 18-2-49 een schrijv en aan 
het Hoofdbestuur waarin hij mededeelde zijn functie als 
bondsvoorzitter neer te leggen en waarin hij tevens voor de 
bond bedankte als lid. Hoewel verschillende bestuursleden, 
q.a. spr., getracht hebben hem op zijn besluit te doen terug
keren en de geschillen in overleg op te lossen, mocht dit

- niet -
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niet baten. Het meest betreurenswaard is echter, dat Trou11J
bors t niet schroomt onwaarheden ove r dit geschil rond te 
bazuinen en de schuld op anderen te schuiven. Bovendien 
houdt hij zich thans met onderkruiperswerk bezig, �ant hij 
heeft een nieuwe organisatie van Ouden van Dagen opgericht, 
waarvan de contributie f.0.10 per maand bedraagt, terwijl 
deze bij ons f. 0.20 per maand is. 

Hierop zegt spr., dat de vergadering als geopend kan 
worden beschouwd. 

Na hem wordt door de volgende sprekers het woord ge
voerd: 
van Beek, w., voornoemd; 
de Bruin, G.J., voornoemd; 
den Hartog, c., voornoemd; 

)(IVereloot ,Harmen, geb .12-10-1883 te Schiedam; 
XfDupain, Jacques Vincent, geboren 19-6-1875 te Rotterdam; 
,1v.d.Gevel, na dere personalia hier nog niet bekend; 
,..-,Rol, J., idem 
A Emä'ns, P. , idem 
.,,. Verro en, W. , idem 
.,...-1Wi t, K. , idem 
.,.. Dëwe rk, · J. , idem 
_. Blumen, idem ; en: 
, ten Hoope, Franciscus Hendricus, geboren ll-3-1875vte .Amster 

dam. 
Zij allen bespreken het geschil tussen de bond en Trouw

borst op eigen wijze, doch brengen geen nieuwe gezichtspun
ten naar voren. 

Ten Hoope wordt door de vergadering aangewezen om voor 
-een feestvergadering te zorgen. Hij maakt daarop namens het
bestuur bekend, dat respr op 30 en 31 Mei en 1 Juni
feestvergadering in Odeon; op 6 en 7 Sept. a.s. het
en op 26, 27 en 28 Dec. a.s. het Kerstfeest· voor de 
van de bond zal worden gehouden.

van Beek, w., voornoemd, maant tenslot.te de aanwezigen 
aan meer propaganda voor de bond te maken, nieuwe leden te 
wer ven en de politiek buiten de bond te_ houden, daar hem ge
blek�n is, dat er verschillende elem enten zijn, die een af-
brokkelingspolitiek willen voeren. 

van Dinther, F., sluit te ca. 12.45 uur de vergadering, 
waarvan het laatste gedeelte een enigzins rumoerig verloop 
heeft. Einde. 
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AFESCHRIFT 

Algemene Bond �n Ouden van Dagen Nederland, 
gevestigd te Rotterdam. 

Fe�eratie Ouden van Dagen 

Nederlandse Bond voor Ouden .. van Dagen 
. .. 

Al'g.BOJ!\d Ouden 
van bägen Neder-
land · : 

-o-o-o-o-o�o-o-o-o-o-o�o-o-o-o-
' .

De Al�emene Bond van Ouden van Dagen werd op 23 Juli 1945, 
door een ·?O-tal Rotterdamse oud- havenarbeiders te Rotter
dam. opga.richt. Later is aan de na� van de Bond het v'oord 
"Nederlands" t.oe·gev.oegd,in verband' met het bestaande ·con-
taot met. de\ Belgische Bond. 
net doel .van de Bonà is: 

•• 

Door organisatie-op neutràle grondslag, de materiele belan
gen van de leden·te behartigen,speciaal op het gebied van

· de ouderdomsvoorziening. _ , 
· "· · 

a 

e 

Pit doel· t·racht men te bereiken langs wettige weg: , W 
-a. doo.r' het vers:p�eiden ·v.an {;eschriften.
b. door het houden van vergaderingen.
c. door het stichten van plaatselijke afdelingen.
Het Hoofdbestuur is gevestigd te Rotterdam. 

Als voorzitter,secretaris en penningmeester,fu:ngee.rdan 
in het begin .respectiaveli·jk: 
l. Pieter Cornelis TROUWBORST ,geb. 30 .8.188!3 te Rotterdam,

voorheen va.rens gezel en nachtwàk.er, wonende Bloem.t'on
talnstraat 50c t·e Rotterdam. ls vermoedelijk voor 1940
lid van de S"D"AeP• geweest. T1.1dens de bezetting was
hij lid van het N.A.F. terwijl hij momenteel communis�
tische sympathiéen koestert.

• 2·. Gabriel' FLIPSE;geboren 29.2.1880 te Rotterdam,voorheen
havenarbe1der,wonende Bothastraat 42b te Rotterdam •. 
.. Laat zich sympathiek uit over het communisme. H� is,

·mogelijk o.m. geabor,nerd op het "Vrije Volk".
V66r de oqrlog was·betrokkene gedurende 25 jaar lid van dt 

. Algemene Transportarbeiders Bond, doch hij werd gero�-�rd
wegens het voeren van oppositie. Hij ·werd in die tijc 
een "dwarsdrijver'' genoemd. 

3. Cornelis·dsn ITARTOG,geb. 17.l0.18821te Rotterdam. Is
communistisch georientèerd. , . · 

Voleens een mededeling van Trouwborft, ·gedaan in eèn ver
gadering op 12 October 1948 in de zaal van de dierentuin 
te's-Gravenhage,t elde de Bond in die .tijd ongeveer 67 plaat-
selijke afdelingen met in totaal 13.582 leden. 
Omstreeks taart 1948 heeft de afdeling Dordrecht zich a.f"
gescheiden. en zich onder de naam Dordtse Bona· Ouden van 
µ�gen zelfstandig gemaakt. De oorzaak van deze afscheidinr,,
moet worden gezocht in verschil van mening omtrent de werk
wijze van het bestuur en het eigenmachtig optreden van 
de voorzitter Trouwborst. 

.,. de circa 400 leden tellende Dordtse afdeling, streefde o�a· 
naar het organiseren van uitstapjes,boot -en autotochten' t, 
Het Hoofdbestuur was hier echter tegen. Later hebben zioh 

· ook de at'deli�•,;n Gouda en Vlaardingen afgescheiden,waarn
door de dissidenten werd opgericht de"Fede,ratie Ouden var
Dagen", welke gevestigd is te D?rdreoht.
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· Deze veren1ii)ng stelt. zich ten doel om door organisatie
de belan�en van ha�r leden te behartigen en hun. bestaans
voorwaarden zo gunstig mogelijk te maken.
Het totaal aantal loden van de bij deze f.ederatie aan- ,
g�sloten afdalingen zou momenteel ongeveer.1500 bedragan
Het bestuur bestaat uit: , . · · · 

�. Voorzitter Arie de K'EI7.ER,geb. 21.4.1881 te Dorlrecht, 
van beroep emailleur, wonende Hoge Nieuwst raat 4 rd 

1 Dordrecht. Hij is geaboniaeerd op "Vlerkend l ederland" 
orgaan van de E.v.c. .·

b.Secretaris J"Ohaanes Franciscus SCITREVEN, geb. 14.4.1881 
te Schiedam' zonder beroep,Y:onende Vest 175 ben. te· Dor-
drecht. Verrr.oedelijk lid van de P.v.d. A. 

e. Penningmeester: Anton r-:endrik de LK•ruw, geboren
19.1.1880 te Do.rdreoht,zonder beroep,wonende Herman
Suisstraat 62 rd.te Dordreoht,eveneens vermoedelijk
lid· van d,e P.v.d.A. . ,•. 

In Vebruar1·1949 onstond een nieuwe ·scheiring in de 
"Algemene· Bond Ouden :van Dagen l{ederland O • veroorzaakt 
door het uittreden van de voorzitter Trouwborst en van 
de secretaris Jrlipse. 
Trouwborst ·trad als voorzitter van de bond zeer iigen
ïnaQhtie op, ook op het gebied der financien. Velen noem.
der. hem. ·een diotator, d.ie op kosten van do ouden van dagen 
reisjes 1!".aakte en een goed leven haf. Daar kwam nog bl'j, 
dat hij naar de maning, van de meeste leden,de bond in 
co�unistische richting wilde sturen en in openbare ver• 
�aderingen propa�nda · voor de c.P.N., maakte.· 
Trouwborst wees o.a. in een openbare vergadering van .de 
Algemene Bond Ouden van Pagen,gehouden op l�l.1949 in de 
Rivierahal,te Rotterdam,op het feit,dat een voors.tel, in 
fü·e Tvteede Kamer der Staten Generaal· gedaan tot verbete
ring der sociale verzorging van de ouden van dagen, was 
verworpen met.83 tegen 7 stemmen. Die 7 stemmen aldus 
Trouwbor.st zijn van de kame_rleden die. voor onze beia.hgen 
opkomen. (Dit waren de commuidsten). Verder .zeide hij: 
"Als stwaks de verkiezingen weer worden �ehoud

.
en dan 

komemn tie he.ren die in de Tweede Kamer tegen jull:'-e ba�
langen stemmen weer met·moie'auto's·om jullie naar de · 
stembureaux te brengen. Verdomt het dan echter ook en 
kruip liever op_ je knieen naa:b het steinlokaal,maar stem 
dan ook op de 7 stemmen die voor ju}lie belangen op de 

· bres stonden en in de toe kornst ook zullen staan"�
Ret eigenmachtig optreden vannde voorzitter alsmede zijn 

poging om· een bepaalde politieke sfeer in d.e bond te 
brengen �ord door het Hoofdbestuur becritiseerd. Tenslotte 
heeft man hem min of mee.r gedwongen om af te t·reden àls 

. voorsittor,wa.arna hij op 3 �ebruari 1949 bedankte als lid 
van de bond. Tegelijk met hem bedankte ook de seeretaris 
Flipse. 

'fteide J.?ersone·n richtten hierna een nieuwe organisatie op
genaamd: 0 Nederlandse Bond voor Ouden van .Dagen". 
DezeBond heef't tot nu to.e echter geen opgang gemaakt. In. 
Rotterdam heeft men slechts enkele leden, men spreekt 
over ong. 20. 
In een onlangs g ehouden vergadel'ing van deze "lfoderland,s 
Dond van Ouden van Dagen", verklaarde 'l1rouwborst te willen 
fuseren met de ''Algemene Bond voor Ouden van Dagen N'eder-
land" Hiervoor voelt tn:trrtpa�ifOchnim.hma+ het hoofd• · 
bestuur van laatstgenoemde bond niets, men is blij 
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t erwi jl Flipse de functie van penningtneester waarneemt. 
Na het uittreden van Trouwborst en Flipse werdon als 
voorzitter ,secretaris en penningmeester van de "Algemene 
Bond Ouden van Dagen Nederland 0 respectievelijk benoemd·:
1. Wilhelmus ·van BEEK,geb. 3.10.1880 te Rotterdam,wonende

van der Êlstst.raat 18a te Schiedam. Deze van ··Beek is
lid 'v!:mc.q. geoxriente'erd op de Partij van· de Arbeid.

2. Gerrit, Jan de BRUilJ,g�b. 28.5.1878 t,� Leiden,gepension
neerd ambtenaar Raad van Arbeid,wonenëe Eoefkade 409
te •s-Gravenhage.

, De Bruin sympatiseerd met de R. C .P. en is geabonnerd 
op. de "Tribune" en "Spartacus". · 

3. Cornelis den HARTOG,geb 17.10.1882 te Ridderkerk,
wonende t'olderstraat 82a te Rotterdam. Deze is communis•
tisch georiente�rd� . · 

De "Algemene Bond Ouden van Dagen Nederland" heeft· en.lge 
tijd geleden een aanvraag.ingediend om Koninklijke goed
keuring van de Statuten.· 

Conclusie: De'siüuatie in de drie Bonden is zeer verward. Er is veel 
onenigheid onder elkaar en d� administratie wordt slechts 
gevoerd. . ' 
De "Algemene Bond· Ouden van Dagen Nèderland" (voorz. van 
Beek) kan als da meest representatieve van de drie Bonden b 
beschouwd worden. Hoewel een zeer heterogeen gezelsohap,ook 
op politiek gebied is V$.rre weg het:..f.,rootste gedeelte der. 
leden van maning,dat .politiek,buiten de bond gehouden moet. 
worden en dat men uitsluitend langs legale weg moet trach
ten de·matreriele belangen van de leden te behartigen. 
tiet ligt voor d� hand,dat de c.P.N. de nodige aandacht 
aan de· d.rie bonden besteedt, Zo mogelijk zal men van die 
zijdé de ontevreden stemming die onder de oudjes· heerst 
over de .naar· hi.n mening te lage uitkeringen, uitbuiten 
voor politieke doeleindem. Dat "De Waarheid tt de nodige 
aandacht aah de vergaderingen besteedt, terwijl enige vergaà 
deingen �!erden vereerd-met het bezoek van C.P.N. kamerleden 
spreekt in dit. verhand duidelijke taal. 
Opmerkelijk is het ,dat "De Waarheid" na het uittreden van 
Trouwborst en Flipse,kennelijk de partij koos van de. 
"sUgemene Bond'',hetgeenmogeli.1k z ijn oorzaak vindt in 
het feit,dat men in de kringen der C.P.r;r. de mislulcking van 
de pogingen van Tt•ouwborst, cm t·ot ,oprichting van een 
nieuwe bond te komen heeft �econstateerd.. 
Hoewel een aantal leden zeer ontvankelijk is »oor exteeme 
propaganda,kan momenteel ftiet gespreken worden van een 
mantelorJ�anisatie der C.P.N. hoewel <lit van katholieke zijd 
in het zu.i�en. des lands heLeft ·gesuggereerd. De omstandighe& 
den wijzen er op,dat bij een eventueel pogen,der c.P.N. om 
de bond binnenhaar invloeds st:eer te brengen b.v. ·door het 
bezetten van een' aantal, bestuurs-functies,het ,merendeel a·er 
leden zich -hiertegen met kracht zal verzetten. ·. 

' 
\ 
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IN1STERIE VAN SOCIALE ZAKEN 

No. Afd. A. Z./S. V.D. Men gelieve bij het antwoord 
nauwkeurig te vermelden num
mer, dagtekening en onder
werp van dit schrijven 

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN 

BETREFFENDE 

AAN het Ministerie van 
Algemene Zaken, 
Javastraat 68, 
's-Gravenhage.-

8 32097-'17 

's-GRAVENHAGE, _________________ 4 ____ 1\.pr._fl�--- - 194 9_. 

0 6·APR.·1949· 

ACD/ r;.utP
--

Gaarne ontvang ik van U enige vertrouwelijke in
lichtingen betreffende de politieke ligging van de 
beide naast elkaar werkende bonden van ouden van 
dagen. 

Het betreft hier de "Algemene Bond van Ouden van 
Dagen11 , welke bond onlangs de heren Trouwborst en 
Flipse heeft vervangen door nieuwe bestuursleden, 
en de daarna opgerichte 11Nederlandse Bond van Ouden 
van Dagen", welke thans onder leiding van de heren 
Trouwborst en Flipse staat. 

In verband met de uitvoering van de Noodwet Ouder
domsvoorziening en van andere sociale verzekerings
wetten, wenden de georganiseerde ouden van dagen 
zich van tijd tot tijd tot het Ministerie van So
ciale Zaken, om welke reden het nuttig is te weten 
"uit welke hoek de wind waait". 

Voor Uwe medewerking betuig i k  U bij voorbaat mijn 
dank. 

HET HOOFD DER AFDELING ALGEMENE 



MEDEDEL GEN 
JUNI 1949 

van de Algemene Bond Yan 

SECRETAJUAA'r EN REDACTIE: 

HOEFKADE 409, DEN HAAG ouben van
OPGELET LEDEN! 

Er gaan geruchten dat er z.g.n. valse zegels in om
loop zijn. Het zal wel weer komen van hen, die· 
pogen onze leden in het harnas te jagen. Laat je niets 
op de mouw spelden, er zijn geen v a l s e zegels 
Zegels met blauwdruk 1949 zijn alleen geldig. 

Het adres van de Bondssecretaris en Redactie 
,,MEDEDELINGEN" is: 

G. J. DE BRUIN, HOEFKADE 409, 
1:e 's-G r a v e n bi a g e. 

Het adres van de Bondspenningmeester is: 

C. DEN IHARTOG, POLDERSTRAA T 82a, 
R .ot t er dam (Zuid). 

van 

V .oor hen, die corresponderen met de Bonds-Voorzitter 
is het adres: 

W. VAN BEEK, v. ELSTSTRAAT 18a, 

te S c h i e d a m. 
ZEG HET VOORT! 

H e t H o o f d b e s t u u r. 

WIJ GAAN GEWOON DOOR.. 
Naar aanleiding van vele klachten van leden, welke 
van de RAAD VAN ARBEID hunner inwoning het 
bericht kregen dat hun uitkering "Noodvoorziening 
Ouden van Dagen" was geschorst totdat een onder
zoek had plaats gehad, ,,de B-oruf' dienaangaande 
een adres gericht tot de Minister van Sociale Zaken 
met afschrift aan de daarmede in verband staande 
instanties om eerst een onderzoek in te stellen vooraleer 
een schorsing plaats heeft, daar de gedupeerde de 
bron van inkomsten mist en aangewezen is op hulp 
van derden. 

NOODWET OUDERDOMSVOORZIENIN'G. 

Nog slechts enkele weken en deze wet zal reeds haar 
2e verjaardag vieren (ze is n.l. van 24 Mei 1947), 
terwijl ze op grond van haar inwerking treden per 
1 October 1947, een practijk van ruim !Yz jaar ach
ter de rug heeft. 
Zijn er onder onze ouden van dagen nog, die dezé 
wet niet kennen? Stellig niet onder degenen, die bij 
de Algemene Bond van Ouden van Dagen zijn aan
gesloten, want zo ze al niet door middel van de Radio 
of de Pers met deze wet in kennis kwamen, dan heeft 
deze Bond · wel van voldoende voorlichting gediend, 
en kan dus worden aangenomen dat degenen, die 
aanspraak konden maken op een uitkering krachtens 
deze wet, inmiddels in het genot daarvan zijn gesteld. 
Is het dan geen open deur rammelen, voor u nog eens 
een beschouwing over deze wet te geven? Tot op 
zekere hoogte moet ik deze vraag ontkennend beant
woorden. Immers toont ons, uitvoerders van deze wet, 
de practijk nog maar al te zeer aan, dat ook het pad 
in deze niet voor ieder geëffend is. Mag ik u daarom 
als vakman nog eens in enkele regels - zonder dorre 
opsomming van wetsartikelen -:-- uiteenzetten waar 
het bij deze Noodwet om gaat? 
Welnu, zoals de naam het reeds uitdrukt, geldt deze 
wet, hangende de algehele herziening der sociale ver
zekering, als een overgangsmaatregel, en strekt ze haar 
werkingssfeer uit over personen, die vóór 1 October 
1885 geboren zijn en dus de 65-jarige leeftijd hebben 
bereikt of dit vóór 1 October 1950 hopen te doen. 
Op laatstgenoemd tijdstip zal dus óf de herziening tot 
stand moeten zijn gekomen, óf de duur van de tijde-
lijke maatregel zal moeten worden verlengd. "' 
De Noodwet bepaalt dan, dat voor een uitkering in 
aanmerking komen mannelijke personen en ongehuwde 
vrouwen van 65 jaar en ouder, waarover straks meer. 
Aanvankelijk kwamen alleen Nederlanders voor een 
uitkering in aanmerking - indien zij tenminste gedu
rende 6 jaar vóór het indienen der aanvrage ·(behou
dens door oorlogsomstandigheden) in Nederland of óe 
Overzeese gebiedsdelen woonachtig waren - doch bij 
Besluit van 19 Nov. 1947 is bepaald, dat ook hier 
woonachtige niet-Nederlanders voor een uitkering in 
aanmerking kunnen komen, indien zij sedert hun 45e 
jaar onafgebroken in Nederland hun woonplaats 
hadden. 

�e Noodwet maakt, zowel voor de bepaling van de 
mkomengrens als voor die der uitkeringsbedragen, 
onderscheid tussen echtparen en alleenstaande perso
nen. Tot deze laatste groep worden dan mede gere
kend de weduwen en de weduwnaars, alsmede de van 
echt en tafel en bed gescheidenen. 
Waar de Gemeenten in 5 klassen onderverdeeld zijn, 
is het mij in dit kort bestek niet mogelijk, u hiervan 
een afdoende uiteenzetting te geven. Ik volsta dan 
ook met de volgende cijfers: 

(Klasse I. II. III, IV, en V). 
inkomengrens gehuwden: 

f 1375.- 1300.- 1225.- 1150.- 1075.
inkomengrens ongehuwden: 

f 875.- 825.- 775.- 725.- 675.-
maximum uitkering gehuwden: 

f 936.- 900.- 864.- 828.- 792.-
maximum uitk. ongehuwden:. 

f 528.- 504.- 480.- 456.- 432.-
Al deze cijfers zijn uiteraard jaarcijfers. 
Om dus voor een uitkering in aanmerking te komen, 
moet het inkomen lager zijn dan een der bovenge
noemde bedragen, terwijl het bedrag der uitkering dan 
afhangt van dat van het j.aarlijks inkomen. 
Een gehuwde zonder enig inkomen in een Ie klasse 
gemeente ontvangt dus de maximum uitkering, zijnde 
f 936.- pèr jaar. 
Als inkomen worden in het algemeen aangenomen: 
arbeidsloon, winst uit bedrijf, pensioen, sociale rente; 
voorts vermogen aan roerende en onroerende goederen, 
spaargelden, effecten, e.d. Van dit laatste ( vermogen, 
enz.) wordt voor gehuwden 6 pct. en voor ongehuw
den 8 pct. als jaarlijks inkomen gerekend. 
Niet als inkomen geldt hetgeen bij wijze van wel
dadigheid of in de vorm van alimentatie wordt ge-
noten. -

Van het totaal inkomen wordt - nadat dit naar be
neden is afgerend tot een veelvoud van 50 - slechts 
de helft als berekend ink0men aangemerkt. Van een 
inkomen ad f 525.- wordt dus slechts f 250.- in 
rekening gebracht en geeft dit voor een gehuwde recht 
.op een uitkering van f 696.- per jaar, voor een on
gehuwde van f 288.- pert jaar in een gemeente 
le klasse. 
Er zit natuurlijk aan een en ander wel meer vast, maar 
plaatsruimte dwingt mij, mij tot deze algemeenheden 
te beperken. Om die redenen kan ik ook niet in ver
dere details treden en zal ik mij dus bepalen tot 
enkele slotopmerkingen. 
Voor degenen die reeds 65 jaar zijn en nog verzuimden 
een uitkering aan te vragen, hoewel zij daarop zo te 
zien aanspraak konden maken, is het natuurlijk raad
zaam alsnog onverwijld een aanvrage in te dienen, 
aan deçienen die nog 65 jaar moeten worden wordt 
de raad gegeven de aanvrage in te dienen enkele 
weken vóór het bereiken van de 65-jarige leeftijd. 
aangezien onderzoek en afwikkeling der aanvrage 
steeds enkele weken vergen. 
Als regel moet de aanvrage ingediend worden bij de 
Raad van Arbeid binnen wiens gebied men woonach
tig is; een desbetreffend aanvraagformulier wordt op 
verzoek gaarne verstrekt. Een uitzondering op voren
bedoelde regel maken o.a. degenen die ingeschreven 
staan bij het Centraal Bevolkingsregister. Deze moeten 
zonder uitzonderinçi hun aanvrage richten tot de Raad 
van Arbeid te 's-Gravenhage. · 
Hebt u een uitkering en ondergaan uw eventuële in
komsten wijziging ( door vermeerdering of verminde
ring), geef de Raad van Arbeid daarvan dan onver
wijld schriftelijk kennis. Deze Instelling gaat dan wel 
na of uw uitkering verlaagd of verhoogd moet wor
den. Het niet of niet tijdig doen van deze opgave 
kan schade voor u betekenen, in bet eerste geval 
doordat strafmaatregelen kunnen worden toegepast 
(intrekking der uitkering en terugvordering van het 
re'eds ontvangene), in het tweede geval doordat u 
minder uitkering ontvangt dan waarop u recht hebt. 
Ook hierover valt nog wel het een en ander te zeggen, 
doch dit zal dan tot later moeten worden uitgesteld. 
Ik vertrouw intussen, dat de zaak u weer iets duide
lijker is geworden. 

A. H. 

De uikeringen zijn per 15 Maart 1949 (besluit lc en 
2e Kamer) verhoogd met f 2.50 per maand voor ge
huwden en f 1.50 maand voor ongehuwden, met terug
werkende kracht vanaf 1 Nov. 1948. - R e d. 

OPHELDERING OVER DE ALGE!\IBNE BOND 
VAN OUDEN VAN DAGEN. 

Er is, ook in Arnhem, nogal wat rumoer geweest om 
de Algemene Bond van Ouden van Dagen in Neder
land. Men verdacht deze bond er namelijk van com
munistisch getint te zijn. De afdeling Arnhem hield 
daarom in de Opbouw een vergadering waar bonds
voorzitter W. van Beek een uiteenzetting gaf over 
de gang van zaken. 
De bondsvoorzitter wenste uitdrukkelijk te kennen te 
geven, dat de Algemene Bond nog steeds een neutrale 
organisatie is en dat voor mensen, die de Bo�d in 
communistisch vaarwater willen trekken, nimmer een 
plaats zal zijn. 
Spreker wees in dit verband op het gedrag van de 
oud-voorzitter P. C. Trouwborst, die hij en vooral in 
de laatste maanden van zijn bewind duidelijk merk
baar dictatoriaal optreden verweet, en die bovendien 
in zijn redevoeringen propaganda maakte voor de com
munisten. De heer Trouwborst heeft inmiddels zonder 
opgaaf van reden zijn functie neergelegd en heeft de 
.. Nederlandse Bond van Ouden van Dagen" opgericht, 
zodat hij, aldus de heer Van Beek, tweedracht wil 
zaaien onder de Ouden van Dagen. 
Het is evenwel gebleken, dat er onder de leden van de 
Algemene Bond een grote eensgezindheid bestaat en 
dat men vertrouwen heeft in het Bondsbestuur. Dit 
moge blijken, aldus spreker, uit het ledental· over 
75 afdelingen 16.000 leden. 
De heer De Jager, adviseur van het bestuur der afde
lîng Arnhem, zegde namens de afdeling de voI/e mede
werking aan het huidige bestuur toe onder de garan
tie, <lat de Bond neutraal zal blijven. Zijn uitspraak 
werd door' de vele aanwezige leden met applaus onder
steund. 
(Kr�ntenknipsel - Red.) 

EEN BIJZONDERE VERGADERING. 

Om terwille van de leden van onze Bond nu eens 
precies te laten zien, hoe de geest is onder de leden 
van onderscheidene- afdelingen, laten wij hier een ver
slag volgen van onze afdeling UTRECHT waar geen 
Hoofdbestuurder aanwezig was, dus allerminst enige 
invloed van die zijde op de aanwezigen kon worden 
toegepast. 
Het verslag, uitgebracht door het Bondsraadslid de 
heer Joh. de Jonge, en de toelichting van de Voorzit
ter der vergadering, geeft een juist beeld van de 
waarde der uiteenzetting van het conflict, door de 
heer W. van Beek, gegeven op de Bondsraadverga
dering van 17 Maart j.l. 
Zoals het in Utrecht was, zo is het overal. Laat de 
honden dus blaffen vrienden, de karavaan gaat on
verstoord verder. 
Ik biedt hierbij mijn verontschuldiging aQn, aan de 
andere afdelingen, die ook een verslag van hun ver
gadering inzonden, maar waar voor het merendeel een 
Hoofdbestuurder aanwezig was. 

Redactie. 
KORT VERSLAG van de .gehouden vergadering in 
het N.V. Huis te Utrecht op 19 April 1949. 
Om 14.30 opende de voorzitter, de heer A. v. d. Berk
hof, de vergadering en heette alle aanwezigen harte
lijk welkom, waarbij bij zijn waardering uitsprak over 
de goede opkomst. Vele leden waren van veraf ge
komen. 
Alvorens een begin te maken met het afwerken van 
de agenda, verzocht hij enige ogenblikken stilte in 
acht te willen nemen, ter herdenking van de leden, 
waaronder een bestuurslid, die ons door de dood zijn 
ontvallen. 
Daarna werden door de secretaris de notulen van de 
vergadering, gehouden op 21 October 1948 voorge
lezen en onveranderd goedgekeurd. 
Daarop deed de voorzitter enige mededelingen omtrent 
de stand van zaken, o.a. het beschikbaar stellen van 
een clublokaal in Utrecht en Zuilen, het geven van 

e. e 



• 
een gratis bioscoopvoorstelling, het verstrekken van 
een kolentoeslag en de toeslag ad f 2.50 en f 1.50, welke aan de Ouden van Dagen zou worden uitgekeerd. Hierna werd door de Kascommissie-controle verslag uitgebracht omtrent het financieel beheer. De heer v. cl. Zan, lid van de commissie, sprak zijn waardering uit vooii de correcte wijze waarop de Ie penningmeester, de heer Johs. de Jonge, de gelden beheerde, en kon dan ook verklaren, dat kas en de daarop betrekking hebbende bescheiden de commissie geen aanleiding hebben gegeven tot op- of aanmerkingen. Vervolgens kwam de Ie penningmeester, de heer Johs. c!e Jonge, als lid van de bondsraad aan het woord, om verslag uit te brengen omtrent de op 17 Maart '49 gehouden bondsraadsvergadering. Nadat hij een uiteenzetting had gegeven van het op deze vergadering besprokene, werd den leden gelegenheid gegeven vragen te stellen omtrent het uittreden uit de Bond van de heren Trouwborst en Flipse, welke vragen door het Bondsraadlid werden beantwoord. Nadat ook de voorzitter nog enige toelichting had gegeven over de gang van zaken bij deze afscheiding, werd do0r de vergadering met algemene stemmen besloten lid te blijven van de oude Bond en zich dus niet aan te sluiten bij de nieuwe Bond. Een motie, ingediend door de heer D. C. Wassink, betreffende het instellen van een onderzoek naar de motieven of feiten, die tot gevolg hebben gehad tot het onorganisatorisch verlaten van de Bond door de heren Trouwborst en Flipse, werd verworpen. In de plaats van het overleden bestuurslid, de heer J. Bonefaas, werd tot 2e secrètaris benoemd de heer W. Tangerink. In diens plaats werd tot lid van het bestuur de heer W. C. Wassink gekozen. 

Aanwezig waren 115 leden benevens een groot aantal niet-leden. Van deze laatsten gaven zich 20 als lid op. Tijdens de vergadering werd een kopje koffie of thee aangeboden. Aan de heren bovendien een pijp tabak. Niets meer aan de orde zijnde, sloot de voorzitter, onder dankzegging voor de betoonde belangstelling, deze zeer geanimeerde vergadering om 17 uur. H. K. Slaterus, secr. 
KOMEN DE BONDEN VAN OUDEN VAN 

DAGEN WEER TOT ELKAAR? 

Op een vergadering, die in de "Harmonie" te Rotterdam werd gehouden en die door ongeveer honderd ouden van dagen werd bezocht, heeft de heer P. J. Trouwborst, voorzitter van de onlangs opgerichte Nederlandse bond van ouden van dagen verklaard dat hij gaarne met de Algemene Bond wil fuseren. .. Ik wil de A.B.O.D. gaarne de hand weer toesteken", zeide hij, .. en de eerste officieuze stappen zijn mijnerzijds reeds iJedaan." 
Op deze bijeenkomst heeft Trouwborst de beschuldigingen als zou hij onorganisatorisch zijn opgetreden, 
tegen gesproken. Hij verklaarde, dat hij als lid van de A.B.O.D. had bedankt omdat hij in het financieel beheer niet langer vertrouwen kon stellen. Spreker verklaarde voorts reeds lang dit wantrouwen bij zich te dragen doch om der wille van de Bond hieraan geen ruchtbaarheid gegeven te hebben. Enige discussianten merkten op, dat Trouwborst beter <1edaan had, deze conflicten binnen de bond te houden door ze aan de leden voor te leggen, die dan een uitspraak hadden kunnen doen. Hij had dan de scheuring kunnen vermijden, die voor de belangen van de ouden van dagen alleen maar schadelijk kan zijn. Trouwborst gaf toe dat "de scheuring een onding'' was, maar dat de oprichting van de Nederlandse Bond noodzakelijk was om tot zuiverder verhoudingen te komen. Wij tekenen hierbij aan, dat wij van mening zijn, dat het bestaan van twee organisaties van ouden van dagen inderdaad de strijd voor een onbezorgde oude dag niet ten goede zal komen. Wij hopen dan ook van harte. dat de fusie tussen Algemene en Nederlandse Bond weldra een feit zal zijn en dat beide partijen bij de voorbereidin(len tot deze fusie, zich niet zullen 
laten leiden door persoonlijke belangen, maar uitsluitend door die van de ouden van dagen. (Krantenknipsel - Red.) 

SLAGZIN. Slangenbloed is groot venijn, 
Nog zijn er tongen, die erger zijn. Ik wou dat alle tongen waren gespleten, 
Die het kwaad zeiden, vóór ze het weten. 

EEN DWAZE TUINMAN. 

Een oude legende verhaalde ons van een dwaze tuin, man die eens een bloeiende tuin had opgekweekt, ciaarna geïnfecteerd werd door een giftig plantje dat zijn gehele lichamelijk organisme had aangetast... en meende nu, wat hij eens met de grootste opoffering had opgekweekt, met de zeis zijn bloeiende tuin met de grond gelijk te maken. Dit legendarisch verhaal kwam mij voor de geest bij het vernemen van het bedanken van de Bondsvoorzitter Trouwborst. Deze eens zo vurige strijder voor de belangen van de Ouden van Dagen nam nu wel niet de zeis op, maar in figuurlijke zin gesproken, tracht hij ook de zeis te hanteren omo de eens zo door hem opgekweekte tuin te ruïneren en deze met aanlokkelijke onvruchtbare plantjes te bevolken. Het eerste uitgestrooide zaad is al verstikt voor dat werkelijk een behoorlijke voedingsbodem is geschapen. Mocht men Trouwborst geloven, dan zou reeds zijn tuintje al met vuurrode anjers, de onnadenkende toeroepen: .,Och. kom er 's kijken, wat ik in mijn tuintje heb." Maar bij nadere kennisname niets anders te zien krijgen als een mengelmoes van kwalijkriekende planten. Veel succes zal hij dan ook niet boeken met zijn nieuw aangelegd tuintje, want de wormpjes zijn nu al aan de worteltjes van de opgekomen plantjes aan 't knagen, waardoor ze zoetjes aan zullen weg kwijnen. Wij als beproefde tuinlieden, gelouterd door het vakverenigingsleven, zullen tonen een gezonde tuin - dat is de Algemene Bond van Ouden van Dagen - tot bloei te brengen, dat het een genot zal zijn om de vruchten te mogen plukken, d.w.z. een behoorlijke verzorging voor de oude dag. Mogen alle ouden van dagen in Nederland deze roepst�m verstaan en zich aansluiten bij de Algemene Bond van Ouden van Dagen. Den Haag J. v. d. Sluis. 
EEN BOND VÀN OUDEN VAN DAGEN? Als wij ons op heden de vraag stellen: Is er een Bond van Ouden van Dagen nodig? zal ieder redelijk denkend mens belist met ja antwoorden. En wel omreden dat, alhoewel de toestand van deze Ouden van Dagen door de Noodvoorziening wel enigszins verbeterd is, de levenspositie van die Ouden 

Ik zal u eens enkele verschillende uitspraken in herinnering brengen, gedaan op verschillende vergaderingen door P. C. Trouwborst. en enige slagzinnen die hij plaatste boven aan het Mededelingenblad. Hier volgen uitspraken gedaan op vergaderingen. 
,.Onze Bond moet neutraal zijn!' "Denk er om, onze Bond is een glazen huisje en de reactie ligt op de loer het stuk te slaan!' .,Een goed kapitein verlaat' zijn schip niet in de storm, maar tracht het in veilige haven, te brengen! ' 
En wie heeft deze neutraliteit geschonden? Niemand anders dan Trouwborst! In een vergadering, gehouden op 11 December 1946 in het Koffiehuis op de Veemarkt te Rotterdam zei hij: .. Ik ben Framasonist '; op het Afrikanerplein te Rotterdam reikt hij bloemen over aan Minister W. Drees uit naam van 6000 Ouden van Dagen, waarvan minstens 5950 van hen niets wisten. Nu. moogt gij hierover denken zo als u wilt, maar dit staat vast. dat hij hier de door ons allen gewenste neutraliteit heeft geschonden. Want velen maakten hieruit op, dat hij overhelde naar de Partij van den Arbeid. Op de vergadering van 13 Januari 1949, gehouden in de Rivièra Hal te Rotterdam, drukt hij zich dermate uit, dat bijna alle dagbladen onze Bond "Communistisch' noemden. Wie slaat nu dat glazen huisje stuk? Niemand anders dan Trouwborst, wat blijkt uit een aan de afdelingen gezonden briefkaart, welke luidt als volgt: 
"R'dam, 18-2- 49. L.S. Ondergetekenden delen u mede dat zij in verband met een diepgaand verschil van mening over de opvatting van het uitvoeren van de genomen beslissing, geen deel meer willen uitmaken van de aan ommezijde vermelde organisatie. Hoogachtend (w.g.) P. C. Trouwborst en G. Flipse '. En dat hij dit glazen huisje heeft gebroken, bewijst het direct oprichten van een andere Bond van Ouden van Dagen, daarmede de door hem genoemde reactie in de hand te werken. Aldus doende, is hij de kapitein die zijn schip ver, laat op een manier, waarop ik hier geen commentaar wil leveren. Oordeel zelf, zonder enige fanatisme, maar met gezond verstand. Ik zon nog veel meer uitdrukkittgen an Trouwborst>kunnen noemen, maar daarmede zou ik neg veel meer kwaad bloed zetten. Nu nog iets over enkele slagzinnen die Trouwborst bovenaan in de Mededelingen liet drukken. 

van Dagen, die toch, gezien hun leeftijd, actief werk "Een goed strijder voor zijn ideaal deserteer,! niet; verrichten) voor de samenleving. nog geenszin.ç het oordeelt dan als men daartoe recht heeft!" niveau heeft bereikt waarop zij volgens "de rechten Het onorganisatorisch aftreden van hem kan ik niet van de mens" recht op hebben. anders dan desertie noemen, omdat hij geweigerd heeft Om dit te bereiken zal met alle geoorloofde wettelijke met de andere Bondsbestuurders over zijn motief tot middelen moeten gestreden worden en hiervoor is dan aftreden te willen spreken. ook dringend noodzakelijk dat er een Bond bestaat In het no. van Juli 1948: .. het is moeilijk de roos te van Ouden van Dagen. waarin al deze Ouden van raken, maar als men de trekker niet overhaalt, raakt Dagen zich verenigen, zonder zich door Kerkelijke of men haar zeker niet.' Politieke inzichten in deze te laten verdelen. Als ik nu ons land vergelijk met een schietbaan en Het gaat toch immers slechts om te bereiken dat wij onze Bond met een geweer, dan zal hij, die dat geweer een inkomen zullen krijgen. om ons alle noodzakelijke weg werpt, toch zeker nooit de roos kunnen raken, dingen voor het dagelijks leven te kunnen aanschaffen. en dit heeft Trouwborst gedaan door de Bond zonder Dit alles hebben wij toch nodig om behoorlijk te kun- zakelijke reden te verlaten. nen leven, onverschillig tot welke Kerk of Partij gij In  October 1948 schrijft hij : ,,Wie teveel over zich-behoord. Daarom is een absoluut neutrale Bond drin- zelf praat, heeft slechts een aandachtig toehoorder ..... gend nodig. zichzelf!'' Gelukkig bestaat er zo'n Bond sedert Juli 1945, na- Deze slagzin valt geheel terug op Trouwborst, die, melijk de reeds voldoende bekende "Algemene Bond als hij aan het woord was, bijna de gehele spreektijd van Ouden van Dagen in Nederland". tellende 78 af- voor zich zelf opeiste en anderen dus geen gelegenheid delingen met tesamen 16000 leden. kregen, zich ook te uiten. 
Maar nu komt het helaas tragisch gebeuren in deze In November 1948: ,.Wees dienaar van de mens·. Hoe Bond, namelijk de totaal onbegrijpelijke houding van mooi klinkt dit. Ik zou willen zeggen: .. Wees dienst-de ex-voorzitter P. C. Trouwborst en de ex-secretaris baar aan de gehele mensheid en verdedigt voor allen, G. Flipse. zonder onderscheid van rang, ras of stand, .,de rechten Welke werkelijke bedoeling hebben zij gehad met hun van de mens", dan zal niemand u kunnen beschuldigen waarlijk zeer onorganisatori�ch heengaan . . . ... ? dat gij de schijn verwekt tot een of andere richting te De overige Bondsbestuurders hebben hen meerdere behoren. Maar deze schijn heeft Trouwborst voor zich malen bezocht en verzocht van hen de oorzaak te verwekt door de hierboven reeds .aangegeven ha.ude• , mogen vernemen van hun heengaan op een dergelijke lingen van hem. manier. Doch helaas hebben geen van beiden aan deze In December 1948 schreef hij: .. Wees eerlijk tegenover redelijke vraag antwoord gegeven. Het enigste wat u zelf, dan zult gij het ook tegenover anderen zijn.'' P. C. Trouwhorst heeft gezegd is:. Ik kom in 1950 Deze uitspraak is werkelijk een gewetenszaak, want terug om bomen te hakken. Wat dit gezegde betekend hij, die aldus denkt, zal altijd eerst eerlijk te racle is mij onbegrijpelijk. Maar ondanks dit gezegde hebbelil gaan bij zichzelf alvorens iets te gaan doen. zij nu reeds ·getracht een andere Bond op te richten. Ik kan mij echter niet voorstellen dat Trouwborst dit De tijd gaat bij hen wel wonder snel. zelf heeft toegepast op zichzelf, want anders had hij Officieel is ons als H.B. niets bekend. Wat kunnen wij daarvan denken? Willen zij een mijn inziens niet gehandeld zoals hij nu heeft gedaan; Dit is een aangelegenheid die tot de competentie van krachtige eenheid? Of verbrokkeling? Dat kan slechts dan had hij de eerhikheid tegenover anderen, hem ver-.. . de zo nodipe krachtige eenheid van de Bond doen ver- plicht om aan de belangen van 'de Bond te denken ( dat de leden behoort, wiJ hebben m het geheel geen haa�t. minderen. En die is toch zo dringend nodig om ons zijn die anderen). Maar ik vermoedt dat hij meer over 

. Bondssecretan- doel te bereiken. 
. -chzelf heeft gedacht dan over de Bond. 

1 

En .tenslotte:. onze Bo�d heeft een leider (voorzitter) nodig, die zich volledig doelbewust is, maar niet iemand, die in twee jaqr tijd de schijn verwekt tot drie verschillende richtingen te behoren. Wij oordelen dat het het beste is over Trouwborst te zwijgen. Mochten er leden zijn die nog meerdere uitspraken van Trouwborst wensen, kunnen zich in verbinding stellen met de secretaris van de afdeling Rechter Maasoever te R dam-W" Jacq. V. Dupain. 
Afdelingsnieuws 

AMSTERDAM. Ten huize van de heer Daniëls werd op 11 April j.l. een plaatselijk bestuur samengesteld gekozen door de leden van alle A'damse afdelingen. Elke afdeling heeft twee bestuurders aangewezen. Dit plaatselijk bestuur heeft tot taak de belangen van de Ouden van Dagen te behartigen en wel in het bijzonder van de leden van onze Algemene Bond. Zij acht zich verplicht het Hoofdbestuur elk kwartaal in te lichten over de gang van zaken in de afdelingen en vraagt hiervoor aller medewerking. Het bestuur is als volgt samengesteld 
G. A. Daniëls, voorzitter; Th. J. G. van Santen, secretaris, Blankestraat 129; J. Prins, D. van Leeuwen, G. Alberse, W. Post en I. Verwij. 

Th. J. G. v. Santen, secr. 
AFDELING I (ZUID). Op 9 Mei werd door een aantal buurtbewoners van Zuid besloten tot heroprichting van de eertijds flinke afdeling van de Alg. Bond van Ouden van Dagen. Na een inleiding van den voorzitter van het Plaatselijk bestuur, was men algemeen van mening. dat alle zeilen moesten worden bijgezet om weer tot oprichting van een afdeling te komen. De eerstvolgende ledenvergadering zal plaats hebben op Maandag 13 Juni in het lokaal van de Speeltuin, ' Hendrik de Keijzerplein. Aanvang des n.m. 2 uur. Het zal een belangrijke agenda zijn .. Tevens is er gelegenheid tot inschrijving van nieuwe leden. Opkomst is dus noodzakelijk. Als lid kan men- zich melden bij de secreta&is, de heer F. de Leeuw, Govert Flinckstraat 21 III. Het Bestuur. 

AMSTERDAM III. Op Dinsdag 10 Mei had de Afdeling een feestvergadering belegd om het één-jarig bestaan van de afdeling te vieren. Deze werd gehouden in het Bavohuis Sumatrastraat 2. Belangloze medewerking werd verleend door de Toneel-, Operette- en Revuevereniging "De Boog" en de Showband "Argina's''. Het was een schitterende avond die niet gauw vergeten zal worden. Alle medewerkenden hebben hun beste beentje voorfjezet en is dan deze avond voor 100 pct. geslaagd. Een warm woord van dank aan allen die deze avond hebben doen slagen. Door de Bondsvoorzitter werd een korte propagandarede gehouden. Een aantal aanwezigen gaven zich op als lid. 
AMSTERDAM IV. De leden van afd. IV zij medegedeeld dat elke derde Maandag van de maand een ledenvergadering wordt gehouden in lokaal Noor'der Speeltuin, Karthuizerstraat. Tevens is dan afdracht van de contributie. De eerstvolgende vergadering vindt plaats op Maandag 20 Juni des namiddags half 2. Belangrijke agenda. 

En tot slot zij medegedeld, dat een Ontspanningszaaltje is geopend. Deze is geopend op Maandag en Vrijdag. Diverse winkeliers hebben gratis verschillende spel�n gegeven op verzoek van de dames Engels en BenJamin. Het zaaltje is in het clubgebouw van de Wester Speeltuin. 
ROTTERDAM (R.M.O. Wij hebben de heer Van Dijk, chef van de afdeling Rente Nooduitkering van De Raad van Arbeid bereid gevonden, onze leden van voorlichting te dienen. Zijn er dus l eden die vragen te stellen hebben, deze kunnen zich dus wenden tot bovengenoemde heer van Dijk. Onze secretaris is ook bereid eventuële klachten · aan de heer van Dijk door te geven. Jac. Dupain, Secretaris, Ruwaardstraat 54b. Het Jaarfeest van de afdeling Rechter Maasover heeft plaats op 5 en 6 September a.s" Het Kerstfeest zal gehouden worden op 27 en 28 December a.s. De leden kunnen zich voor het bezoeken van deze bijeenkomsten vóór of uiterlijk 31 Juni opgeven bij de boden en in de Jacobusstraat 5. Nadere mededelingen volgen. Het Bestuur. 

Rotterdam Linker :Haasoever 

ATTENTIE LEDEN! 
Zeer belangrijke Huishoudelijke ver

gadering op Donderdag 9 J'uni a.s. des mor,gens om 10 uur in het Harmonie Theater van de heer C. van 't Hoft, aan de Gaesbeekstraat, alhier. Agenda: 1 Opening; (2 Notulen; 3 Mededelingen ; 4 Aanvulling bestuur ; 5 Bespreking Jaarvergadering; 6 Rondvraag. Het bestuur 

HILVERSUM. Op 21 April j.l. hield onze Afdeling haar eerste huishoudelijke vergadering. Vier maanden is het thans geleden dat onze Afdeling werd opgericht met aanvankelijk 15 leden. Thans tellen wij reeds 55 leden, en zullen zorgen dat dit spoedig 100 wordt. Leden, werkt allen mede dit doel te bereiken. J. W. Arts, secr. GORINCHEM. Het Secretariaat van onze Afdeling is vanaf heden: L. Romijn, Haarstraat 88, Gorinchem. Alle correspondentie etc. aa.n dit adres. Op de 27 April gehouden huishoudelijke vergadering bracht onze voorzitter, de heer H. Mol, verslag uit van de op 17 Maart j.l. gehouden Bondsraadvergadering. De houding van het Hoofdbestuur inzake het bedanken voor onze Bond van de voorzitter en lste secretaris werden goedgekeurd. Door het bedanken van onze secretaris werd den heer L. Romijn als zodanig benoemd" Onze afdeling is nog steeds groeiende en het bestuur vertrouwd er op dat onze leden steeds propaganda onder de niet-georganiseerde Ouden van Dagen zullen maken. 
0 0 0 

L. Romijn, secr. 
Wij kunnen on• verheugen over de sympathie en medeleven van burgerij, winkeliers en indnstrieëlen. Wij zijn nitgenodi� op een grote tentoonstelling van winkeliel'll, waar wij hartelijk werden ontvangen en na de b!lzichtiging nog een consumptie in ontvangst hadden te nemen. Ook zijn wij nog uitgenodigd op een contactavond van militairen en burgers, waar Opkomst dringend gewenst. G. A. Daniëls, secr., wij een genotvolle avond hebben doorgebracht en Looiersgracht 2huis. aan het einde door de commandant werden toege-sproken. L. Romijn, secr. 

De secretaresse, ��:1]:���tt��per, bericht ons, EDE. 
dat door de Afdelin·g een Propaganda-commissie is Het is plezierig voor het bestuur als de leden zich be-
benoemd, waarvan de leden bestaan uit de navolgende ijveren om nieuwe afdelingen tot stand te brengen. 
personen, de heren: v. Doesburg, Tollensstraat 72, Maar er moet dan eerst overleg worden gepleegd 
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straat 5. wederom een vergadering worden belegd. 
Contröle-commissie voor de boeken van de penning- J;;;e

n��e��a�s w�tto:'e;�::u��elijk als sommige wel 
meester zijn de heren H. H. R. Ad'vcicaat, Jac. vau 
��k.ep;i�:a�;.3h6.' v. d. Kamp, dito no. 139' J. W. Onze Afdeling hiel!"!,���r:iif?i. een huishoudelijke 

Eéns per maand houdt de heer Benjamins, oud-ambte- �;��:�t�:rngbr:i��e v�::fa�t u:e�a:o�; �r�:�ee�ng�� 
;����u8: v�:1<: ,W!��ee1i�01::'�ltL�a;ht�}:! gehouden op 13 Januari en op 17 Maart Dit versl�g 

vergadering voorgesteld deze onaangename kwestie voor kennisgeving aan te nemen wat met algemene instemming geschiedde. Verder werd medegedeeld dat de wethouder voor Sociale Zaken een commissie in het leven heeft geroepen voor ontspanning voor de Ouden van Dagen. De Directie van de Electra-Bioscoop heeft op 28 April a.s. een gratis filmvoorstelling_ voor Ouden van Dagen aangeboden, waar dankbaar gebruik van is gemaakt. Wij betuigen deze directie nnze hartelijke dank. Als ik het goed begrepen heb, zal dit voortaan iedere maand gebeuren. Door overlijden verloren wij vier leden. Er zullen pogingen aangewend worden om in West-Kapelle en Domburg afdelingen van onze Bond op te richten; de mogelijkheid daarvoor is aanwezig. 
WAGENINGEN. N. Baljeu, secr. 

Op 20 April j.l. heeft de afdeling, gecombineerd met die van Bennekom en Renkum, een goed bezochte vergadering gehouden, welke geleid werd door de Bondsvoorzitter, de heer W. van Beek. Na de gebruikelijke huishoudelijke zaken te hebben behandeld, besprak de Bondsvoorzitter de inwendig beroerde aangelegenheden die zoveel stof heeft doen opwaaien. Afkeuring werd gesproken door de vergadering toen spreker mededeelde dat de afgetreden Hoofdbestuursleden een nieuwe vereniging hadden opgericht. Zo ontpopte zich de man, welke steeds voorgaf de be-. langen van de Ouden van Dagen te dienen. De uit de vergadering gekomen vragen werden uitvoerig door de heer van Beek beantwoord. Spontaan verklaarde de aanwezigen zich achter het huidige Hoofdbestuur te zullen scharen. Na een woord V<Jn dank gesproken te hebben aan de Bondsvoorzitter, voor zijn heldere uiteenzetting, sloot de afdelingsvoorzitter de goed bezochte vergadering, 
en gingen de aanwezigen in goede stemming naar huis. H. C. v. d. Berg, secr. FOORTUGAAL. Onder leiding van de heer T. van Tol, voorzitter van de afd. Poo'rtugaal, had op 6 April j.l. een openbare vergadering plaats. waar als spreker optrad de heer v. d. Kleij uit Gorinchem, daartoe door het Hoofdbe-stuur aangezocht. , Spreker hield_ een propagandistisch betoog, vooral er op wijzende dat huisbezo ·k een van de nuttigste wijze van propaganda is voor uitbreiding van het ledental. Na deze openbare vergadering werd overgegaan ill 
een huishoudelijke vergadering. De kascommissie liad de boeken en bescheiden van de penninfjmeester gecontroleerd en in de beste orde bevonden. Er werd nog een lid aan de kascommissie toegevoegd. 't Was 'n geanimeerde vergadering en hebben de afwezigen ve�I gemist .. Het Be.stuur. MAASSLUIS. Donderdag 14 April j.l. hield onze afdeling haar eerste ledenvergadering in 1949 in het hotel De Moriaan, waar ook de Bondssecretaris aanwezig was die door de voorzitter hartelijk welkom werd geheten. Laatstgenoemde hield een rede, waarin hij alles wat de laatste tijd in de Bond was gepasseerd, de revue 

liet passeren. Het een en ander werd door de Bondssecretaris uitvoerig behandeld en kon de dank der vergadering aanvaarden voor zijn heldere uiteenzetting. Rest mij verder nog te vermelden dat het gevoerde beleid van ons afdelingsbestuur werd goedgekeurd. Ook het verslag van de kascommissie, die de boeken en bescheiden van de penningmeester in de beste orde heeft bevonden werden goedgekeurd. C. A. Wimmers. VLISSINGEN. Door de directeur-eigenaar van het Theater "Alhambra", de heer Lieren, werd op 17 en 24 April een filmvoorstelling gegeven voor de Ouden van Dagen. Op deze bijeenkomst was de hr. L. P. van Oorschot, wethouder van Sociale zaken aanwezig die een openingswoord sprak en zijn voldoening te kennen gaf dat o·ok de Ouden van Dagen het nut van organisatie inzagen. Spreker zei alle steun toe voor hen. die in moeilijkheden verkeerden. en zegde tne dat deze op zijn steun konden rekenen. Een woord van hartelijke dank aan d'e Wethouder, de heren Lieren en P. Kalle, 2e voorzitter van onze afdeling welke de grondlegger van deze bijeenkomst was. De oudjes hebben genoten. 

behandelen voor hen, die uitkering genieten van de werd door de leden gewaardeer� vooral de kwestie 

"Noodwet Drees··, en andere sociale zaken. 9nzake Trouwborst en de secretans.: Er werd door de 

Op 11 Mei had een drukbezochte ledenvergadering plaats, waar de penningmeester verslag uitbracht van de gehouden Bondsraadsvergadering van 17 Maart j.l. Hij gaf een uitgebreid verslag van het gesprokene en besloot de vergadering zich unaniem achter het huidige 
eofdbestuur te blijven staan. 



Onze afdeling telt thans momenteel 192 leden. Op 8 Juni a.s. des middags te 2 uur wordt een hu!Shoudelijke vergadering gehouden in het Katholieke Verenigingsgebouw Beursstraat, waar een Hoofdbestuurder aanwezig zal zijn. Wekt anderen op deze belangrijke vergadering te bezoeken. J. van Huizen, Kaaskade 3, Secretaris. 
GRONINGEN. Door de voorzitter van onze afdeling werd een schitterend. verslag uitgebracht van de op 17 Maart gehouden Bondsvergadering, waarop de druk bezochte vergadering nog al reageerde. Met algemene stemmen werd besloten de Algem. Bond trouw te blijven. Als tractatie werd aan ieder lid 1 kilogram suiker verstrekt en ging men "zoet' naar huis. H. Drommel, secr. 

GOES. 
Feestavond Alg. Bond v. Ouden van Dagen. Dank zij de gulle medewerking van een aantal ingezetenen die In geld en natura hun steent je bijdroegen, kon de afd. Goes van de Alg. Bond voor Ouden van Dagen haar leden Donderdag een gezellige avond aanbieden. De zaal van "Slot Ostende'' was geheel gevuld toen de voorzitter, de heer P. Goedhart, de bijeenkomst met een enkel woord opende. En voor de rest zorgden het orkest "The Orpheans · en enkele leden van "Kunstvrienden''. Met opgewekte muziek en leuke schet�jes was de stemming er al spoedig in en de zaak was helemaal voor elkaar toen een ware prijzenregen uit de tombola zeer velen een verrassing bezorgde. Allen die hebben medegewerkt aan het slagen van deze avond - ook de orkestleden en tonelisten die zich spontaan bereid verklaarden belangeloos op te treden - hebben eer van hun werk gehad. Zij hebben de oudjes enkele prettige uurtjes bezorgd. 

0 0 0 Dank :r:ij de medewerking van de heren H. P. Goedhart, voorzitter en H. Brusert, commissaris van onze afdeling, werd te Hansweert een Afdeling van onze Bond opgericht. Aanvankelijk gaven zich 18 leden op. Als alle afdelingen dit voorbeeld volgen, zijn we spoedig aan de 200.000. De secretaris. 
DEN HAAG. Onze afdeling organiseerde op 7 Mei j.l. een goed geslaagde Ontspanningsmiddag in het Volksgebouw. 

Voor die leden, die de Ontspanningsmiddag op 13 April j.l. in Scala niet hebben kunnen bezoeken zij medegedeeld dat ook deze middag uitstekend is geslaagd. De grote concertzaal was bijna g�heel gevuld. Het cabaret "De Steekvlam'' zorgde voor een zeer gevarieerd programma. Onze gehouden huishoudelijke vergadering welke op 12 Mei is çiehouden, is uitstekend geslaagd. Er waren ·268 leden 'aanwezig. De agenda was grotendeels gewijd aan het bedanken van de beide Hoofdbestuurders. Na de uiteenzetting van de afdelings-voQrzitter de hecrDe Bruin, werd met algemene stemmen besloten zich achter het huidige Hoofdbestuur te scharen. Een waarderend woord werd gesproken aan de heer De Bruin welke onmiddellijk het werk als Bondssecretaris op zich heeft genomen, waardoor het werk in al zijn geledingen kon worden voortgezet. Belangrijke zaken zullen in onze bestuursvergadering aan de orde komen. Verder werd megedeeld dat onze Afdeling bijna de duizend leden heeft bereikt. Leden, nog een klein duwtje, en Den Haag heeft de duizend leden gehaald. J. v. d. Sluis. 

direct pogingen werden aangewend voor het oprichten van een nieuwe Bond voor Ouden van Dagen. Het was hem onbegrijpelijk hoe iemand als Trouwborst die zo hard gewerkt heeft voor onze Bond, het door hem zelf genoemde glazen huisje tracht af te breken. Vervolgens kwam de Bondsvoorzitter aan het woord evenals de Bondssecretaris, die ook hun mening over het gebeurde uitvoerig uiteenzetten. Zij hebben Trouwborst wel drie keer bezocht en hem gevraagd de reden van hun uittreden te verklaren. Maar het antwoord hierop bleef schuldig. Zoals verwacht kon worden bleef er na deze uiteenzettingen niet veel tijd over om vragen te stellen en werd de spreektijd gerantsoeneerd. De vergadering had een rustig verloop en het bleek na afloop dat de aanwezigen met aandacht hadden geluisterd. Jacq. V. Dupain, Secr. der afd. R.M.O. 
ONZE VOORZITTER OP STAP. 

AMERSFOORT. De Bondsvoorzitter had op 15 April een prachtvergadering. Door een misverstand kon niet vergaderd worden in de aangekondigde zaal. De eigenaar treft In deze kwestie geheel geen schuld. Dank zij de gastvrijheid van de R.K. Jongelingsver. werd ons · een zaal afgegeven, waarvoor een woord van hartelijke dank. Door de heer van Beek werd uitvoerig gesproken over het heengaan van de voorzitter en secretaris van het Hoofdbestuur. De vergadering stond eendrachtig achter het huidige Hoofdbestuur en na afloop ging men tevreden huiswaarts. 
HILLEGOM. Onze Bondsvoorzitter van Beek had ook in dit bloemencentrum grote belangstelling voor zijn uiteenzetting van de kwestie van het Hoofdbestuur. Ook onze afd. schaarde zich volledig achter het Bestuur en zullen niet toelaten dat onze mooie bond wordt gesloopt. IERSEKE. Wij houden ons aan de Algemene Bond van Ouden van Dagen was de conclusie van onze afdeling na de uiteenzetting van onze Bondsvoorzitter H. van Beek. in de gehouden vergadering •an 11 Mei j.l. Verder was er nog bestuursverkiezing en werden gekozen als voorzitter de heer J. Jelles, secretaris de heer A. Mierasp, van Randwijkstraat 15, welke ook het penningmeesterschap beheerd. Verder werd het bestuur nog aangevuld met tweede functionarissen, benevens 

een kascontrolecommissie, bestaande uit de heren A. Verschuure en F. Stobbelaar. A. Mierasp Pzn., secr.-penn. 
BAARN. Hoera, weer een nieuwe afdeling. Door de medewerking van de heer N. Korenhof. is na een uitvoerige uiteenzetting over doel en streven van onze Bond op 11 Mei door onze Bondsvoorzitter, een afdeling opgericht met aanvankelijk 15 leden. Een dagelijks bestuur is alreeds gekozen waarvan de heer N. Korenhof, Acas ialaan 16, Baarn, als secr.penningmeester. We hebben goede moed dat deze afdeling spoedig zal groeien en bloeien. 
ARNHEM. Voor verslag van onze afdeling zie men het krantenuittreksel elders in dit blad. Het was een geslaagde vergadering, het resultaat was 30 nieuwe leden. We verheugen ons ·over· het medeleven met onze Bond en houden al de leden het parool voor ogen: naar de 200,000! 

Begrijp echter goed, dat deze personen geen wijzigingen in de bestaande wettelijke bepalingen van de Raad van Arbeid of Sociale Zaken kan brengen. Indien gij u tot een dezer advies gevende personen wendt om inlichtingen of hulp, zorg dan dat gij alles wat voor het behandelen van uw zaak nodig kan zijn, precies en zeer juist opgeeft. Let op! Wat Sociale Zaken betreft, moet gij ook de verdiensten van uw kinderen opgeven. Wees nimmer eigenwijs door te denken dit of dat hebben zij niet nodig" Want begrijp goed, deze instanties1 Sociale Zaken, en de Raad van Arbeid weten vele zaken betreffende uw persoon vaak beter dan velen van u denken. Door het verzwijgen van een of ander, waar gij geen acht op slaat, kunt gij moeilijkheden en nadeel ondervinden. Wanneer een onzer uw zaak aldaar gaat bespreken of verdedigen en men kan ons aantonen, dat hetgeen wij naar voren brengen, niet geheel juist is, door het een of ander wat gij niet�ebt opgegeven, staan wij daar enigszins voor lelijkert. Dit zou op zichzelf nog niet het ergste zijn, maar daarmede wordt het prestige van onze Bond ondermijnd; de Bond, die toch in dergelijke gevallen dikwijls uw enige verdediger is. Laat u niet zo direct door gezegden van deze of gene beïnvloeden, want wij adviseurs hebben maar al te vaak ondervonden, dat vele van dergelijke geruchten veelal blijken bezijden de waarheid te zijn. Wij zouden hieromtrent het vaak in Holland gehoorde gezegde kunnen toepassen: het lijkt wel of er mensen zijn, die bewust of onbewust. in of uit hun zak liegen. Neem 't bovenstaande goed ter harte; bedenk goed, ik voor mij - en ik hoop dat allen die ook advies geven er precies zo over zullen denken - ik wens geen advocaat voor onjuiste zaken te zijn. Zie de mededelingen omtrent medewerking van de heer v. Dijk, chef van de Raad van Arbeid te R'dam. 
Secr. der Afd. R.M.O. J. V. Dupain, Ruwaardstraat 54, Rotterdl\m-W. 

Een atlres aan de 1'Iinister van Sociale Zaken 
werd verzonden inzake opheffing van de verplichting voor de geëvacueerden voor terugbetaling van de in Voorschot ontvangen toeslag van f 2.50 en f 1.50. We hopen dat dit adres succes mag hebben voor de betrokkenen. 

EEN BIJDRAGE UIT VELE. Er is een boot gaan varen, Van Rotterdam naar Amerika. Kwam op de Oceaan: De storm brak los, De kapitein sloeg over boord, De stuurman ·sprong hem n'a, Toen dachten zij: Die boot komt niet meer in veilige haven, Maar kwam in Amerika aan! En loste daar zijn rommel, Maar kwam met een gezonde la.ding terug. J. A. J. POUW. 
VRAGENBUS NOODWET OUDERDOMSVOORZIENING. 

P. J. T., te Rotterdam. - Zolang het huwelij'k niet ontbonden is of scheiding van tafel en bed is uitgesproken, geldt het inkomen van de vrouw ook. Waar uw vrouw vermogend is en ook het eigen inkomen niet onbelangrijk (f 759.- per jaar), waardoor aannemelijk is dat het totaal inkomen boven f 1375.ligt, wordt geen ouderdomsuitkering verleend. (Het vermogen van Uw echtgenote moet dan minstens 
f 10.000 bedragen). TILBURG. Echtscheiding zou in Uw geval dus enig voordeel DE AFDELINGEN Onze Bondsvoorzitter sprak in een openbare vergade- kunnen opleveren, doch veel wordt dit niet. De in-LINKER- EN RECHTER MAASOEVER. ring hier ter plaatse. De stemming van de aanwezigen komengrens is dan f 875.- en de ·eventuële uitkering TE ROTTERDAM was af en werd de spreker aandachtig aangehoord. bij een inkomen van f 759.- is in dat geval f 120.-De afd. Linker- en Rechter Maasoever te Rotterdam De aanwezigen stelden het volste vertrouwen in ons per jaar of f 10.- per maand. hielden op Donderdag 21 April een gecombineerde Hoofdbestuur en kan deze rekenen op de volledige Eventueel kunt U een bezwaarschrift indienen bij deledenvergadering in de Rivièra Hal. Deze vergadering hulp en steun van onze leden. Na afloop ging men Rijksverzekeringsbank te Amsterdam, doch in Uw was hoofdzakelijk bestemd om de leden nader in te voldaan huiswaarts. geval zal peen ander resultaat worden bereikt. lichten omtrent het zeer onorganisatorisch heengaan H. M. t.e Amersfoort. - Zolang de vermeerdering of van onze ex-voorzitter P. C. Trouwborst en de ex- INGEZONDEN. de vermindering van het jaarlijks inkomen 25 pct. of secretaris G. Flipse. minder bedraagt, heeft binnen een jaar na de dag, met Van het Hoofdbestuur waren aanwezig de voorzitter Rotterdam, 21 April 1919. ingang waarvan de ouderdomsuitkering is toegekend de heer W. van Beek en de secretaris, de heer G. J. VOOR HEN. DIE ADVIES NODIG HEBBEN. of herzien, geen nieuwe herziening plaats. Dit kan dus de Bruin. de reden zijn waarom Uw uitkering niet is ·herzien. De vergadering werd geopend door de voorzitter van 't Is gewoonte dat in iedere afdeling van onze Bond er Bovendien is het mogelijk dat de vermindering of ver-de afd. R.M.O., de heer F. van Dinther, en zette zijn iemand is, die zich belast met het geven van een ad- meerdering niet zodanig is, dat daard.oor het bedrag mening uiteen over het zeer afkeuringswaardig uittre- vies aan hen, die hierom vragen. der uitkering beïnvloed wordt. Nu het reeds 10 maan-den van beide geqoemde ex-Hoofdbestuurders. Meesta1 is dit de secretaris, voorzitter of een andere den is geleden dat Uw geblokkeerd tegoed is verrnin-Hij beschouwde dit uittreden als een aanslag op de bestuurder, die daarvoor de bevoegdheid van het be- derd, verdient het wellicht aanbeveling, U nog eens voor onze Bond zo noodzakelijke eenheidskracht. Het stuur der afdeling heeft gekregen en de bekwaamheid met de Raad van Arbeid te Amersfoort in verbinding duidelijkste bewijs hiervoor is dat door beide her,_ bezit. - stellen. 
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Ouden van dagen vergaderden 
de Rivièra-hal 

Nieuw bestuur roept op tot eenheid 

• 

In 

Zoals bekend heeft de ex-voorzitter van die zich in gelijke termen uitliet en de de Algemene Bond van Ouden van Da- afbrokkelingspogingen van Trouwborst gen, de heer Trouwborst, enige tijd ge- schadelijk voor de ouden van dagen leden ontslag genomen als voorzitter en noemde. tevens de bond verlaten. Hierop werd Zo is dus thans de breuk tussen Trouwdoor hem een nieuwe organisatie opg-e- borst en zijn oude organisatie definitief. richt, die "Nederlandse Bondin Ouden I-Jet spreekt wel vanzelf, dat deze breuk van Dagen" werd genoemd. ernstig betreurd dient te worden, omdat Hedenmorgen vond in de Rivi ahaj..ee • ij tot gevolg heeft gehad, dat een nieugecombineerde ledenvergader. ,;plaats e organisatie is opgericht. Echter zijn van de twee grootste afdel� in Ny de perspectieven voor de algemene bond derland, nl. de afdelingijn terda� aanwezig zich in de toekomst krachtig Rechtermaas en· Linkerma , Waai;,6ver tt ontwikkelen en als het nieuwe bestuur dit uittreden e� de positi ·. an dé' Al - de eisen van de ouden van dagen krachmen� Bond een i1ar.tig �· rct4€ ge-spro- tig zal blijven stellen en propageren, dan ken 1s. �'fijfelen we er niet aan ot de algen:i,e1;e i' een nieuwe organisatie erd strijdig ,, ' 
1 

Scherp werd de houding an Trouw- h.�nd �al weldra meer oûd_Jes dan ooit m borst veroordeeld. Del!chting van mJn rJJen hebben georgamseerd. met het belang der ou n van dagell.-"�eacht. ,,Juist de eenh id zalr.1ns it Jaar verder kunnen rengen" zo stelde de nieuwe voo zitter, .. van Beek, vast in een redf, die jret grote aandacht werd belujste�. De vergadering, die do9�lm. 700 ouden van dagen werd bij;.ewoond, werd geopend door de v�or tter van Rotterdam, Rechtermaasoev , de heer Van Dinteren. Deze schet e in het kort de gebeurtenissen, die zich rondom het ontslag van den heer Trouwborst hadden voorgedaan. Hij-noemde het optreden van Trouwborst onorganisatorisch en stelde daarna de nieuwe bestuursleden aan de vergadering voor. Voorzitter Van Beek wees er in zijn rede op, dat de ex-voorzitter altijd aangedrongen had op grotere eenheid, terwijl hij thans zelf tweedracht zaaide. Spreker waarschuwde Trouwborst niet ·met de belangen van de ouden van dagente spelen en betreurde het, dat de exvoorzitter niet voor allen duidelijk dekaarten op tafel had gelegd. Sprekerwees er voorts op dat de bond onverdroten voort gaat haar ledental uit tebreiden en dat tevens nog verschillendeafdelingen zullen worden opgericht.Ook memoreerde spreker dat met anderegelijkgezinde organisaties van ouden vandagen of gepensionneerden besprekinge�\Verden gevoerd. t Tenslotte voerde de secretaris, de heerG. J, de Bruin uit Den Haag het woord, 
/No� 
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In hPt Ber"tuur V['n de AlR;emBne Bond van Ouden vnn Dar;en 
zijnv'ijzirinrr0n ontsta8n door lrnt ui ttredr,n von de hestunrsleden 
P.C. __ Trouwborst Pn r+. Flipse.

Knoei .,,.ijrn door -.::.e bestuur,leden van de.6c bond, voor welke
inm.iddele J,onink Lij ke p;oedLe1.1rin.g; is aanp:evraa..ré1 , zoudr n de 
aanleiCing gev'7 EH"rtt zijn tot het nenen van dez8 beslissing. 

Ook de politieke achtergrond v2n deze stap kan elke 
rnigszins ingevoerde waarnenar bes�euren. De steeds vrij 
t .1 · 

j :I8lachtiP'• figuur van Tr·ouvrborst, die inr,üdc els sta )pen
heeft o 1dernonen om een Nieuv!e_ Bond van Ouden van Dagen op
te richten, is hierdoor in een eni�szins ander dPplicht 
komen te staan • 

Uitgetrokken door . ... 

Op aanwijzing van .. 

. B ll.JG .. 

I I e 

. ...... Afd./Seètie ........................... .............. ............. Datum ....... lJ.� . .4, ..•. l.949. •····· 

@ 5030 - '48 
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trv, sen1�iJven nc,: J o27 /Gè11eim/GrVD 503/49

' 

• 

d.d. 31 Maart 1949.
r ·Eond v 001.� Oi1d ei1 ,,an Dagen".

t 

· Ne\a.1 r1anleiding van he;; ve�11eld.e in U1:i terziJde genoGJnde
bri��f v>n l1et daarbij gevoegde rappor 9 moge i.k U i1erie.b.tet1, at
<lezei�z!jds nog n.iet over �1egêvens wor(i ii beschikt, ��eruit mat zea-
1-terb.eid kari ,�-orden. af gelei.d dat de ttBond. ven Cuden van Dt>.gen'" e.ls 
een r:tolt411unietiai,h� ri1aJ1talo�garJ.isatie �oet wotfd8',. ..,eseb.0·1wd • 

!ri ve:r<oand met he�.� vore11.sta.ande zal 1 " het zeer op p � s
stell.en te riaogen ver11et.1GJn, .. ep v1e11ra gi ... onde� aan�enomen '�orc.it dat,
bedr,elds bond ven d·� a.r->,..lf. i1i.tgcta .. ,. zoals va� K.A.û.�Zijde 11aa
voren werd gebracht. 

Conm1andant dei" b_ar�eo..l·te.t{ssee· 
4 t è ' ,s-.G R -1� v· E î-i ,.�i A G Tr •

; r.r• •••t.t:no _..,traa••• ê.DIOQ:..._._,..u,,t#,,wc4 a1..-.-,,..,,a a, ••.-.••w1c11 *"' 

• 

.. 
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31 Maart 1949 

Ll. tt J 27 Geheim/GrVD 503/49 
Bijlagen : 2 

Volg,,o. 

Onderwerp: L. v.d. Berg. 

f 

AAfJ: 

Te U1.l\fer informatie doe ik U 
hierbij toekomen een uittreksel uit 
een rapport, opgemaal<t door Z, met 
één bijlage, betrekking hebbende op 
het oprichten van dE3.:.communistische 
mantelo rganisa tie '' Bonêî , :v:oo r · oUd en " ·

* van daJgen t' door de 71-jarige L., van
'6.e .Berg, wönende te Bergen op Zoom, 
Burgemeester d.e Roo1{la.an 39 •

c.s.

• 

.. 

• 

• 

Hoofd C.V.D. 

•

• 



, UIT!RREKSEL 

l 
' No. 1 

VEILIGHEIDS-RAPPORT GEHEI11ii. 

Datum van bericht: 24 Maart 1949. 
Rapporteur: 
Van wie is het bericht afkomstig: Rapporteur. 
Betrouwbaarheid van bericht: Gecontroleerd en juist bevonden. 
Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouwbaar. 
Welke acties zijn ondernomen: Geen. 
Met welke instanties wordt samengewerkt: Geestelijke. 
- - - - -

BERICHT. tl. ( �eeooert van den Berg, ge boren 20 September 1877 te Bergen 

I 

{' 

Coll.: 

op Zoom, zonder beroep, bijgenaamd "De buurt'', wonende te Ber
gen op Zoom, Burgemeester de Rooklaan 39.

Bovengenoemde persoon� tracht- en heeft - in West Brabant 
en vermoedelijk in Zeeuws-Vlaanderen verenigingen op te richten 

- opgericht - ·onder de naam "BOND VOOR OUDEN VAN D.AGEN 11
• Hij

belegt hiertoe vergaderingen in verschillende plaatsen voor 
de ouden van dagen, waar hij als spreker optreedt. Over de 
politieke richting van de bond wordt niet gesproken, doch hij 
geeft voor dat deze bond de steun van de betrokken gemeenten 
heeft. Ook worden door hem tochten georganiseerd voor de 
ouden van dagen. 

In Breda is een tocht door hem georganiseerd, waarbij, 
door de ouden vandagen aldaar, een bezoek per autobus werd ge
maakt naar verschillende grote steden in Nederland. Bij een 
dezer tochten werd aan de ouden van dagen een koffietafel aan
geboden, waarbij tevens vooraanstaande personen uit de C.P.N. 
aanzaten. 

Door de kring Breda van de K.A.B. is een onderzoek naar 
deze organisatie ingesteld, waarbij is gebleken dat deze van 
de c.P.N. uitgaat. 

Thans wordt deze organisatie en het doel hiervan aan het 
publiek bekend gemaakt en worden er, onder het Bestuur van de 
K.A.B., nieuwe bonden voor ouden van dagen opgericht. 

Van den Berg, staat te Bergen op Zoom bekend als een fana
tiek persoon, die zich graag op de voorgrond dringt. Hij is 
niet onbemiddeld en heeft te Bergen op Zoom, twee eigen cafe's, 

Ook geeft hij zich uit voor deskundige op het gebêJ.d van 
de drankwet en bezoekt daartoe meerdere malen Hotal - en cafe
houders in Noord-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen. 

In het verleden oefende Van d·en Berg het beroep uit van 
cafehouder in het cafe 11De grote Slok'' te Bergen op Zoom, 

welk cafe niet bepaald gunstig bekendstond. Ook trad hij op 
als marktkoopman. boor de politie te Bergen op Zoom is reeds 
een onderioek tegen hem ingesteld in verband met zijn pol.itieke 
aanleg, doch dit heeft geen positieve gegevens opgeleverd. 

Van den Berg tracht thans in iedere gemeente een contact
man te maken, die tevens de distributie ophaalt voor de door 
hem opgerichte Bond van Ouden van Dagen. Hij kiest hiervoor 
bij voorkeur personen die niet al te veel ontwilru:eld zijn en 
hun religieuse beginselen verwaarlozen. 
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DOSS. No.:--.----

CRT.: �e• A,;rl b/.

nATUM: 't-'{ • Y?
?;Aa.:.---·------

"Algem. Bond voor Ouden 
� van Dagen blijft intact 
De aJ,gemene ljiond Tfl.n ouden van dagen 
z.ond ons dezer dagen een mrunrifest over 
het uit de bond treden van de heren Tro'llw· 
borst e,n Fllpse, respectievelijk alrs voorzit· 
ter en secretaris van de bond. Een bestiu'IU'· 
der van de Amsterdamse afdeMng deelde 
ons mee, dat reeds lanig in de bond onte
vred�nrheld bestond over het onor,gan1sa
torisc,he op,t.1ooen vaqi de heren '!:rouwborst 
en Flipse. Beg.in Februari beda'nrkten bed
den voor hnm functies en lddmaatsc,hwp van 
de bond. Dit aftreden vormd'e op de bonds
raadfVer,gaderin•g, die 17 Maart in Rotter
dam gehouden werd, uiteraard onderwerp 
van diepgaande besipt'eltingen. 
Alle afge,vaardigden van de 66 afdeli� die er in Nederland z�jn, ketI,f'aMi nel: -
treden van de heren Tro11wbor.st 0iI\ Fldpse 
scherp af. Dit betekent dus, dat de "ailig'e
mene bond voor ouden van d,a,gen Ned'er· 
land" nog volkomen intact is en dart: ndet 
één afde!lng de zijde van de heren Trouw
borst en F!iipse koos. 
Als algemeen voorzlt�er fungeert voor
lopig de heer W. v. Beek te Sdhiedam. 
Op een vengaderlng, d�e de afdeling Am
sterdam j.l. D1n'5'Cla,g Weid !n een cenit..raai 
b&Stuur voor Amsterdam gekoz.en, het
welk ressorteert onder het hoofdlbóstuur. 
Uit elk der afdeldI1Jg is een bes<tiuurder be· 
noemd, zodat in totaal vijf personen in !het 
oellltreA'ft ibeetu11.1,r 1Jl.,tttnrg hebben. 
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A. 

!- In de o_rtdsv�gadexing van cle !
Algemene Bodd van· Ouden van 1:>a

-" f gen zijn de IHagena,a,r
p

· W. Jl8;l1 Beek 
' �n G. J. de

1
ruin, a: . iozen tot 

À voorzitter e secretà; . 1 



e 
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Bond v
�

den van Dagen 
Op de Bon dsvergadering van de 
Algemene n Ouden van Dagen 
werd tot 1b�d oorzitter gekozen de
heer W. �eek en tot secretaris G. J, 
de Bruin, beiden te Den Haag. 
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Verbinding: f'M ,, 
No: 4S 

15 Januari 1949.

Onderwerp: Verg .Algemene Bond van Ouden van Dagen. 

Datum ontvangst berich�: 13-1-1949. 

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar. 

Waardering bericht: betrouwbaar. 

·y/
17 JA1'\J !':! �9 

Tevens bericht gezonden aan: -

Medewerkende instanties: /f/�· 
--Ondernomen actie: 

Kort verslag van de openbare vergadering van de Algemene Bond 
van Ouden van Dagen, gehouden op Donderdag 13 Januari 1949 te 15 uur 
in de Rivièrahal te Rotterdam • 

.Ni,nwezig circa 2000 personen,waaro�der 600 vrouwen. 
Tevens is aanwezig: 
Hoogcarspel Ja.n,geb; 6-4-1888 te .Amsterdam, leraar M;O. in de Staa.ts
lwetenschappen, wonende Rochussenstraat 309b te RotterdamJGortzak, H. 
n Haken, J •• 

van Beek, 2e voorzitter,verdere personalia onbekend,opent te circa 
15 uur de vergadering en zegt,dat deze vergadering is belegd om de 
regering nogmaals met klem te wijzen op de noodtoestand die he"'rst 
in de kringen van ouden van dagen. 

,�;}
r
Trouwborst,Pieter Cornelis,gebr 30-8-1883 te Rotterdam,waker nacht-1··-
veiligheidsdienst, wonende Bloemfonteinstraat 50c te Rotterdam,zegt, 
de taak die mij is opgedragen, is mede te delen wat vanmorgen door 
het hoofdbestuur in een korte bijeenkomst is besloten. 
Spreker vergelijkt de toestand van 1919 met die van na 1945 en zegt 
weinig verschil te zien in de z.g. goede bedoelingen van toen en nu. 
Door de Algemene Bond van Ouden van Dagen is voor het opmaken van de 
Regeringsbegroting verzocht rekening te willen houden met de wensen 
van de Ouden van Dagen. 
De bond heeft opgevraagd de handelingen van de Tweede Kamer over 1948-
1949 en hteruit blijkt,dat zeer weinig aandacht is geschonken aan de 
belangen van de Ouden van Dagen. 
Ook de motie

1
die was ingediend op 22 December 1948 had zo weinig de 

belangstelling van de Tweede Kamer, dat zij in zijn geheel werd afge
stemd,bebalve door de c.F.N.

� preker verzoekt de vergadering hieraan met de volgende verkiezingen 
�el �e willen denken,en zich niet te laten lijmen als men met auto's 
�ordt afgehaald om naar de stembureaux te worden gebracht. 

Vervolgens belicht spreker de verhoogde prijzen tegenover de ge
geven toeslag, voor ongehuwden 34 cent en gehuwden 59 cent, en verge
lijkt daarmede de grote winsten die gemaakt worden door verschillende 
bedrijven. 
Spreker stelt voor een adres te richten aan alle volksvertegenwoordi
gers, waArin het wantrouwen wordt uitgesproken in de huidige regering. 
Dit wantrouwen zou kunnen worden hersteld indien volle aandacht wordt 
geschonken aan de belangen van de ouden van dagen. Tevens stelt spr. 
voor dit adres aan te bieden tijdens een wandeling van de ouden van itxg 
dagen door 's-Gravenhage."Ik hoop dat U niet naar buis zult gaan met 
de gedachte;daar heeft een communist gesproken, maar iemand, die 
strijdt voor de belangen van de ouden van dagen:' 
Te 16.30 uur sluit de 2e voorzitter de vergadering. L.....;..�

Ma�.( 
/ 
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Ledenvergadering van de afdeling den Haag. 

Op 6-10-48 hield de afd.den Haag van de Algemene 
bond van Ouden van uagen,in "Amicitia"een ledenver�ade
ring,welke door ongeveer 350 personen werd bijgewoond. 
Aanwezig was de hoofdbestuurder W.van Beef,tev�ns voor
zitter van de afd.Schiedam. 
Van Beek,die gefeliciteerd werd met zijn 50 jarige arbeid 

in de arbeidersbeweging,zeide,dat in die 5u jaar veel 
ten gunste was veranderd,doch nog veel te wenig.Hij vond 
de arbeiders van tegenwoordig te 11 lauw". 
�en der aanwezigen merkte met stemverheffing op,dat al
leen de communisten in de regering hun stem ten gunste 
van d e  arbeiders hadden doen klinken. 
Na enig over en weer gepraat op dit gebied,verlieten 
5 personen de zaal,waarvan er één opmerkte: 
11 Het is hier een Partij van dex A�'-f id gedoe". 
De vergadering was belegd als voorbereiding voor de 

�rote openbare vergadering,welke op 12-10-48 zou worden 
gehouden. 
Deze vergadering werd gehouden in de grote zaal van de 
Dierentuin te 's-Gravenhage. 
Spreker:E.C.Trouwborst,bondsvoorzitter. 
Aanwezig: ongeveer 1000 personen. 
Trouwborst merkte op,dat de bond neutraal was.Doch des
ondanks had de "deken" van Haarlem de bond verboden. 
(Opmerking:In N.Brabant staat de R.K.geestelijkheid af

wijzend tegenover de bond.) 
Men had voor deze vergadering afgevaardigden uitgenodigd 

van alle politieke partijen en van de 4 grote vakvereni
gingen. 

Aanwezig waren: 
Mevrw-Fortanier-de vd t (v. V.D.) 
Henk Gortzak (C.P.N.) 
v.d.Lenae 

Marijn 

(N.v.v.) 

(E.v.a.) 
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Trouwborst hekelde de afwezigheid van een afgevaardigde 

van de K.v.P. 

Na afloop van de vergadering zegden Morijn(E.V.C.) en 

v.d.Lende(N.v.v.)de bond alle steun toe. 

Men formeerde daarop buiten een stoet,waarin L.v.d.Berg, 

hoofdbestuurder,wonende te Bergen op Zoom,vcorop liep. 

Hij droeg een oranje kussen,waarop een memorandum lag. 

Men begaf zich daarop naar het Binnenhof,waar dit mero

randum aan de griffier van de 2e kamer werd aangeboden, 

met verzoek dit aan d e  leden van de 2e kamer te willen 

')Verhandigen. 

In het memorandum werd tot uitdrukking gebracht de 

verzorging van de ouden van dagen en werd verzocht om 

een betere finantiele regeling. 

Voor deze verg�dering werden oezoekers aangevoerd met 

autobussen uit Wouw,Breda,Oosterhout en Oud-Vossemeer. 

's-Gravenhage,20-10-48 

21 

1 



Il Haagsche Courant" dd.5-lo-48

-�

1 De afd. »::--:=: va: ::. Bond 
van Ouden van Dagen houdlt op 
Woensdagmiddag 8 Oclober in Ami
citia een algemene ledenvergadering 
ter voorbereiding van de grote open
bare vergadering welke zal plaats 
hebben op Dinsdagmorgen 12 October 
a.s. In doe grote zaai van de Dieren
tuin. 

\ 

• ... > 



"Het Vrije Volk" dd.5-10-48 

e 

.. 

'\: 
1 ·'?' Ouden van Dagen hij 1

1 minister Joekes i
� Een deputatie van ouden van da- l tgen uit Vlaardingen, Dordrecht en 

Gouda heeft vorige week een onder-

� 

houd van 45 minuten gehad met de 
minister van Sociale Zaken, ·mr Joe

• 'Il kes. Tijdens dit onderhoud werden 
'.'.'s_\ � door de deputatie o.a. de volgende 
� � wensen naar voren gebracht: verho

ging van de uitkering Noodvoorzie
ning, een jaarlijkse vacantietoeslag in 
Juli en een ruimere kolentoeslag. 

Nadat deze wensen uitvoerig waren 
toegelicht en besproken, ontving de 
deputatie van de minister de toezeg
ging, dat een en ander zal worden 
onderzocht en besproken. Het resul
taat zal t.z.t. bekend gemaakt wor
den. 
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Algemene Bond van Ouden van Dagen Nederland,gevestigd te 
Rotterdam. 

" Vo 1 ;:no. 

. � 2 GEC. 1948 

l Tc:: ·j_/!} 3 'I 

De Algemene Bond_ van Ouden van Dagen, werd op 2 3 

Juli 1945 te Rotterdam opgericht,door 70 Rotterdamse oud

havenarbeiders. 

Thans is aan de naam van de bona het woord 11 Neder

land11 toegevoegd,in verband met het thans bestaande contact 

met de Belgische bond • 

Het doel van de Bond is: 

Door organisatie op neutrale grondslag,de materiël 

belangen van de leden te behartigen,speciaal op het gebied 

van de ouderdomsvoorziening. 

Dit doel tracht men te bereiken langs wetti�e weg: 

a. door het verspreiden van geschriften;

b. door het hJuden van vergaderingen;

c. door het stichten van plaatselijke afdelingen.

Het h iofdbestuur is gevestigd te Rotterdam en besta.at momen

teel uit 11 leden, t.w.

o.t
voorzitter.

.Pieter Connelis TROUWBORST,geboren te Rotterdam., 

JO Augustus 1883,voorheen varensgezel en nachtwaker,N.H., 

wonende Bloernfonteinstraat JÜC te Rotterdam. 

Hij trad o� J-1-06 te R'dam in het huwelijk met: 

Johanna den Boef,geb.te Hendrik Ido Ambacht,10-b-82.Dit 

huwelijk werd op �4-4-40 te R'dam door echtscheiding ontbon

den.voor de tweede maal trad hij op 3-5-44 in het huwelijk 

met Maria Hol,geb. te R'dam,5-5-85. 

Tr.woonde steeds te Rotterdam,aan diverse adressen. 

In de oorlog,was hij lid van het N.A.F. 

Hij is waarschijnlijk oud-S.D.A.P.er en thans lid van de 

Partij vari de Arbeid. 

Hij treedt op de meeste vergaderingen van de bond als spreke 

op. 

Zijn naam komt bij de Politie niet voor. 

2e voorzitter. 

Wilhelmus van BEEK,geboren te Rotterdam,boot

werker,wonende van der Elststraat 18a te Schiedam. 
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Hij is weduwnaar van Elisabeth Jacoba Alewijn,geb.Dordrecht, 

13-2-81,overleden op 27-9-4�.

ÜJ 2-11-17 vestigde hij zi�h,komende uit Rotterdarn,in Schied

In 1931,was hij 2e voorzitter van de I.A.M.V.,thans

de "Waarheid".

Zijn naam komt bij �olitie en P.R.A.niet voor.

le secretaris.

Gabriel ]'LIPSB, geb. te Rotterdam, 29-2-1eeo, v.h. 

havenarbeider,N.H.,wonende Bothastraat 42b te Rotterdam. 

Hij trad op 17-9-02 te R-dam in het h·1welijk met: 

Grietje Margaretha Hendrika Lagrouw,geb.6-8-76. 

Hij woonde s�eeds te Rotterdam.Hij leest het "Vrije volk'', 

moge�ijk meerdere o�aden.HiJ zou lid zij� van de c.P.N • 

Hij is Hervormd opgevoed. en zegt,dat hij,hoewel geen kerk

bezoeker,niet loslaat waarin hij is opgevoed.Hij laat zich 

echter sympathiek uit over het communisme in het algemeen. 

Hij was voor de oorlog 25 jaar lid van de Alg.Transportar

beidersbond,doch.werd geroyeerd,omdat hij een opposant was. 

Men noemde hem in die tijd,"de dwarsdrijver". 

Na dit royement,werd hij lid van de Chr.bond. 

Zijn naam komt bij Politie en P.R.A.niet voor. 

2e secretaris. 
Jt.' 

IJ' Leendert van den BERG, geboren te Bergen op

Zoom,20 September 1877,N.H.,wonende Burgemeester de Hoockla.an 

39 te Der�en op Zoom. 

Hij trad op 27-11-99 in het huwelijk met: 

.Anna van P.Jp_;elen,geb.26-9-81 te Tholen. 

Hij staat zeer gunstig bekend.Hij geniet zelf geen uitkering 

van de Noodwet ouderdor;isvoorzienir.g,daar hij bemiddeld is. 

Hij is aangeslagen in de verrr:ogensoelasting. 

Hij bekleedt ±'uncties in de bond van huiseigenaren,de Vereen. 

vcor Vreemdelingenverkeer en de bond van Restaurent-en H.tel

bed.rijven. 

Hij is absoluut anti-links georiënteerd.Htj richtte de Bra

bantse afdelingen van de Alg.bond van Ouden van dagen op en 

is in die streek,spreker op de vergaaeringen. 

Zijn naam komt bij Politie en .P.R.A..niet voor. 

le penningmeester. 

b·k· Cornelis den HMtiOG,geboren te Hidderker�, 

17 October 1882,v.h.havenarbeider,N.tl.,wonende �olderstraat 

82a te Rotterdam. 



• 

-J-

Hij traa op �-·t-üJ in het huweiijk met: 
Elisabeth Cornelia �esterdijk,geb.19-1-83 te R'dam,welk 
huwelijk op b-9-18 door ecr1tscheiding werd ontbonder1. 
Op �0-10-20 trad hij in het huwelijk met: 
Josin::i. van der veer,geb.teNieuwenhoorn,.u.-lü-98. 
De navolgende p.v.wer<:en tegen hem opgemaakt: 
1918 mishandeling en in 1923 mishandeling. 
lY�O diefstal. 
Zijn naam komt bij de P.R.A.:raiet voor. 
2e ,enningmeester. 

(), J1... Cornelis HOOGENBOOM, geboren te Streefkerk, 

0, J.

6-N·=-1vember l884,N.H.,v.h.wac·1ts1.1an,wonende van Ooste1zee
straat :>Jb te Rotterdam •
Hij kwam op b-11-12 uit Streef.kerk. te Rotteraam wonen.
Hij trad op 24-10-12 te Streefkerk in het huwelijk met:
Gerbrechtje Vlot,geb.Streerkerk,24-11-88.
De navolgende p.v.werden tegen hem opgemi:.;.akt:
1941 die:t"stal. Werd hiervoor veroordeeld tot F 8. -boete subs.

4 dagen hechtenis.
Zijn naru:1 komt bij de �.R.A.niet voor.
commissaris.

Gerrit Jan de BHUIN,geboren te Leiden,28 Mei 18'?!3 

geen Godsdienst,v.h.agent v.u.v.,thans gepensionr�eerd van de 
Raad van Arbeid,wonende Hoefkade 409 te 's-Gravenhage. 
Hij trad op 7-11-00 in het huwelijk met: 
Aaltje de Boer,geb.Nijehaske,24-2-76. 
Hij is voorzitter van de afd.den Haag van de Vrije Socialis
ten vereniging. 
Hij was op �-J-48 voorzitter van de openbare ver�adering 
het .H.e volutionair 1 Mei Comité. B-ï. � eympathiseert met de 
R.C.�.en leest de Tribune en Spartacus.

_,-

In 1918 werd tegen hem p.v.opgemaakt terzake van overtredirg 
van art.132 W.v.Sr. 
Voorts maken van het hoofdbestu.ur nog deel uit de navolq;ende 
commissarissen,allen wonende te Rotterdai11,w2arvan echter 
geen v,,lledige .t1ersonalia bekend zijn geworden: 
J.van Boven,
l'.van Gemert, 
F.van Dinther,
W.Weber.
De bond telt ruim 13500 leden in ongeveer 60 afdelingen. 

Trouwborst, .&'lip se en den Hartog, vormen tevens het ctage�i jks 
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bestuur van de afdeling Rotterdam,Linker Maasoever. 

De aÏdeling Rotterdam, telt one;eveer büüü led.en. 
De navolgende gegevens van de afdelingen zijn bekend: 

•s-Gravenhage.

De afdeling 's-Gravenhage e.o.telt ongeveer 900 leden. 

Het gagelijks bestuur van deze afdeling bestaat uit: 

voorzitter: 

secretaris. 

G.J.de BRUIN,tevens lid hootdbestuur. 

Voor personalia,zie hoofdbestuur hiervoor. 

Jacob van der SLUIS, geboren te So_,melsdijk, 15 

ber lt f/2, geen Godsdienst, voorheen me.tkbezorger, wonende J ac� b

Catsstraat 'O"J/79 den Haag • 

Hij tr uwde op 22-3-99 met :Pietertje Nind_ee,.::;eb()ren te Gronin

gen,30-3-73.Hij woont van Februari 1901::'. te 1 s-Gravenb.age,111et 

uitz:.,ndering van de periode üct.'41 tet Juli '42,toen hij te 

Wbnster woonde. 

Hij is oud-S.D.A.E.er en thans lid Partij van de Arbeid. 
- - -

Hij le�st het"Vrije volk". 

Xijn naam komt bij folitie en :P.R.A.niet voo�. 

penningmeester. 

Margrieta Hillegunaa SOUTEl'ifDIJK,geboren te 

Zwolle,25 Februari 1890,N.H., v.h.dienstbode,ongehuwd,wonende 

Kerkstraat 10 den hactg. 

Zij woont seae--:--: -'-S!ël t� 's-1.,ravenhage,Zij mezoekt regelfäatig 

de kerk. 

Haar naam kont bij PoliLie en P.�i.,A.1üe� v,oï'.', 

Het bestuur van de afdeling den Haag,hcudt elke Woensdag van 

14.00 tot 16.00 uur zitting voor haar adviesbureau,in het 

gebouw".Amicitia"te 's-Gravenhage. 

Scheveningen. 

Dagelijks bestuur. 

voorzitter. 

Cornelis üND�ltHATER, geboren te Lá!sse•�r:.., J'.�-B)-1872, 

EEkii«RX,RR,bloe�enkweker,wonende Arnhemsestraat 21 den Haag. 

Hij woonde tussen 193� en 194� te Jutphaas en Doebtnchem en 

van 14-9-45 te 's-Gravenhage. 

Zijn naam komt bij Politie en �.R.A.niet voor. 

secretaris. 
Jan de Weerd,ge�;oren te Meerkerk,24-10-70, se dlder, 

belijdt practisch de Gereformeerde Godsdierst,wonende Koren

dijkstraat 67 den Haag. 
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penningmeester. 

Pieter HUIS.MAN,geboren te Norg,5-9-72,srrid, 

geen Godsdiens�, ncnende Harstenhoekweg 70 den Haag. 

Hij woont sedert 1903 in den Haag,met een onderbreking van 

Maart '43 tot Februari 1 46,toen hij te Rolde woonde. 

Hij was lid van de_!:�.B1 Hij is tot 31-J-19?'/ uitgesloten

van het kiesrecht. 

Schiedam1 

Dag�lijks bestuur: 

voorzitter: W.van Beek,tevens hoofdbestuurder.

Zie voor personalia bij hoofdbestuur.

secretaris: Adrianus Vredenbregt,geboren te Schiedam,

16-5-1873,koopman,wonencle Broersvest 45a te Schiedam.

Godsdienst: R1K1

penningmeester:

Cornelia van der Mark,geboren te R'dam, 

21-7-1883,zonder beroep,wonende van Ostadelaan 25a Schiedam.

Zij is de weduv:e van Johan Kamerling.Godsdienst N.H.

2e v;orzitter:

Martinus de Kok,geboren te Gorinchem, 

16-10-1879, , --: . [renr-aker,wonende Mariastraat 85b Schmèdam.

Godsdienst:N1H1

2e secretaris:

Johannes Hendriks,geboren te Schie dam, 

30-ll-188J,distillateursknecht,wonende Brugmanstraat 18b

Schiedam.Godsdienst: R.K.

v�orts nog de volgende coi11L1issarissen:

Arnoldis van Togchem,geb.te Culemborg,26-6-76,arbeider glas

fabriek,wonende Amperestraat 35a Schiedam.Godsdienst:N.H.

Johannes Maan,geboren te Overscrtie,23-J-77,houtzacer,wonende

Rijnstraat 30 Schiedam.Godsdienst:N.H.

Johannes Marinus Everhard,geb.te Renkum,los werk111an,wonende

Lekstraat 16a Schiedam.Godsddenèt:N.H.

De bode van deze afdeling is:

Johru1nes Hendrikus Greten, geb.te �chiredam,9-lü-78,zonder

beroep,wonende Archimedesstraat 48 Schiedam.Godsdienst:R.K.

Is lid C.P.N. en leest de 11V[.afil:h_eid11 • 

Vlaardingen. 

bestuursleden: 

J.:Mo-re,wonende Nw.Laan-hoek iYlarkgraaflaan. 
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J.J.Harte,wonende P.K.Drossaertstraat 159 
I.Breederland,wonende P.K.Drossaertstraat 45.

Delft. 
Bestuurslid:J.Kuijvenhoven,Koornmarkt 52. 

Leidschendam: 

Bestuurslid: Mevr.Visser-v.d.Linde,gemeenteraadslid P.v.d.A. 

Amsterdam: 
Bestuurslid:H.C.van Eden,Reinwardtstraat 62 III. 

Goudat 
Bestuursleden:v.d.Speld en Kolster. 

In Dordrecht,bestaat momenteel geen afdeling.De eventuele 
leden van de Al1.bond,ressorteren onder de afdeling Zwijn
drecht. 
Wel bestaat een Dordtsm:ke bond van ouden var.. dagen,met een 
vrij groot aantal leden,die in tegenstelling met het streven 
van de Alg.bond,zich alleen bezig houdt met het organiseren 
van prettige dagen,zoals boot-en autmtochten. 
Dit verschil van mening is ook de reden,dat de afdeling Dordt 
van de Alg .Bond is verdwenen, daar het bestTlr riervan, voor 
de opvattingen van het hoofdbestuur niets voelde. 
De Dordtse bond,heeft geen contact met de Alg.bond. 

Op Maandag 25-10-48 houdt de Alg.bond echter te Dordrecht 
weer een ver�adering,waar Trouwborst,de bondsvoorzitter,zal 
s�reken.Men zal trachten te komen tot heroprichting van een 
a'delin� Dordrecht. 
Alle afdelingen van de Algemene bond zijn niet bekend.Wel is 
bekend,dat in de navolgencle plaatsen afdelingen zijn gevestigd 
Rotterdam(Linker-en Rechter Maasoerer en Pernis),Schiedam, 
vlaardingen,den Haag,Delft,Voorburg,Leiden,Utrecnt,Amsterda121, 
Wageningen,Raarlem,Zwijndrecht,Alblasserdam,Vlissingen,Goes, 
Gronin�en,Leidschendam,:&rendrecht,Maassluis,Rockanje,den 
Helder,\ierkendam,Hillegom,Eergen op Zoom,Breda,Halsteren, 
Vvouw, Steenbergen,Dinteloord, Oud-Gastel, Hogerheide-\�oensdrecht, 
Roosendaal,Futte,Ossendrecht,Tholen en Zierikzee. 

De Bond geeft een maà'tlelijks mededelingenblad uit. 
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Hiervan worden enkele exemplaren bijgevoegd. 

Op vergaderingen,die geleid worden door Trouwborst,is geen 

directe communistische invloed merkbaar. 

Trouwborst hamert steeds op het neutrale karakter van de 

bond. 

's-Gravenhage,20-10-48 

21 
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G E I-I E I T·/i • 
-------------

Aan de Centra"le 
te 
1 s- Graven_h.age. 
-------------

• 

Voi(j ,� · · : · · 
• 

·veilighei1él��enst .· >

1�2·5 ,oc1:,1�s1; 

ACD hl!-

NK 

IIierbij gaat een verslag van de op

richtingsvergad�ring van de Algemene Bond van 

Ouden van dagen te Arn.hem op 18.10.1948. 

1tan de oprichtingsvergEtdering vsn d&ze 

bond, is dezerzijds aandacht geschonken naar 

aanl�iding van Een foto met bijschrift in 

ttDc Vifaarheid
11 van Donderdwag 14 vctober 1948. 

belangstelling van de C.P.N. zijde 

is echter te l1.rnhem niet gebleken. 

Arnhem, 

21.10.1948. 

( 



VERSLAG van de oprichtingsvergad�ring van de Algemene Bond van ouden 
van dagen te arnhem op uaandag 18 October 1948. 

Zaalcapaci t ei t: 25 personen. 
45 personen. Aanwezig� 

Spreker y.C. Trouwborst te Rotterdam (Voorzitter Hoofdbestuur). 

De vergad�ring wordt geopend door de spreker Trouwborst, die 
daarna rn een betoog van ongeveer 1 3/4 uur de aanwezigen opwekt tot 
het stichten van een afdeling Arnhem der Algemene Bond van ouden van 
Dagen. Hij geeft achtereenvolgens in zijn rede een overzicht van de 
groeiende Regeringsbemo�iing met de sociale positie van de ouden van 
dagen, sinds het begin van deze eeuw. 

Deze bemoeiing aldus spreker heeft tot uiteindelijk resultaat 
gehad, de 11 Noodwet 11 van Minister Drees. 

Wij zijn �Tinister Drees voor deze wet zeer dankbaar, doch 
het is niet het doel wat onze bond zich omtrent de verzorging van omze 
oude dag heeft voorgesteld. 

Hij willen er naar streven, om te komen tot een 11 Volksver
zekering" die niet premievrij is, zodat wij altijd recht zullen hebben 
op het géld dat w�j alsdan op onze oude dag uitgekeerd zullen krijgen,

Spreker etoogt vervolgens dat de Algemene Bond van ouden 
van Dagen wars is van alle politiek. Alle gezindten hebben bij ons 
een plaats gevonden. Ook vele Rooms Katholieken zijn lid van onze 
Bond. 

In Noord-Brabant bestaan reeds 16 afdelingen van on�e bond. 
Spreker deelt nog mede dat verschillende invloedrijke personen op 
kerkelijk en politiek terrein na onderzoek verklaarden dat de 11 Bond11

een neutrale organisatie was. 
Hij noemt in dit verband de Bisschop van Haarlem en de Heer 

voslruil Hoofdriedacteur van 11 Het Vrije Volk" • 

.,. 
Na beëindiging van zijn redevoering wordt een afd�ling Arn-

., · hem van de Bond van Ouden van Dagen opgericht met ongeveer 30 leden. 
_ J:mkele personen verklaren zich bereid een bestuursfunctie op 

t-- ,fu.J..· Ij zich te nemen, n .1. Jan Christiaan de Jager, geboren te A1nhcm, 4.9 e 

_1882, wonende te Arnhem, Stadhouderstraat 57 en Johannes van Houtum, 
�, geboren te Arnhem, 8.9.1877, wonende te Arnhem, Van Imhoffstraat 9.

/ Hierna gaat de vergadering uiteen. 

1 bijlage (Mededelingen van de Algemene Bond van Ouden van dagen 
Nederland). 



MEDEDELI1'TGE 
JULI 1948 van de Algemene Bontl ,rau 

SJ;(lltE'l'Altl A A'I': 
oube 

IIO'l'HAS'l'ltAA'I' 421,. ltO'l"l'JsltJ>All-Z. 

!-Je ;r:ia1·verslag nu1 fle Uoucl 
De samenstellers van het Jaarverslag Juli 1947 -
Juli 194-8 bieden U dit aan onder voorbehoud dat 
�r rekening moest gehouden worden met de papier
schaarste, waardoor ze genoodzaakt waren zo beknopt 
mogelijk weer te geven de gebeurtepissen die J?laats 
hebben gehad voor zover het onze Bond betrof. 
BESTUUR - Door bedanken als bestuurslid. in 
verband met hun eigen werkzaamheden, traden de 
Heren I-1. Rol en F. van Dinther in functie. 
BESTUURSVERGADERINGEN . - Er werden 7 
Dag. Bestuur en 10 vergaderingen van het gehele 
bestuur gehouden. Voorts waren de Heren P. C. 
Tronwborst, Bondsvoorzitter; W. v. Beek en L. v. 
d. Berg mede dagelijkse bestuurders geinteressecrd 
bij openbare vergaderingen en andere besprekingen, 
totaal 183 maal. 
VERGADERI"\îGEN E'\' BESPREKINGE'\î. 
Er werden 8-1· openbare vergaderingen, 52 andere 
vergaderingen en 47 besprekingen gevoerd, die in 

nauw verband stoudcn van het vraagstuk der Ouder
domsvoorziening. 
CORRESPONDENTIE - 3192 brieven en 14.33 
briefkaarten verlieten tezamen bel secretariaat en 

van de Bondsperu,jngmeester. 
ORGAAN - Mei 194,7 werd begonnen met de uit
o-avc van ons orgaan "J\.1ededelingcn", in het begin 
�lke maand, thans, naar we hopen Lijdelijk, om de 
twee maanden, djt in verband met de papiersituatie. 
Begonnen werd met een oplaag van .5000. thans ge-
stegen t<Jt 12000. ..,_ 
]L',A.NCÏË · - e a.n.cieël pgs.itie van de BQD.d 
Îlo momeç,tecl van dien· aard, dat geen w�jziging be
hoeft te worden aangebracht. Dus 20 cl. per maand 
per lid. 
LEDEN - Ons ledental is dit jaar gestegen van 
6000 tot ruim 11000 en dagelijks treden meer per-

, sonen als lid toe. Ons îedental zou direct ongeveer 
verdubbeld kunnen worden, indien ook de . gehuwde 
vrouw ]iel wilde worden. Dienaangaande zullen waar
schijnlijk voorstellen komen inzake de contributie 
-voor een gehuwd echtpaar. 
AFDELii\GEN - Het aantal afdelingen steeg dit 
jaar van 20 Lot 62, �n nog vele_ plaatsen staan op 
de lijsl om een afdeling op te richten. 
PROVIKCIËi\ - In 7 pro,0inciën zijn afdelingen 
opgericht. 
ALGEMEEN - De Bond werd in 1945 met 70 le
den opgericht, welks. leden toen �O cent _con�ributie 
betaalden. Een jaar later werd die contnbut1e ve_r
laarrd tot 30 cent en thans is dit 20 cent per hel 
per" maand. We tellen ruim 11000 leden. Veel tijd 
en opofferino- bracht dit mede van het bestuur. Men 
lezc clienaangaande de "Mededelingen". Er werden 

soms S openbare vergaderingen in één week __ gehou
den. Om echter ons doel te bereilrnn, namehJ� een 

afdoend ouderdomspensioen, zal nog _ _veel cner_gie ge
vraarrcl worden van. hen die belast ZIJU met clie taak 
zowel hoofd- als afdelingsbestuurders. Men moet zich 
echter niet gaan verdiepen in persoonlijke bijkom
stige· belangetjes. 
A.FDELINGSCORRESPONDENTIE .. - De corres
pondentie met de afdelingen had "':'Jwel een alge
meen goed verloop, evenals het afwikkelen van cle 
financieële zaken. Regelmaat doet ons versterken. 
RECHTSPERSOONLIJKHEID - Er zullen voor
stellen komen om de Koninklijke goedkeuring te ver-
krijgen. _ • 
TOEKOMSTIGE PLANNEN - Daar waar het °:o
gelijk is, over te gaan tot samenstellen van Provm-
ciale Organen. • 
BONDSRAAD - Het Hoofdbestuur en Bondsraacl
�den kwamen éénmaal bijeen. Meer omschreven taak 
der Bondsraadledcn zal besproken worden op de te 
houden Jaarvergadering. 
ERE-VOORZITTER - Op 2 April I9,t8 werd de 
laatste eer bewezen aan onze Ere-Voorzitt"r, de Heer 
A. Ketting. Hij overleed in de ouderdom van 8<t jaai·. 

Dit verslag is ten einde. Laat ons hopen dat onze 
toestand in het komende jaar van clicn aard zal zijn 

dat ons doel bereikt wordt. 
Één voor allen - Alleen voor één ! 

De samenstellers. 

Not.uien van de Jaarvergadering, gehouden op 
30 Juli 194,7, in Hotel "Centraal'·, Kruiskade, R'dam. 
Preçies 10 uur v.m. opent de Heer P. C. Trouwborst 

. Bondsvoorzitter, de vergadering. 
Vertegenwoordigd zijn 33 afgevaardigden van 16 af
àelingen en het gehele Hoofdbestuur. 
Niet vertegenwoordigd zijn 4 afdelingen. 
Alvorens over te gaan met de afwerking van de 
punten der agenda. vroeg de voorzitter om goed
keuring te verstrekken de agenda te wijzige n. 
Dit werd goedgekeurd met meerderheid van stem
men. Allereerst wexd begonnen met punt 2 der agenda, 
n.l. voorlezen der notulen van de vorige jaarverga
dering en van de buitengewone vergadering, welke 
was gehouden op 16 Januari 1947. Beide werden 
goedgekeurd. V crvolgens werden de Jaarverslagen 
van de secretaris en penn:ingmeester en kascontrole 
voorgelezen, welke eveneens werden goedgekeurd. 
Daarna was aan de orde benoeming kascontrole. Be
sloten werd dat in het vervolg elk jaar 1 lid van de 
kascontrole zou afireden en de opvolger benóemcl 
zou worden volgens de oprichtingsdatum, der afde
lingen. Aan de orde kwamen de voorstellen ingediend 
door de afdelingen. 
De voorzitter stelt nu voor. om eerst het voorstel Le 
behandelen wal bet,·ckki had op de stemmingen. 
I\1i} eni debat 'l\:C oorstel niet n1eerderJ1eid 
van stemmen aangcnomeu, u.l. om art. 10 Htûsh. 
Reglement 3e lid te lezen alsvolgt: 

,,Elke afdeling brengt 1 stem uit". 
Vervolgens slelde de voorzitter voor. om bovenge
noemd besluit staande de vergadering te doen ingaan. 
Na nog al een bestr�jcling van enige afgevaarcligden 
van slechts 1 afdeling, werd besloten clire�t het àan
genomen voorstel in deze vergadering te doen in
gaan. Ook dit voorstel was met meerderheid van 

stemmen aangenomen. 
De afd. Rotterdam R.M.O. had een voorstel inge
diend de naam van de Bond te lezen alsvolgt : 
Algemene Nederlandse Bond enz. enz. 
Het Hoofdbestuur had voorgesteld het woord "Ne
derlandse·· te plaatsen alsvolgt: ,,Alg. Bond van 
Ouden ,tan Dagen (Nederland). Voorstel Hoofdbestuur 
werd aangenon1en. 
De afd. Rotterdam R.M.0. stelde voor in art. 3, 2e 
lid de woorden "dat over de toelating beslist" te 
laten vervallen. Het voorstel wordt aangenomen. 
De afd. Rotterdam R.M.O. stelde voor art .. 6 Statu
Len en art. 13 H.H. Reglement om het cijfer 10 in 
11 te veranderen, wat betrekking had op het aantal 
Hoofdbestuurders. Dit voorstel wordt aangenomen. 
De afd. Rotterdam R.M:O. stelde voor aan art. 8 
der Statuten toe te voegen, ,,en donatiën en legaten". 
Dit voorstel wordt met meerderheid van stemmen 
verworpen. 
De afd. Rotterdam R.M.O. stelde voor art. 9 der 
Statuten 2e lid bij te voegen "Het dagelijks bestuur 
verantwoordelijk te stellen wanneer de Bondspenning
meester de _gélden der Bond niet goed bel,ce7d zou 
hebben

". Dit voorstel wordt met meerderheid van 

stemn1en verworpen. 
De afdeling R.M.0. stelde voor art. 1 der Statuten 

te lezen alsvolgt "De Bond is aangegaan voor �e 
tijd van 29 jaar, 11 maanden en 29 dagen". D1t 
voorstel wordt met meerderheid van· stemmen ver
worpen. 
De afd. Rotterdam B..M.0. stelde voor art. 6 H.H. 
Reglement 3e en 4,e lid te wijzigen alsvolgt "60°/o 
bondskas, 4,0°/ 0 afdeling". Dit voorstel wordt met 
meerderheid van stemmen verworpen. 
De afd. Rotterdam L.M.0. stelde voor art. 6 H.H. 
Reglement 3e lid te lezen alsvolgt "De contributie 
wordt op de Jaarvergadering vastgesteld''. Dit voor
stel wordt met algemene stemmen aangenomen. 
De afd. Rotterdam L.M.O. stelde voor art. 14 H.H. 

Het is moeilijk de roos te raken, 
maar als men de trekker niet overhaalt, 
raakt me;, haar zeker niet Tr. 

NEDERLA.ND 

Rcglemcnl te lezen _alsvolgt ,.Elk jaar treedt een 
deel van het bestuur af, te beginnen in 1948 met 5 
en zo vervolgens mel 6 in 1949 enz. cnz". Dit voor
stel wordt met algemene stemmen aangenomen. 
Voorstellen Hoofdbestuur luidende o.m. : besluiten 
genomen op de Jaarvergadering of buitengewone ver
gaderingen dan ook uit te voeren ; het dagelijks 
Hoofdbestuur 1ût te breiden tot 5; art. 6 Statuten 
en art. 13 H.H. Reglement aan te vullen met "Elke 
afdeling wijst een persoon aan als lid van de Bonds
raad" ; werden met algemene stc1nmen aangenomen. 
Vervolgens had de bestuursverkiezing plaats. De tÛt· 
slag der stemming ·w•as alsvolgl: gekozen wexden P. 
.C. Trouwborst, G. Flipse, C. den Hartog, P. van 
Gemert, F. ten Hoope, J. Pouw, J. v. Boven. A. 

Weber, A. Burger. W. van Beek en L. v. cl. Berg. 
Als redactieleden van ons orgaan "Mededelingen" 
werden benoemd: P. C. Trouwborst, G. Flipse, \V. 
van Beek en L. v. cl. Berg. 
Van de rondvraag werd gebruil< gemaakt door de 
afgevaarcligde van de afd. Maassluis. Deze gaf te 
kennen met genoegen de besprekingen te hebben ge· 
volgd. al was het soms dat het er veel· van weg had 
dat er afgevaarcligden aan de besprekingen hadden 
deelgenomen met feitelijk geen mandaat vah hun af
deling: Hij hoopte dat dil in het vervolg niet meer 
plaats zou hebben. 
Nadat èle voorzitter dank had uitgebracht aan de 
afgevaardigden en zijn mede-bestuurders voor hun 
mcdcwerkiog verleend tol het doen slagen om de 
agenda in zijn geheel te hebben afgewerkt. sloot hij 
om 16.45 uur de vergadering. [De samensteller 

Fina:n<'ieel ,,e�·slag 19'1:7 
Inkomsten f 924 t.53 

. -.. 

Uitgaven ft102.5.8P 
Banksaldo f 2218.72 

f 9244.53 
De Bondspcnningmccster. 

Aan de :ifdeliugsbesl.m·eu 
3 Augustus 1948, om 10 uur v.m. zal de 

3e JAARVERGADERING 
gehouden worden in Hotel "Centraal'', Knûskade Le 
Rotterdam. gelagen nabij de Coolsingel. · 
Wij vertrouwen dat alle afdelingen verlegenwöordigd 
zullen zijn. In de Beschrijvingsbrief is aangegeven 
het aantal afgevaardigden volgens 1-1.H. Reglement. 
Eveneens vertrouwen wij, dat met één afdeling n i e t  
vertcgcnwoorcligd zal zijn, want waarschijnlijk zullen 
belangrijke besluiten genomen worden. Men vergete 
echter niet, dat wij geen V a k  b o n  cl zijn, maar een 
organisatie van grote en kleine broers en één doel 
hebben : een AFDOEND OUDERDOMSPENSIOEN. 
Tot 3 Augustus 1948. Het Hoofdbestuur 

Onze toekomst 
Verschenen is een rapport inzake de Herziening van 
de Sociale verzekering, uitgebracht door een com-
1n.issie bestaande uit vertegenwoorcligers van de Mi
nister yan Sociale Zaken en van de Stichting van 
de Arbeid, waaraan wij het volgende ontlen(ln. 
Op bladzijde 7 lezen we dat Miu;ster Drees zich ver
oorlooft op te merken, dat hij goeddeels kan mee
gaan met de hoofdlijnen, welke in het rapport zijn 
ontwikkeld, al moet hij zich uiteraard ten aanzien 
van de uitwerking zijn definitief oordeel voorbehou
den. In het bijzonder wat betreft de overgangsrege
ling voor de ouderdomsverzekering zou hij enige 
reserve in acht willen nemen. Op bladzijde 10 lezen 
we : Wat de kring der verzekerden betreft, is de 
Commissie van oordeel, dat in beginsel de verplichte 
sociale verzekering behoort te worden uitgebreid tot 
bui'ten de kring der loontrekkenden en dat de uit
breiding met name de groep der z e l f s t a n d i g e n  
clicnt te omvatten. Op deze wijze zijn a 11 e n, clie 
inkomen uit arbeid genieten in de verzekering be
trokken. (Dus precies wat we in o n s p I a n tot 
uiting gebracht hebben (Tr.) 



Op bla<lzijde 12 .lezen wc: De vraag of de verplichte 
Sociale Verzekenng gebonden dient te worden aan 
een loon- of ink.omensgrens, beeft i.11 de Commissie 
een p1.lht van breed overleg uitgemaakt. De gedach
L�11 van een groot aantal kelen der Commissie gingen 
uit naar een grens van f 6000.-, een minderheid 
der Commissie achllc daarentcgc11 een loon- of in
komensgrens van f 6000.- te hoog en zou deze 
grens gaarne gesteld zien b.v. op f 4500.-. 
(11'. 0 n s P l a n. wordt een Joon- of inkomensgrens 
h111len beschouwing grlatcn. omreden 11icniand voor
uit kan bepalen of zijri positie niet op clc ,'én of 
andere wijze veranderd wordt). 
Op bladzijde 16 lezen wc: Ten aanzien van clc onden
clagv�rzekering rijst de vraag of de gehuwde vrouw 
legcl�Jk 1nct de verzekering van haar n1an geacht 
moet . ":orden mede-verzekerd Le zijn, dan wel of er 
aanlc1d111g lJestaat, hanr voor wat deze tak van ver
zekering betreft. als zelfstandige verzekerde Le be
sebouwen. Wordt de gehuwde vrouw mede-verzekerd 
geacht L:gelijk met haar man, clan zal de oudenclag
verzck�rrng vo01· gehuwde mannen op een hoger be
drag chellen Le worden vastgesteld clan die voor on
gehuwde personen. Voor de z c l  [s ta n r1 i g e  ver
zel�ermg van de gehuwde vi-onw pleit de omstandig
heid, ch�L de n1ceste gehuwde v1·ouwen op grond van 
rlc arbeid. welke ze vóór haar bnwel ijk verrichtten. 
reeds i11 de verzekering z�jn opgenmnèn. In verreweg 
de meeste gevallen zal er clan ook mede volstaan 
knnncn worden, dat de bestaande verzekering é é n
v o u d i g wordt voortgezet. Hé't v o o r d e c 1 van 
d� c i g e n  verzekering der gehuwde vrou\v is, dat 
ZIJ o n a f  h a 11 k e 1 ij k van de leeftijd van haar man, 
recht op een onclerclomsuitkering heeft. Als bezwaar 
tegen ren zelfstandige verzekering van de gehuwde 
VTOUW 1s cvc,nwel aan Le voeren, dat tijdens het hu
welijk premie betaald zal moeten worden zowel voor 
de man 11ls voor de vrouw. Zal een dubbele premie-
betaling niet te zwaar drukken? 
(Wij zijn voor een zelfstandige verzekering van de 
gehuwde vrouw of zij al dan niet in loondienst is: 

waar in bepaalde overeenkomstige gevallen verge
leken. bij toepassing van Ic huidige Nood�•ct een 
achteruitgang betekenen, doch dit is niet te 'voor
komen. In be!\insel zal d,·�halve in individuele ge
vallen o o k b1J cl� clefimt1cvc gevallen regeling de 
A r  m c n z o r  g, die clan, naar de Commissie ver
trouwd, op nieuwe Je�st zal zijn geschoeid, a a n
v u  11 c 11 tl moeten b!1.1vcn optreden. Aangezien de 
a rme 11 z o  r g derhalve zr·lfs bij de definitieve re
geling niet geheel znl kupiicn worden o n  tb. c e :r O.. 
bestaat er te minder aanleiding deze voor cle over
gangstoestand buiten beschouwing te laten. De 
Co1nmissic vestigt er voor zover nodig cle aanclach L 
op_ dat zij er van is uitgegaan, dat de i\ooclwct
Ouc)erclomsvoorzicning . t�ll aanzien van hen, die bij 
de mvocrmg der clefimtJeve 65 Jaar of ouder zijn, 
onverzwakt van toepassing blijft. 
Op bladzijde 53 lezen we' Bij de overgangsregeling 
bedrage het Ouderclomspc,1siocn voor diegenen, ten 
behoeve van wie• in het ·rheel g e e n  of nagenoeg 
geen prerniën betaald zijn, 70°/0 van het maximum 
bodempensioen krach tcns de definitieve regeling. 
Men moet bedenken dat bovenstaande een Rapport 
is en dus geen besltlit van de Regering. De Kamer
leden zullen bier ook nog wel cén en ander over te 
vertellen hebben. 
\VelcladighciclBuitkcriug wijzen wij van de hand. 

.fljdeling4nieuw.ó 
ROrrERDAM L.M.0. 
3e Jaarvergadering op D:.i,sdag 20 Juli 1948 om 10 
uur v.m. in het Harmonie Theater, Gaesbeekstraat 
te Rotterdam-Z. - Agenda: 1 Opening; 2 Beleid 
Bestuur ; 3 Notulen ; 4 J áarverslag secretaris en pen
ningn1eester ; 5 Verslag kascontröle en benoeming 
kascontrole; 6 Behancle-ling Beschrijvingsbrief; 7 
Bestuursverkieziug - All aftredenden stellen zich 
herkiesbaar; 8 Verkiezing Bondsraadlid; 9 Rond
vraag en sluiting. Het hestuur. 

De premie. betaald, voor dat de vrouw gehuwd is, 
zou dan weggesmeten geld wezen. Dan liever de 

ROTTERDAM R.M.0. 
premie door blijven betalen). 

- H.H. _Yergadering op Ma,mdag 19 Juli a.s. 10 uur 
Op bladzijde 26 en"z. lezen we: Unaniem is de Com- v.m. m "Odeon" - Agenda: Opening, ingekomen 

"missie :.nn oordeel. dat de uitkeringen krachtens de stnkk�n: behandeling B�schrijvingsbrief, rondvraag 
1,0� .• (' " (•tt.!"lij'k:P _ _Lt>:e:t.;; er , n.. ) ,.._ en slmtmg. Het bestuur. 
cl o m  s 1j e n  s i  o e n  op een aanzienlijk hoger�b

._
e,...dr,.._.a._g_'"R-0

..,
TT- ERDAM R.M.O. 

zullen 1noetcn worden gesteld, dan krachtens de be-
staande Invaliditeitswet, en is de Commissie van Naar aanleiding dat vele leden, die het vorige jaar 
oordeel dat met betrekkipg - op de wettelijke ouder- deelnamen aan het uitstapje naar de Diergaarde, 

clornsverzekoring, dat. deze zal moeten voorzien in ons te kennen gaven dat zij dit jaar ook gaarne

een op een noodzakelijk J e v e n s m  i n  i m u m  (?) zo'n uitstapje zouden willen maken, is het bestuur 
gebaseerd b o d e m  p e n s i o e n, hetwelk zon kun- voornemens ook dit jaar zo'n uitstapje te doen 
nen worden a a n  g e  v u l  cl met uitkeringen uit de plaatsvinden in de maand September. Zij, cl.ie hieraan 
bedrijfs- en ondernemingspensioenfondsen, particuliere w.ensen deel te nemen kunnen zich hiervoor aanmel-
verzckeringen e.d. Ter vaststelling van het concrete den in ons afdelingslokaal Jacobastraat 5, R'dam-C. 
hedrag der toekomstige oucle1·domsuitkering zou de en wel op 20, 21, 22 en 23 Juli a.s. van 's morgens 
Commissie in beginsel dan ook willen uitgaan van 9 uur tot 's middags 4 ·uur, all)'aar zij dan de hier-

de uitkeringen krachtens de nooclwet-Ouderdoms- aan verbonden kosten en regeling cler betaling enz. 

voorziening. In verband echter met het feit, dat kunnen vernemen. Eén van de besliste voorwaarden 
naaf het oordeel van de Commissie de i n k o m s t e n- kunnen wij U nu reeds mededelen, n.l. b�j eventuële 

a f t r e k en cle g e m e e n t e k 1 a s s e-indeling in de niet deelneming, om welke reden clan ook. u.itgezon-

tockomstige regeling geheel dienen te vervallen, zal 
dercl sterfgeval, zal geen terugbetaling geschieden 

u i  et.. kunnen worden uitgegaan van de absolute van betaalde gelden. De mogelijkbeicl iets dergelijks 
bedragen genoemd in de Nóoclwet, doch zal de feite- te organiseren, hangt af van de betaalde gelden, zou 
lijke g e m  i cl cl e I cl e uitkering krachtens die wet een nu door terugbetalen van betaalde gelden een tekort 
richtsnoer moeten vormen voor het maximum-bedrag ontstaan, dan zal het in 't vervolg niet meer mo-
clcr definitieve ouderdomsuitkering. De Commissie gelijk zijn zo'n dergelijk iets te organiseren. 
acht het mo·eilijk zich nu reeds te binden aan een Voor het hes tuur : de secretaris J acq V. Dupain, 
hcpaald bedrag. (In de bespreking clie wc op 13 Mei Ruwaardstraat 54 b, Rotterdam W. 
1948 gehad hebben met de Heer Veraart, secretaris 
van de Commissie, werd zo terloops genoemd f 15.- · 
per week voor een gehuwde man.) _ 
Voor de minimm:nnitkering zullen a 11 e e n  diegenen 
in aanmerking k u n n e n  komen, die bv. m i n s t  e n  s 
4 0 j a a r y e· r z e k e r d zijn geweest en voor wie 
r c g e l  m a t i g  premie is betaald. Voorzover dit niet 
·het geval is, dient de uitkering een e v e n  r e d i g e 
v e r m i 11 cl e r i n  g te ondergaan. Resumerende k.omt 
de Commissie tot de conclusie, dat de wettelijke re
geling voor a 11 e v e r  z e k e r  d e n een bodempen
sioen behoort te w a a r b o r g e n. De hoogte van 
het bodempensioen moet worden bepaald door de 
feitelijk gemiddelde uitkering krachtens de Noodwet. 
Voorzover dt! verzekering k o r t e r clan normaal 

heeft geduurd en voo1·zover n i e t 1·egehna tig pren1ie 
is betaald, wordt een e v c n r e  tl i g e  reductie (min
dering) toegepast. De gedachte van een i n k o m s t e n 
a f t r e k wordt door de Commissie geheel verworpen. 
Op bladzijde 32 lezen we : Aanvankelijk achtte men 
het bezwaarlijk, dat niet aan de bedragen van de 
Noodwet zou worden vastgehouden. De Commissie 
wenst echter zonder meer vast te houden, aan de 
thans geldende gemiclclclclc uitkering. Dit kan welis-

ROTTERDAM R.M.0. 
Deze afd. heeft 20 Mei l.i. een Leclenvergaderino- ge
houden in gebouw "Odeon" v.m. 10 uur. Aam:czig 
w:aren tussen de 800 en 900 leden (van de 3752). 
Deze vergadering was hoofdzakelijk uitgeschreven 
om de leden te doen besluiten over de cand.iclaten 
voor het Hoofdbestuur en over de afgevaardigden 
voor de a.s. Gedelegeerdenvergadering en ook over 
het al of niet aannemen van een in te zenden voor
stel der afd .. ,,Rechter Maasoever" te behandelen op 
de Jaarvergadering der Bond. De eand.idaten voor 
het Hoofdbestuur zijn C. de Wit, N. V1elvoije, C. 
Hoogenboom, Jacq V. Dupain. 

Voor het bestuur J. V. Dupain, secretaris. 

SCHIEDAM 
2e Jaarvergadering op 20 Juli 1948 om 2 uur n.m. 
Volksgebouw Tuinlaan 50 Schiedam. - Agenda: 
1 Opening; 2 Notulen en ingekomen stukken ; 3 
Jaarverslag secretaris en penningmeester ; 4 V crslag 
kascontrölc ; 5 Benoeming afgevt?arcligden J aarver
gaclering voor de Bond ; . V crkiczing bestuur ; 7 Be
handeling BcschrijvingsUrieÎ; 8 Rondvraag en sluiting. 

UTRECIIT 
29 April 1948 werd een H.H. Vergadering gehouden. 
Ovedeclen leden wcrdcJ1 herdacht. i\otulen werden 
goedgekenrd. De Kascontrole bracht verslag ,üt over 
het beheer der financiën. waaruit bleek clat deze fi
nanciën goed werden beheerd. V crslag werd uitge
bracht door de a.fge,·aanligdc, cle heer Rijland, van 
de op l l-11-'47 gehouden w a n  cl e l  i n  rr naar het 
.Binnenhof. Bondsraacllid de .l ongc brach � verslag 1.üt 
van [de Bondsraad- en openbare vergadering van 
18-2-'46. Er waren {!; c e n  v o o rs l e 11 c n voor de 
Jaarvergadering van cle .Bond. 5 personen traden toe 
al lid. Wij groeien langzaam maar zeker. Een kopje 
thee en enige versnaperingen, welke door particu
lieren was aangeboden. vielen zeer in de smaak drr 
aanwezigen. 
LEERDAM - 16 April 19,J.8 werd een openbare 
vergadering gehouden. Spreker de heer \V. v. Beek. 
Hoofdbestuurder. Resultaat: afdeling opgericht. 
OOSTBURG (Zeeland) - 20 April 1948 werd een 
openbare vergadering gehouden. Spreker de heer P. 
C. Tr?mvborst, Bónclsvoorzittcr. Resultaat : afdeling 
opgericht. 
BREDA (N.Br.) - 22 April 1948 werd een openbare 
vergadering gehouden. Spreker clc- .heer W. v . .Beek, 
Hoofdbestuurder. Resultaat: afdeling opgericht. 
OUDENBOSCH ( .Br.) - 2,1 April 1948 werd een 
openbare vergadering gehonclcn. Spreker de heer \'C 
v. Beek, Hoofdbestuurder. Resultaat: afd. opgericht. 
STEENBERGEN (N.Br.) - 26 April 1948-werd een 
openbare vergadering gehouden. Spreker de heer P. 
C. Trouwborst, Bondsvoorzitter. Resultaat uitbreiding 
bestuur en toetreden van nieuwe leden. 
DINTELOORD (N.Br.) - 29 April 1948 werd een 
openbare vergadering gehouden. Spreker de heer \\,. 
v. Beek, Hoofdbestuurder. Resultaat afd. opgericht. 
DEN HELDER - 7 Mei 1948 werd een openbare 
vergadering gehouden. Spreker P. C. Trouwborst, 
Bondsvoorzitter. Resultaat de 60ste afd. opgericht. 
IERSEKE (Zeeland) - 19 Mei 1948 werd een open
bare vergadering gehouden. Spreker P. C. Trouw
borst, Bondsvoorzitter. Resultaat afdeling opgericht. 
AMSTERD.Alvl - 22 ·Mei 1948 werd een openbare 
vergadering gehouden in .. H.rasnapolsky ,. . Slreker de 
heer P. C. Trouwbrr<t. Bohdsvoorz-ilter. Á1e.sulta,!I, 
llîJ nieuwe leden. - ,,. 
HILLEGOM (N.H.) - 25 Mei 1948 werd een open
bare vergadering gehouden. Spreker de heer P. C. 
Trouwborst, Bondsvoorzitter. Afdeling opgericht. 
ALMKERK (N.Br.) - 26 Mei J 948 werc) een open
bare vergaderiug gehouden. Spreker de heer P. C. 
Trouwborst, Bondsvoorzitter. Afdeling opgericht. 
OOST EN WEST SOUBURG (Zeeland) - 1 Juni '4.8 
werd een openbare vergadering gehouden. Spreker 
cle heer P. C. Trouwborst. Afdeling opgericht. 
LEIDEN - 4 Juni 1948 werd een openbare vero-a
clering gehouden. Spreker de heer P. C. Trouwbo;st, 
Bondsvoorzitter. Resultaat afdeling opgericht. · 

ROTTERDAM - Op 21 Juni 1948 werd in een 
openbare Protestvergadering, gehouden. in de füvièra
hal te Rotterdam, waar aanwezig · waren 3193 per
sonen, de volgende resolutie aangeno1nen : 

Rotterdam, 21 Juni 1948. 
Aan cle Voorzitter en Leden van 
de Tweede Kamer der Staten
Generaal, Binnenhof Den Haag. 

RESOLU'l'IE 
Edelachtbare Heren, 
De Alg. Bond van Ouden van Dagen (Nederland), 
secr. Bothastraat 42 te Rotterdam, op Maandag 21 
Juni 1948 v.m. 10 uur, in de Rivièrahal Le R'clam, 
bijeen in een openb. Protestvergadering, gel10ord de 
mededelingen inzake het adres wat op 11 Nov. '47 
namens ruim 11000 georg. ouden van dagen in ge
noemde Bond aangeboden is aan de ]eden van de 
Tweede Kamer. spreekt hare teleurstelling uit, dat 
nog uit niets is gebleken, clat genoemd adres, wat 
sinds 11-11-'47 ter inzage ligt, in behandeling is ge
nomen; besluit alsnog beleefd te verzoeken aan de 
Tweede Kamerleden geii.oend adres nog voor de Ka
merontbinding in behandeling te willen nemen èn de uit 
slag ter kennis van adressant te brengen; verzoekt be
beleefd dat de Wet van 1838 op de onderhoudsplicht 
door de kinderen afgeschaft wordt� verzoekt beleefd 
dat de eventueel uit te keren steungelden van de Gcm. 
Diensten v. Soc. Zaken tegelijk uitbetaald worden me! 
de uitkering van cle N.0.-uitkeri.ng aan de postkantoren. 
besluit voorts deze resolutie aan clc pers toe te vertrou
wen en gaat over tot de orde van de dag. 
Namens alle ouden van dagen in onze Bond georga
niseerd: P. C. Trouwborst, voorz .. G. Flipsc. sccr. 



' •

• • 

' 

'' 

,., 

., 1

• 

� 

' 
• 

� .... ;,; 
1 

�. .... - < 

• 
/ 

, . 

-

... , 

•• 

· JANUARI.\� 1947.
' 

• 

e: 
� •• 

,.. 
-

-" 

1 

'· 

• 

r •l
' 

• • • • 

., 
• 

• 
�· 

,. • 

- ,_
• • 

-

""' 



·,

e ·-

e 

ALGEMEENE V EREENIGING 

VAN OUD EN VAN DAGEN 

,,F L A R D I N GA" 

STATUTEN 

Naam en Zetel 

Ar"t. l 
De Vereeniging draagt den naam "Algemeene Vereeniging van Ouden 
van Dagen", en is gevestigd te Vlaardingeu. 
Zij zal in deze Statute.n worden genoemd, de vereeniging "Fl a r d i nga··. 
De Vereeniging is aangegaan voor den tijd van 20 jaar, of zoovi,el korter 
als noodig is om het doel te bereiken, het verkrijgen van afdoend 
Ouderdomspensioen. 

Doel en middelen 

Art. 2 
De Vereeniging stelt zich ten doel door organisatie de belangen van 
de leden te behartigen, speciaal een afdoende ouderdomsvoorziening. 
De Vereeniging eracht dit doel te bereiken langs wettigen weg en wel 
door het uitgeven van geschriften en het houden van vergaderingen. 

Leden 

Art. 3 
Lid van de Vereeniging kunnen zijn- alle Vlaardingers ·zoowel man als 
vrouw, die den leeftijd van 55 of 60 jaar bereikt hebben. 
De leden behooren tot de vereeniging hunner woonplaals. Zij, die lid 
wenschen te worden van de vereeniging, melden zich bij den Secretaris 
der Vereeniging; deze zendt de aanvraag door aari het Bestuur, dat over 
de toelating beslist. Zij die reeds lid zijn van een Vereeniging van Ouden 
van Dagen of Bond van Ouden van Dagen kunnen niet als lid worden 
toegelaten. 
Hee lidmaatschap vangt aan op den datum in het bewijs van lidmaatschap 
vermeld. 
Het lidmaatschap vervalt bij overlijden, opzegging en royement. Opzegging 
moet schriftelijk geschieden. Royement geschiedt door het bestuur. Het 
geroyeerde lid heeft beroep op de ledenvergadering; welke in hoogste 
instantie beslist. Zij die dan, om welke reden dan ook, van de ledenlijst 
afgevoerd zijn, kunnen onder geen beding recht doen gelden op de 
terugbetaling van tijdens hun lidmaatschap betaalde gelden. 

Vereenigingen 

Art. 4 
De Vereeniging kan niet opgeheven worden, wanneer er nog acht be
talende leden aanwezig zijn. 
De Vereeniging heefreen huishoudelijk reglement hetwelk niet in strijd 
mag zijn met de Statuten van de Vereeniging. 



Bestuur 

Are. 5 
Het Bestuur bestaat uit zeven personen, en wordt gekozen door de leden
vergadering; de verkiezing en de functieverdeeling worden geregeld bij 
huishoudelijk reglement. 
Hee Bestuur is belast met het behartigen der belangen van de vereeniging. 
De Voorzitter of Voorzitster en Secretaris treden zoowel in, als buiten 
rechten voor de Vereeniging op. 

Ledenvergadering 

Are. 6 
·Het Bestuur schrijft de jaarlijksche ledenvergadering uit, welke op een 
in het huishoudelijk reglement aan te wijzen tijdstip wordt gehouden. 
Overigens worden vergaderingen gehouden zoo vaak het Bestuur het 
nood,g acht, alsmede indien één derde der leden_ het verlangen daartoe 
te kennen geeft. 

Geldmiddelen 

Art. 7 
De inkomsten van de Vereeniging bestaan uit conrributie, donaties, 
giften en geschenken. 
De Ledenvergadering stelt de contributie vast. 

Controle en Arbitrage 

Art. 8 
De ledenvergadering b�noemt een Commissie, die belast wordt mee het 
controleeren van de- boeken en bescheiden van den Penningmeester. Bij 
het einde van het boekjaar brengt zij aan het bestuur rapport uit, welk 
rapport ter kennis van de leden wordt gebracht. Blijkt' uit het rapport 
dat het beheer niet in orde is dan wordt in een vergadering omtre ,t 
ontslag of schorsing van den penningmeester beslist. 
De ledenvergadering wijst aan een arbitrage-commissie bestaande uit 
drie personen. Van de uitspraak kan men in hooger beroep gaan bij de 
ledenvergadering, die in hoogste instantie beslist. 

Algemeene Bepalingen 

Art. 9 
Het Vereenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

Art. 10 

Het huishoudelijk reglement, dat niet in strijd mag zijn met de Statuten 
van de vereeniging regelt de huishouding van de vereeniging en wordt 
vastgesteld in de ledenvergadering. 

Art. 11 

De Statuten kunnen gewijzigd worden bij besluit van de ledenvergadering, 
behoudens nadere Koninklijke goedkeuring voor zoover de Wet dit 
vereischt. De voorstellen tot wijziging moeten worden ingediend op de 
wijze bij hef huishoudelijk reglement bepaald. 

Art. 12 

De Vereeniging wordt aangegaan voor den tijd van 20 jaar en 11 maanden 
te rekenen van den dag der oprichting zijnde den len Januari 1947. 

e 

e 

Art. 13 

Tot ontbinding van de Vereeniging voor den in Art. 12 genoemden datum 
kan niet worden besloten, zoolang nog 8 leden van de Vereeniging be
staan, en dan alleen in een daartoe opzettelijk belegde vergadering, 
Nadat een besluit tot ontbinding van de Vereeniging genomen is treedt 
het bestuur op als liquidatie Commissie. 
De vergadering, die roe ontbinding van de Vereeniging besloot, beslist 
met inachtneming van Art. 1702 Burgerlijk Wetboek over de aanwending 
van bezittingen, zoo veel mogelijk in overeenscemmmg met het doel van 
de Vereeniging. 

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering, op 
6 Februari 1947 te Vlaardingen gehouden, 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Leden 

Arr. 1 
De datum waarop het lidmaatschap ingaat ingevolge Are. 3 eler Statuten 
wordt in het lidmaatschapsbewijs vermeld· 
Leden met 2 ma, nden contributieschuld worden van de ledenlijst afge
voerd, mits blijkt dat de oorzaak buiten schuld van het lid is. 

Art. 2 
Het H.H. Reglement der Vereeniging moet vermelden de gemeente van 
vestiging, de taak en bevoegdheid van het bestuur; en inhoudende de 
bepalingen over de ledenvergaderingen, over het beheer der gelden en 
verahrwoording daarvan. 
Om van kracht te zijn mogen de H.H. Reglementen, en daarin aan te 
brengen wijzigingen niet in strijd zijn met de Statuten der Vereeniging. 

Art. 3 
Het financieel beheer der Vereeniging wordt uitsluitend uitgevoerd door 
den Vereenigingspenningmeester. 

Art. 4 
De Vereeniging is van rechtswege ontbonden wanneer het ledental is 
gedaald tot z e v e n. De contributie der Vereeniging wordt door middel 
van het bestuur der Vereeniging aan de vereenigingskas afgedragen. De 
contributie is bepaald: H e e r  e n  30 cent per maand, D á m e s  20 cent 
per maand. 
De penningmeester draagç een nader te bepalen deel van de c<?ntributie 
af aan de vereenigingskas. 
De boeken van de Vereeniging worden bij het einde van ieder boekjaar 
afgesloten. 

Are. 5 
In de vereeniging wordt een contributie-commissie benoemd, bestaande 
uil 3 leden, die tot taak hebben de boeken van den penningmeester te 
concroleeren. 
Van deze commissie treedt ieder jaar één lid af, die niet terstond her
kiesbaar is. 

Art. 6 
Voor de JOe van iedere maand geeft de penningmeester de in de 
vorige maand geïnde gelden op met een nauwkeurig ingevulde maand
staat, door den voorzitter dec Vereeniging voor gezien geteekend. 



Art. 7 
De jaarlijksche ledenvergadering wordt als regel voor eind Januari gehouden. 

Art. 8 
Bij verkiezing is bij de eerste stemming niemand verkozen dan met vol
strekte meerderheid. 
ls deze meerderheid niet verkregen, dan wordt een nieuwe stemming 
gehouden, en als ook hierbij geen volstrekte meerderheid wordt bereikt, 
wordt gestemêi over de twee candidaten, die bij de laatste stemming het 
grootst aantal stemmen op zich hadden vereenigd, Bij staken der stemmen 
beslist het lot. De vereenigingsvoorzitter loot. 

Art. 9 
Het recht om aan discussie 'deel te nemen op de ledenvergadering is 
toegekend aan het bestuur en aan de leden. 

Art. 10 
Her Bestuur bestaat uit minst.ens 7 leden. 
Het Dagelijksch Bestuur bestaat uit: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester. 
Op de jaarvergadering treden twee leden van het Dagelijksch Bestuur af, 
doch zijn direct herkiesbaar. 

Art. 11 
De Vereenigingspenningmeester zorgt voor het beheer der gelden en de 
betalingen. Er zal door hem niet worden betaald, dan na machtiging van 
den Voorzitter en Secretaris. 
De financiën worden op een bankinstelling geplaatst. 
Het kasgeld bedraagt hoogstens 50 gulden. 

Art. 12 
De Vereenigingspenningmeester brengt éénmaal per 6 maanden of zoo
veel vaker als hem door het Bestuur opdracht wordt gegeven aan de 
ledenvergadering verslag uit. 

Algemeene bepalingen 

Art. 13 
De bepalingen van Statuten of H.H. Reglement van de Vereeniging en 
bestuursleden vestigen geenerlei verbintenissen tegenover de leden. 

Art. ·14 
Dit reglement kan gewijzigd worden bij besluit van de ledenvergadering, 
met inachtneming van de regelen voor statutenwijziging gesteld. De 
voorstellic:n moeten minstens 4 weken voor dé jaarvergadering aan het 
Bestuur zijn toegezonden, of straffe van nietigheid van het te nemen besluit. 
In die artikelen tot welke wijziging op deze voorstellen zijn gedaan, 
kunnen ook op de ledenvergadering zelf wijzigingen worden aangebracht, 
mits deze onmiddellijk verband houden met de oorspronkelijke voorstellen. 
In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur 
behoudens verantwoording aan de ledenvergadering. 

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering op 
'6 Februari 1947 te Vlaardingen, . 

Mevr. D. VAN DER VELDEN-Smit, Voorzitster 
J. VAN SAUS, Je SecretJris 
JOHS. VAN DER PIJL. Penningmeester, 

Valeriusstraat 13. 
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STf\TUTEN 
• 

N·aam en Zetel. 

6 Artikél. 1 . 

• 

\ 

' 

De Vereeniging draagt den naam : Algemeenen Bond van 
Ouden van Dagen en is ge,restig,d te Rotterdam. Zij zal in 
deze Statuten wor.d·en genoemd: D1e Bon.cl .. 

'De Bond is aangegaan voor den tijd van 20 jaar of zooveel 
ko·rter als noodig is om het doel te 1bereiken: Af doende 
Ouderdomspensioen. 

• 

Doel en middelen. 
• • 

\ Art. 2. 

De Bond steI.t zich ten doel om door organisatie de belan .... 
gen van de leden te behartigen, speciaal een af doende Ouder ... 
d,omsvoorziening. 

De Bond tracht dit doel te bereiken langs wettigen weg 
en wel door: 1 

a. het uitgeven van geschriften en het houden van ver.
gaderingen;

b. het stichten van afdeelingen.

· Leden. 

Art. 3 . 

• 

• 

Lid van ,den Bo,nd kunnen zijn alle Nederlanders zoowel 
man als vrouw, die den leeftijd van 55 jaar bereikt hebben. 
De leden behoor·en tot de af deeling hunner woonplaats. In ... 
dien er geen af deeling gevestigd is, zijn zij verspreide leden. 

Zij, die lid wenschen te worden van den Bond, melden zich 
bij den Secretaris . ,der af deeling; deze zendt de aanvraag 
do1or aan het Hoofdbestuur, dat ·over de toelating beslis,t. 

Indien geen afdeeling aanwezig is, melden zij, die lid wen .... 
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schen te worden zich bij den Secretaris van het Hoofdbestuur. 
Het lidmaatschap vangt aan op den datum in het bewijs van 
lidmaatschap vermeld. 

Het lidmaatschap vervalt bij overlijden; opzegging en 
royement. 

Opzegging moet schriftelijk geschieden. Royement ge-
schiedt door het Hoofdbestum op voordracht der afdeelings
besturen. Het geroyeerde lid heeft beroep op de algemeene 
Vergadering, welke in hoogste instantie beslist. Zij, die om
welke reden dan ook van de ledenlijst afgevoerd zijn, kunnen
onder geen beding recht doen gelden op de terugbetaling
van, tijdens hun lidmaatschap betaalde· gelden. 

Afdeelin:gen. 

Art. 4. 
Op plaatsen, waar meer dan 8 lede; zijn, vormen deze een 

afdeeling. In groote plaatsen kunnen meer afdeelingen ge
vormd worden. 

De afdeelingen hebben een huishoudelijk reglement hetwelk 
niet in strijd mag zijn met de Statuten en Reglementen van 
den Bond. 

Orgaan. 

Art. 5. 
Ter verbreiding van haar doel zal, zoo noodig, een orgaan 

uitgegeven worden. 
Hoofdbestuur. 

Art. 6. 
Het Hoofdbestuur bestaat uit 10 personen, en wordt ge

kozen door de Algemeene Vergadering; de verkiezing en de 
functies worden geregeld bij H.H. Reglement. 

e 

Het Hoofdbestuur is belast met het bestuur en het behar- A 
tigen der belangen van den Bond. De Voorzitter en Secretaris • 
treden, zoowel in als buiten rechten voor den Bond op. 

Algemeene Vergadering. 

Art. 7. 
Het Hoofdbestuur schrijft de jaarlijksche algemeene ver

g��érin�. ui�, welke, op een in het H.H. Reglement aan te 
w1izen t1Jd.stip wordt gehouden. Overigens worden algemeene 
vergaderingen gehouden, zoo vaak het Hoofdbestuur het 
noodig acht, alsmede, indien één derde van de afdeelingen, 
2 
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,•:elke tenminste één derde der leden omvat, het verlangen 
ciaartoe te kennen geeft. 

Door de algemeene vergadering wordt (worden) de per
soon (personen) aangenomen, die zi,ch belast (belasten} met 
de Redactie van het Orgaan. Tevens worden op die vergade
ring de door den Secretaris, Penningmeester en Redactie uit
gebrachte verslagen behandeld en verder die voorstellen, 
welke door Hoofdbestuur en Afdeelingen zijn ingediend. De 
algemeene vergadering, alsmede het aantal afgevaardigden 
en de wijze van stemmen worden bij H.H. Reglement vast
gesteld. 

Geldmiddelen. 

Art. 8. 

De inkomsten van den Bond bestaan uit contributies. De 
algemeene vergadering stelt de contributie vast. 

Controle en arbitrage. 

Art. 9. 

De algemeene vergadering benoemd een comm1ss1e, die 
belast wordt met het controleeren van de boeken van den 
Penningmeester. Bij het einde van het boekjaar brengt zij aan 
het hoofdbestuur rapport uit, welk rapport ter kennis van de 
leden wordt gebracht. 

Blijkt uit het rapport, dat het beheer niet 'in orde is, dan 
wordt in een vergadering omtrent ontslag of schorsing van 
den Penningmeester beslist. 

De algemeene vergadering wijst de afdeelingen aan waaruit 
een arbitrage-commissie wordt benoemd, bestaande uit drie 
personen. Van de uitspraak kan men in hooger beroep gaan 
bij de algemeene vergadering, die in hoogste instantie beslist. 

Atgemeene bepalingen. 

Art. 10. 

Het Vereenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

Art. 11. 

Het H.H. Reglement dat niet in strijd mag zijn met de 
Statuten van den Bond regelt de huishouding van den Bond 
en wordt vastgesteld in de algemeene vergadering. 
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Art. 12. 

De Statuten kunnen gewijzigd worden bij besluit van de 
algemeene vergadering, behoudens nadere Koninklijke Goed� 
keuring voorzoover de Wet dit vereischt. De voo_rstellen tot 
wijziging moeten worden ingediend op de wijze bij het H.H. 
reglement bepaald. 

Art. 13. 

De Bond wordt aangegaan voor den tijd van 20 jaar en 11 
maanden, te rekenen van den dag der oprkhting, zijnde 
23 Juli 1945. 

Tot ontbinding van den Bond voor den in art. 12 genoem� 
den datum kan niet worden besloten, zoolang nog twee afdee
lingen van den Bond bestaan en dan alleen, in een daartoe 
opzettelijk belegde vergadering. 

Nadat een besluit tot ontbinding van den Bond genomen is, 
treedt het Hoofdbestuur op als liquidatie-commissie. 

De algemeene vergadering, die tot ontbinding van den Bond 
besloot, beslist, met in achtneming van art. 1702 Burgerlijk 
Wetboek, over de aanwending van bezittingen, zooveel mo� 
gelijk in overeenstemming m:et het doel van den Bond. 

,Aldus vastgesteld in de Algemeene Vergadering 
24 October 1945 te Rotterdam gehouden. 

e e 

• e

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 

Leden. 

Artikel 1. 

De datum waarop het lidmDatschap ingaat, ingevolge art. 3 
der Statuten, wordt in het lidmaatschapsbewijs vermeld. 
Leden, met 2 maanden contributieschuld worden van de 
ledenlijst afgevoerd, mits blijkt, dat de oorzaak buiten de 
schuld van het lid is. 

Art. 2. 

Bij verandering van woonplaats kan een lid in een andere 
afdeeling van den Bond treden. Afdeelingsbesturen zijn ver
plicht van den overgang van het lid kennis te geven aan het 
Hoofdbestuur. 

Art. 3. 

Zoodra een afdeeling is gevormd wordt kennis gegeven aan 
het Hoofdbestuur, verder een bestuur te benoemen van ten 
minste drie personen wier naam en adn.s aan het Hoofd
bestuur moeten worden opgegeven. 

Art. 4. 

Het H.H. Reglement der afdeelingen mioet vermelden de 
gemeente van vestiging, de taak en bevioegdheid van het 
afdeelingsbestuur, en inhouden de bepalingen over de leden
vergaderingen, over het beheer van de· gelden en verantwoor� 
ding daarvan. 

Om van kracht te zijn, mogen de H.H. Reglementen en 
daarin aan te brengen wijzigingen niet in strijd zijn met de 
Statuten van den Bond. 

leder afdeelingsreglement of daarin aan te brengen wijzi� 
ging moet tevens om van kracht te zijn, zijn goedgekeurd 
door het hoofdbestuur van den Bond. Eventueel beroep staat 
open overeenkomstig Art. 9 der Statuten van den Bond. 
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Art. 5. 

Het finantieel beheer der afdeeling wordt uit.sluitend uitge
voerd door den afdeelingspenningmeester. 

Art. 6. 

Aan een nieuw gevormde afdeeling worden door het Hoofd
bestuur bevoegdheden voor de te voeren werkzaamheden 
verstrekt welke het eigendom van den Bond blijven en zijn, 
indien een afdeeling ophoudt te bestaan, moeten alle in haar 
bezit zijnde behoeften en bescheiden, alsmede de in kas zijnde 
gelden aan het Hoofdbestuur worden afgedragen. 

Een afdeeling is van rechtswege ontbonden wanneer het 
ledental is gedaald tot zeven. In dat geval worden de overge
bleven leden verspreide leden. 

De ,contributie der afdeeling wordt door middel van het 
bestuur der afdeeling aan de Bondskas afgedragen. De contri
butie is bepaald op 30 cent per maand. 

Het afdeelingsbestuur draagt een nader te bepalen deel van 
de contributie af aan de Bondskas. Dit geschiedt maandelijks 
met een daarbij gaand rapport van het beheer der gelden. 

De boeken van de afdeelingen worden bij het einde van 
ieder boekjaar afgesloten. 

Art. 7. 

In elke afdeeling wordt een contributiecommissie benoemd 
met 3 reserve's, bestaande uit drie leden, die tot taak hebben 
de boeken van den Penningmeester te controleeren. 

Van deze commissie treedt ieder jaar een lid af, die niet 
terstond herkiesbaar is. 

Art. 8. 

Voor de lOde van iedere maand zendt de afdee!ingspen
ningmeester de in de vorige maand geïnde gelden op met een 
nauwkeurig ingevulden maandstaat, door den Voorzitter der 
afdeeling voor gezien geteekend. 

Algemeene Vergadering.

Art. 9. 

De jaarlijksche algemeene vergadering wordt als regel vóór 
Augustus gehouden. Het hoofd- en afdeelingsbestuur heb

ben het recht voor de algemeene vergadering voorstellen te 
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doen. Deze voorstellen moeten 2 maanden vóór de vergade
ring aan den Bondssecretaris worden opgezonden, waarna de 
beschrijving.sbrief aan de afdeelingen wordt verzonden. 

Deze toezending moet ten minste 1 maand vóór de alge
meene vergadering geschieden en vergezeld gaan ,van de ver
slagen van den Bondssecretaris en Bondspenningmeester. 

Art. 10. 

Iedere afdeeling is verplicht, zich op de algemeene vergade
ring te doen vertegenwoordigen door middel van uit en door 
de leden gekozen afgevaardigden. 

Afdeelingen van 100 leden zenden 1 ; van 100 tot 200 2; 
van 300 tot 600 3; van 600 tot 1000 4; en afdeelingen met 
een hooger ledental voor iedere 500 leden meer afgevaar
digde naar de algemeene vergadering. 

Iedere afgevaardigde brengt 1 stem uit. De stemmingen 
over personen geschiedt schriftelijk. 

Bij staken van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn 
verworpen. 

Bij verkiezing is bij de eerste stemming niemand verkozen 
dan met volstrekte meerderheid. Is deze meerderheid niet ver
kregen dan wordt een nieuwe stemming gehouden en als ook 
hierbij geen volstrekte meerderheid wordt bereikt, wordt ge
stemd over de twee candidaten, die bij de laatste stemming 
het grootst aantal stemmen op zich hadden vereenigd. Bij 
staken der stemmen beslist het lot. De Bondsvoorzitter loot. 

Art. 11. 

Het recht, om aan de discussie deel te nemen op de alge
meene vergadering is toegekend: 
a. aan de afgevaardigden;
b. aan het Hoofdbestuur;
c. aan een lid van de arbitrage-commissie.

De reis- en verblijfkosten der afgevaardigden komen voor
rekening van de afdeelingen. 

Art. 12. 

Op de algemeene vergadering doet het Hoofdbestuur ver
antwoording over het gevoerde bestuur. De Bondssecretaris, 
de Bondspen_ningmeester en de redactie brengen verslag uit. 

Hoofdbestuur. 

Art. 13. 

Het Hoofdbestuur bestaat uit 10 personen: i-e Voorzitter; 
2de Voorzitter; 1 e Secretaris; 2de Secretaris; 1 e Penning-
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meester; 2de Penningip.eester en 4 Commissarissen. Het Dage
lijksch Bestuur bes·taat uit minstens 3, ten hoogste 5 personen. 

Art. 14. 

De algemeene vergadering verkiest de leden van het Hoofd
bestuur en wijst de plaats aan waar de zetel gevestigd zal zijn. 

Op de jaarvergadering treden alle leden van het Hoofd
bestuur af, doch zijn direct herkiesbaar. Uiterlijk 2 maanden 
vóór den datum wa,arop de j2arvergadering wordt gehouden, 
zendt het Hoofdbestuur aan de afdeelingen een uitnoodiging 
om candidaten voor het Hoofdbestuur te zenden. 

De candidatenlijsten worden opgenomen in den beschrij
vingsbrief voor de jaarvergadering. 

Art. 15. 

De Bond.spenningmeester zorgt voor het beheer der gelden 
en de betalingen. Er zal door hem niet worden betaald dan 
na machtiging van den }3ondsvoorzitter en Bondssecretaris. 
De financiën worden op een bankinstelling geplaatst. Het 
kasgeld· bedraagt hoogstens f 100.-. 

Art. 16. 

De Bondspenningmeester brengt eenmaal per zes maanden 
of zooveel vaker als hem door het Hoofdbestuur opdracht 
wordt gegeven aan de vergadering van het Hoofdbestuur 
verslag uit. De Bondsbestuurders hebben het recht leden- en 
bestuursvergaderingen der afdeelingen bij te wonen en heb
ben daar een adviseerende stem. 

Commissie van arbitrage. 

Art. 17. 

De afdeelingen, daartoe door de algemeene vergadering 
aangewezen, zijn tesamen verplicht uit haar midden een com
missie van drie personen te benoemen, welke een commissie 
wordt genoemd: ,.Commissie van arbitrage". 

Algemeene bepalingen. 

Art. 18. 
De bepalingen van Stati.1ten of H.H. Reglement van den 

Bond en haar afdeelingen, bonds- of afdeelingsbesturen en 
bestuursleden vestigen geenerlei verbintenissen van den Bond 

Il 
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of haar afdeelingen tegenover de leden. Dit geschiedt alleen 
door de hoogste uitspraak in art. ... der Statuten vermeld. 

Art. 19. 

Dit reglement kan gewijzigd worden bij besluit van de 
algemeene vergadering met inachtneming van de regelen 
voor statutenwijziging gesteld. De voorstellen moeten minstens 
vier weken vóór de algemeene vergadering aan de afdeelin
gen zijn toegezonden op straffe van nietigheid van het te 
nemen besluit. 

In die artikelen tot welke wijziging op deze wijze voorstel
len zijn gedaan kunnen ook op de vergadering zelf wijzigin
gen worden aangebracht, mits deze onmiddellijk verband hou
d�n met de oorspronkelijke voorstellen. In die gevallen waarin
dit reglement niet voorziet, beslist het Hoofdbestuur, behou
dens verantwoording aan de algemeene vergadering. 

Aldus vastgesteld in de algemeene vergadering op 
124 October 1945 te Rotterdam.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE AFDEE

LINGEN VAN DEN ALGEMEENEN BOND VAN 

OUDEN VAN DAGEN. 

Samenstelling. 

Art;kel 1. 

De afdeeling wordt gevormd door ter plaatse wonende 
leden welke ingeschreven staan bij den Bond. Zoodra deze 
tenminste 8 leden telt vormen deze een afdeeling. 

Bestuur. 

Art. 2. 

Het Dagelijksch Bestuur bestaat ten hoogste uit 5 leden, 
het Bestuur der afdeeling met inbegrip van het Dagelijksch 
Bestuur uit 10 personen. 

De leden van het Dagelijksch Bestuur worden gekozen in 
een algemeene vergadering der afdeeling. De overige leden 
van het Bestuur der afdeeling worden eveneens gekozen op 
een algemeene vergadering der afdeeling. 

Het Bestuur treedt ieder jaar voor een gedeelte af volgens 
rooster. Bij tusschentijdsche aftreding wordt in een eerste 
daaropvolgende vergadering in de vacature voorzien. 

Vergaderingen. 

Art. 3. 

Ten minste 2 maal per jaar wordt een algemeene vergade
ring gehouden. Het afdeelingsbestuur komt minstens I maal 
per maand bijeen. 

Art. 4. 

In de algemeene vergadering worden financieele verslagen 
der afdeeling behandeld en wordt in het algemeen beslist om
trent alle zaken die de algemeene leiding en richting der 
organisatie raken. 

Bevoegdheden bestuur.. 

Art. 5. 

Het dagelijksch bestuur bestaat uit een len en 2en Voor-
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zitter; 1 en en 2en Secretaris; 1 en en 2en Penningmeester. Den 
verdere leden van het bestuur kan een deel van het te ver
richten werk worden opgedragen. 

Commissies. 

A:rt. 6. 

Voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden kan het 
afdeelingsbestuur commissies samenstellen. De algemeene ver
gadering benoemt ieder jaar een commissie van controle op de 
boekhouding en het financieele beheer der afdeeling. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 7. 

Alle stemmingen over zaken van persoonlijken aard of in 
verband met acties moeten schriftelijk gehouden worden. Be
houdens het bij de Statuten en H.H. Reglement van den Bond 
ten aanzien van actie bepaald, worden beslissingen bij gewone 
meerderheid genomen. 

Met inachtneming van de bepalingen, vervat in Statuten 
,en H.H. Reglement van den Bond, wordt over alle zaken 
waarin dit reglement niet voorziet, beslist door het afdee
lingsbestuur in overeenstemming met de beslissing van het 
Hoofdbestuur aan den Bond. 

Vastgesteld in de ledenvergadering op 24 October 
1945. 
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Po.: B 48174 's-Gravenhar,e, 16 November 19 48. 

Onderwerp: Alg. Bond v. Ouden 
v. Dagen, Nederland

· IIIe/IIIi
r l 

Naar aanleiding van Uw schrijven No. CV/G 7?9-48 ddo. 21-10-1948 
heb ik de eer U te Uwer informatie het navolfende te berichten. 

· · De Algemene Bond ·van Ouden van Dagen werd op 23-7-1945 te Rot-
terdam opgericht door.een 70-tal oud-havenarbeiders •

.·. Thans is 
I 

ter onè er scheiding van een soortgeli jl':e bond in
Bel$ie, waarmee conte.ct wordt onderhouden, het woord ''reder land" nan 
de naam toegevoegd.· 

Het foel van �e Bona is de behartiging van de materiäle be
langen van de leden, �peciaal op het gebied van de ou0erdoflsvoor-
ziening. 

_De bond tracht dit doel te bereiken lanes wettige weg door:. 
a·. het· uitgeven van geschriften en het ho�den van vorgnderin�en; 
b. het stichten van afdelingen.

�-'. 

·Het Roofdbestu.ur is gevestigd te Rotterdam. en bestuat thans
uit 11 leden, t.w.: .. ,
le� Voorzitter:· Pieter Cornelis TROUHBORST, geb. 30-8-1883 te Rot

terdam, vroeger varensgezëïëÏÎ nachtwaker, N .R., v1on. Bloein.-
f onteinstr. 50c té Rotterdam. 
Hij is ·waarschijnlijk oud S.D.A.:P.-er en tha.ns lid van de 
T'. V .D.A. In de oorlog was hij lid van het 1; .A .F. Tiij treedt in 
de meeste ver.gaderingen van de. bond als spreker op. 

2e. Voorzitter.: Wilhelr:ms van BEEK, geb. te Rotterdàm., bootwer}�er, 
won.· van der�Elst'Str. 1aäte Sèhiedam. 
In 1913 was hij' 2e voorzitter van de I • .A .r1. V.; thans· is hij
lezer van "De. \'laarheidn . 

le. Secretaris: Gabriel FLIPSE, geb. 29-2-1880 te Rotterdam, voorheen 
llavenarbeider:-ir:H:-:-won:-Bothastr. 42b te Rotterdam. 
Hij leest ,tnet Vrije VÖlk", zou lid ziJn van de C.F.N. en laat 
,zioh sympathiek uit over het corununisme in het algeneen. Voor de 
oorlog was·· hij gedurende 25 jaren lid van de .Alg. Transport-
arbeid.er.sbond. Nen noemde hem: "de dwarsdrijver" en hij werd 
geroyeerd, omdat hij een opposant wns. 

2e. Secretaris: Leendezt. van• den BERG, geb. 20-9-1877 te Bergen op 
Zoom; � �·H. ,' won. nurg. �RoÖckiáan 39 te Bergen or· Zooro.. 
Hij staat zeer gunstig bekend, geniet zelf geen oud·erdomsui tke
ring ,o�dat · hij is aangeslagen.in èe verflogensbelasting en is· 
anti-links· geo.riëntee:rd.

, · · .Aan, de Heer 
Iloofdconmrl.ssaris van Politie 
t� 
.i\RP!':-Y., 
--

-2-



, le. Penningmeester: qornelis den HARTOG, geb. 17-10-1882 te Ridderkerk, 
/ voorheen havenarbeider t 1; .H., won. Polderstr. 82a te Rotterdam. 
t Ven hem is op politiek gebied niets bekend. 

.. 

.,, 

2e. 'Penningmeester: Qornel1s HOOGENBOO}�, geb. 6-11-1�84 te Streefkerk, 
vroeger waohtsman, N.H., won. van Oosterzeestr. 55b te Rotterdam. 
Ook van,hcm is op politiek ::iebied niets bekend. 

Commissaris:. Qer!�t Jan de BRt11f, geb. 30-5-1878 te Leiden, vroeger 
agent v.o.V:, zonder goUsdienst, won. rroefkade 409 te •s-Gravenhage. 
�ij is voorzitter van de afd. Den Haag van de Vrije Socialisten 
Vereniging. Op 1-5-1948. was hij voorzitter van de vergadering 
van het Revolutionnaire l 1�ei Comite. Hij syrnpathiseert met de 
R.C.P. ·en lees� nne Tribune" en "Spart�custT.

Voorts rn.akeb van i.let hoofdbestuur nog de navolpende commissaris-
, sen, allen won�nde te·Rotterdam, deel uit. Van ben ziJn de personalia 

en politieke anteced�nten voorshands nog niet be�end. 
Jan vari BOVEN, P. van GE?:ERT, F. van DINTFr.1ER en Yr. "IEBER. 
--------- __ .......,.__......__.,..__,....,_ ----------- --- -----

' . 

De bond telt ruim 13500 leden in 0ngeveer 60 afdelingen. 
H:oewel ook nndar de tot dusver bekende afdelingsbestuurders een 
enkele communist yoorkomt, kan vari een van hen uitgaande over
heersende invloed cp de gang van z�ken in bestuursaangelegenheden 
vooralsnog niet �orden gespro�en. Tot dusver heeft men, voer zoo-
ver is kunnen blijken, de n3utraliteit op Folitiek gebied ·zeer wel be
tracht. 0.p de ve>rgaderingen, die geleid worden door TRO"tJ\'lBORST is 
.geen directe coM.rnunistischa invloed merkbaar. Hij leg

t

steë<fsde 
nadrllk .op het neutrale.karakter van de bond. 

. 'lel heeft het r13el'is geruime tijd mïjn ·aandacht, dat de C .P .N. 
veel belangste�ling voor de bond aan fla dag legt, welke o.�. tot 
uiting komt in het opneHen van verslagen en aankondigingen vàn 
vergaderingen in "De Waarheidtt ,. terwijl het ook is voorgelrnm13n, dat 
vooraanstaande bestuursleden van de C.P.N., al dan niet op uitnodi
ging, vergaderingen bezochten. 

. De R.K. geestelijkheid staat in het algemeen afwijzend 
tegenover de bond, hoewel juist in Noord-Brabant yeel afdelingen 
bestaan. 

Het lijkt mij gewenst de gang van zaken in en met deze 
.A.B.o.D •. ntnmlettend .ç:aae te slaan. 

. In .verband daarmee mog·e ik U verzoeken mij omtrent de 
ecti�iteit van de af�oling in ltv gemeente te zijner tijd wel te 
willen doen inlichten, ,"aarbij ik.: tevens gaarne in kennis zal 
word.en gesteld. net de ·,,olitïeke antecedenten van de be.stuurs- en, 
eventueel, andere vooraanstaande leden. 

'.,

Het Foofd van de Dienst 
,tnamens deze: 

�· ����:x:::bm. 
L.L. van Laere.
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de op .Jins0ag, 12 Je··: ob ;,Y �d 
van ae voorn2lir,e "Aereiitu. '1. "te--r"ë1 
Bond van Ouden Vl'ln ::Ja ·ell e l-iot1den ver-

1500 pPrsonen. 
van renoeree bond, d2.t ,""e'10el aam'rezit,; 

X# r. �.TROJ.r:OE.ST, wo 1ende 3100 ..'.:o 1teL1str2f't 5U te hotter-
dam; 

2e loorzitter: 
Y.J , . 7AN :3EE :, ·;0J1ende V"'n der :..;1ststraat 1 3 te 3ci1iedqm; 

Te .::;ecretaris: 
"IJ. G-.b·LIPSE,-Üo 1ende :1othastrar:.t 42b te } otte.rda:,1; 

Te secreteris: 
-1 �-YA:- :J.rJ:· 1rmG, "iOnende 3urge'11eester Jioc üaan 39 te 

P.I'��en op zoom; 
le Pennin�meester: 

xf c. nz-- JA::.'.::OG, '-rnnende ::tiolde::-straat B2rl, 1,;;.g.;:i,�;::i,�� te 1 ot-
te1'dam; 

2 e Pe n"lint;me est e :r :

-1
.r. nüOC-]lîBOOI:, v.101encte Oosterzee straat 55 te :LottP.:rd?m. 
vP G:rtnoa161ng van het hoofdbestull.r vmren de 2e :amer

ledea van all. rracties aanwezig net uitzondering van �e 
ülti -_evolutionnairP- en v2.n de .:atholieke -olks Partij. 

Jpreker van deze vergadering was de voorzitter, �.�. 
":1Rû:..,...,,rnoRS'l' voornoemd. ·�adet tij de aanwezi ·en dan:-: had---=ë
zecct voor hu� op�onst en daarbij opmerkte, dat velen uit 
alle stl·e "en van hP.t land per autobt1s mren , e' omen, heette 
s;:_)reker de .1..'racjitiel?.., den van de 2e :aner 'van '1arte '7elrnm. 
iij richtte fPlle vervijten aan het adres v�n de vcrtecen-
·,oordit.,ers in de 2e :�ner van de :.·ï.P. en de _ .: .• , omrlat
zij eie e•1i0e ·.taren, die geen gehoor hadden t,;e_even aen cle 
J.itnodi ;ing, om op deze vergadering 2a1wrezic te zijn •.. et 
nadruk stelde hij vast, dat de bond sedert haar oprichting 
in 1945, thans bestaat uit 67 plaatselij�e afdelinJen met 
P.en totaal van 13.582 leden. 

:�t het oog op h�t grote ledentel, behorP�eP tot ver
scaillende �erkelij�e gezindten, stelt de bo�d zich op hPt 
standpunt Dil zonder een bepaalde politieke richtinc:; te vol
gen op n-utrale grondsla�, de materiele bela��e1 van de le
den te behartigen. 

:ot dusver he0 ft de bond tevergeefs getracht om de fi
nanci�le toestand van de Quden van .Jagen te verbeteren. '.'el
is\'!aar hPeft i:Llister DR:SJS al het r:1ocelij11..e 5edaan om de 
pensioeaen te verhoGen, doch de �oodwet Ouderdonsvoorziening 
blij,�t in de praktij': onvoldoende te zijn. J)eze wet bepaalt 
immers, dat een vrouw, wanneer zij de leeftijd van 65 ja2r 
nog ni�t heeft bereikt bij overlijden van haar man (die éleze 
leeftijd was overschreden) �een uitkerin� �rijgt. In een der
gelijxe Èeval is zo'n vro..i.w weer aange·vezen op de zo e;ehate 
GemPentelij�e dienst van Sociale Za�en. uns streven is, dat 
elce uan of vrouw, onverschillig �elce functie bi� of zij 
oo� �9�f� be:[leedt, een �edePlte v�� h.et sal ris afstaat, 
opdat men op 55 jarige leeftijd rec'1t op pensioen heeft. 
Spre :[er deelde mede, él.at h.ij een sc'1rijven van de ·iinister 
VBL1 Sociale Zaken '1·..,r1 .itvA.ngen, v/8arin tot u.itdruk:dng 
.rn • .lt, dat de .Cin� ... c1ele toestann van de Ou.den van Jagen 
voorlopig ongewijzi�d blijft. 

-Zoals-



• 

r, 
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Zoals reeds ·tevoren Tias aancekondigd, deelde spreker 
de aarr,ezi�en mede, c.et na afloop van de vercadering een 
:e.norandun, ·mar in VPrhoGing van de Oud<=::rdoms1.,ci t'-::erin_- zal 

,}!Orden ._;evraagd, aan de G-r iff ier van de 2e :�u,ier der Staten
Generaal zoü. worden aan�eboden. 

u1streeLs 12.00 uur sloot sJreker de vergaderine, =aar
bij de aanwezigen �erden uitienodigd zich bi.1iten op te stel
len ou ordelijk naar het �innenhof te marc�eren. 

omstreeks 12. 3C -1ur v·ertro:{ de stoet met aan het hoofd 
de 0Pstu.'1rsleden • .,:;é 1 der leden droet een Oranje- lPurie; 
:{usse11, ,,aarop het aa.1 te bieden menorandurn la

:.,
. 

Op het Binne 11-iof ve>or het __:ebouv1 van de 2e (2mer aance
kornen, begaven de bestuursleden zich naar binnen, slwaar zij 
het iirnrnorandum overhandi5den aan de Gri,/ffier van de 2e {a
rner. 

�a overhandiging van het mer-10randum sprak TrotJ.wbo� 
voornoemd, een kort dankwoord, waarna de stoet werd ontbon
den. 

De aanwezigen gincen daarop rustig i.1it":l�aar. 
Voor het houden van re.noemde optoc'1t 1.1as c.oor de 3ur

gerneester van 's-Cravenhage V"'rgunning verleend • 
Fog kan ,vorden opgemerkt, dat de l,::;enene :Bo d van 

oi.1de11 van ·1a6en in Den '{aag en omstreken ongeveer 900 leden 
telt. 

Het bestü.ur van de Afdeling Den .{a.Q.g_ is als volgt samen-
gesteld: 

Tr o or z i t ter : 
i Jacob ·vAN153R SLJIS, geboren te S01melsdijk, 15 :Jecem

ber 1872, ''lonende Jacob cats straat 65/79 te 's-'"l-ravenhe r�e. 
SE. cretar is: 

XI Gerr 1 t Jan DE BRUIIT, [eb oren te .!.Je iden, 28 Lei 1878, 
·rn.1ende -Toeftcac e 4 O� te 's-Graven 11.ge (Vrije JOC ü:.list);

Penningmeesteres: 
-4 r:argrieta ·:illegonda SOJTX�DIJ:�, reboren te Zwolle, 25 

_
1ebruar 1 1890, ·vonende --erkstr)'rnt lü te 's-Gr1:ivenhage; 

:Iet bestuur van de Afdeling Schevenin,� is als volgt 
samengesteld: 

.,�oorzitter: 
-1 Jan D.B ·.rn.:SRD, eeboren te "eerkerk, 24 Jctober 1370, 

::orendlJcstraat 67 te 1 s-GrBvenha3e; 
• secret8ris: 

-i '.Pieter 1r·rsr.:An, be boren te Torg, 5 September 1 r:i72, wo-
nende ::rarstenhoe,cweg 70 ·te 's-Gravenhage; 

Penningmeester: 
_J öornelis OT:"DT . .'!J �3R, geboren te 1isse, 12 Aug.lStus 1372, 

\vonende Arnhemsestraat 21 te 's-Grave.1hage. 

verzonden op 13 october 1948 
aan: 

::J.
nisterie van Algel'lene Zaken. 
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· gemene Bond Ouden
van D�gen 

In "Amicitia" aan de Steenstraat, 
waar door de Algemene Bond 1 
Ouden van Dagen een vergadering 

1 
is gehouden, welke zich in een 
grote belangste\ling mocht ver- 1 
heugen, is besloten, nadat de he.�r 1 
Trouwborst een uiteenzetting had . 
gegeven over, de noodwet-Drees
en de ouder.d<)msvoorziening, ook 
hier ter plaat�e een afdeling 0p te 
richten. Tot voorzitter werd be
noemd de heer J. v. d. Sande, ter
wijl mevr. v. Rijnwou, Ringkade 
14a, het secretariaat zal waàrne
men. De organisatie stelt zich ten 
doel met alle haar ten dienste 
staande middelen de belangen van 
de ouden van dagen zo goed mo
gelijk te behartigen. 

, 

---
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Ouden van dagen en 
de gezinspartij 

�oals we gi
*

eren reed13 schreven schit
tHden de v 11tegenwoordigers van de 
l{AB en de VP do.or afwezigheid op de 
protestverl'l"a1ering Vfn de ouden van 
dagen ip. de . Dierentaj.n_g al. De heren 

J Iiadden het t
\ 

druk. · 
Hoe zeer de ezinsp:,t'tij be aan is met 
het lot van e oudJès kon en veertig 
leqep. van ç!e 4,1g. :aonit va OJ.Jden van 
Oii.gen ondery!flden, d: va leegd wor
den in het R.J:. tehui in , Warmoe
zierfltraat. Toen de b1 er·over13te er 
aphter kwam, 1· at qeze o

�
d ·Es lid yan de

B,pnq waren, s elde hij hen oor qe keus: 
of pij hem qe · ·ctmaatsc . skaarten in
leveren, of on iddellijk[de straat op. 
A

_
JJ.ngezien qe ouq jes 1· e . weten, waar ze 

met hun geringe uitkert g naar toe moe
ten, bleef hun niets a er13 over, dan de 
kl!,ll,rten bij de "broeder"-overste in te 
l�yeJ1en. 
Opmmentaar over een dergelijk optreden 
l{l.ten we achterwege. De handelswijze 
spreekt een te duidelijke taal. 

/ 



"Wij willen niet van het tekort 
kinderen leven·!" 

"Wij' vragèn. slechts een deel 
. 

.J " onze meerwaarue 
van OUDEN VAN "DAGEN de. 

monstreren in de Rottèr
damse Rivièrahal. 

schuitje als de ouden van dg.ge1 

Alf,: 

delen. Verzocht wordt de uitkeringen met 50 % te verbogen, de onderhoudsplicht voor klnderen van hen, die onder de noodvoorziening vallen, op te heffen en de uitbetaling niet meer aan de 1 bureaux voor Sociale Zaken te doen geschieden. • Bij het sluiten deelde de voorzitter mede, dat indien niet binnen korte termijn resultaten merkbaar zijn, de bond tot scherpere actie zal overgaan .. 
GiSJberen kwamen in 
tot in alle hoeken bez�tte 
RJvièrahal te Roftterdam 
duizenden ouden van dagen 
bijeen. Ün1Ze sociale redac
teur geeft hierbij een ver
sI,ag van deze bijeenkoms,t, 
waarop nog eens d,e onit,s,tel
lende nood van die oudjes 
werd gedemon,s1tTeerd en de 
tiekortkominigen van de 
Noodwet-Drees duidelijk 
aan het licht traden. 

(Van onze sociale redacteur) .i van thans komen te zitten. l De Noodvoorziening van Drees voorziet bij lange na niet In de noden Wij moeten d-emonstreren L---------------der ouden van dagen. Velen blijve,n van hun kinderen afhankèlijk en
"7'......:=-------------. l z k EJ»l vertegenwoordiger van d moeten de vernederende gang naar de bureau's voor S0c1a e a en ;Haàgse afdeling va� de ooml blijven maken. Een onmiddellijke verhoging· qer uitkeringen met deect een hartstochtelijk beroep op 50% Is nodig om enigszins de hee_i:se_nde nood �e�djes te lenigen. d�anwezlgen om, Indien geen

1 1:!'n�lé, resultaten afkomen, in Ziehier de belangrijkste éonclu les Een compliment bracht spreker :rrutssa'te demonstreren. ,.vvij vra-welke de heer Trouwborst, de aan het communistische Kamerlid J!én sichts een deel ·van de door 'voorzitter van de Algem. B nd Koenen, voor het11een hij In de dajlr ebben wij recht op," riep.. rons produceerde meerwaarde, van Ouden van Dagen, gist en Kamer over deze noodwet naar dele/spr. Ol}.der luid applaus ult.· f b ht .,, d OoÏC' een A1'}lsterdamse bestuurder op de grote demonstratieve bij en- voren hee t ge rac en voor e voerde nog 'kort het woord over komst van deze bond in de ot- voorstellen, welke hij heeft ge- de ganf ran zaken in de hoofd ..-rdamse Rlvièrahal trok. ! daan. 
V:::�p)Jens kregen de aanwezig •�voren had de beer Trouwb rst Behalve dat de uitkeringen veel te Kam�fracties de gelegenheid meen uitvoerige beschouwing en laag zijn, is de voornaamste __ grlef eni� woorden te spreken. Vanoverzicht gegeven van de lij ns- der ouden van dagen, dat z1J hun J\!,11e fracties waren alleen deweg, die de bond is moeten an uitkering bij de bureaux voor �w.d.A. (door de heer v. d. Brug)bij de behartlgL�· van de be an- Sociale Zaken moeten halen en ,to. de C.P.N. (wij merkten o.a gen der ouden van dagen ��hij dat zij grotendeels noo- van de Cor Borst Dries Koenen en Hooggewaagde van de traagl:J.eld, ,'f',' ar- bijdrage van hun kin8eren, die karspel benevens Henk Gortzak,mee de zaak der oudjes step is reeds met grote tekorten zitten, op) vertegenwoordigd.behandeld. " : moeten leven. De heer v d. Brug zeide, .,dat 

G "').ld? ' het in de toekomst wel beter zou een BI'. • Wij. willen niet van het tekor.t·, wordeh" en dat alles zou wordenU � " " 
1 .. k l " llande!ingen cJ�r T�ee•.lo• van onze kinderen leven," zegt gedaan w a t  m o g e  1J �-Kamer citeerde dE\ heer Trouw- spreker · '

Dries Koenen spreekt oorst een aantal sprekers der . · &mse Kam:erf • .ictles. Velen had-1 Uitvoerig ging spr. in op een rap.den erkend, dat de uitkering? port van een commissie uit �etmden het i .1 der v·erkloo Stichting van de Arbeid, W.'.l.a:-u1tt.ldsuitkerlngen lagen en . t blijltt dat met de op stapelmzorglngselement gehandh�fd staan'de wet op de Sociale Verhleef; dit belette ecl,.er de meeste zekering, voor ouderdomsvoorzle-1111 hen niet, met het zeer on vol- , nlng een gronduitkering van onge.ooende wetsontwerp genoegen· te veer 16 gulden in de week in hetiemen. De heer Suurhoff V�!"- verschiet ligt. Hiervoor moet danklaarde biiv. niet voldaan te Z!Jn een premie worden betaaid en dit om de voorgestelde uitkeringen, op z'n minst 40 jaar. Een we;r-.maar "er was nu eenmaal)n ver- kende vrouw, are zoµ gaan trouband met 's1ands flna��l�,n geen wen en met werken uitschelden, 1 betere regeling" mogellJk · Vol- verliest al haar rechten. Het isgens dezelfde Suurhoff zouden de ·;aak der thans werkende ar_belslichts weinigen nog met Maat- ders om toe te zien en te strJJde�schappelijk Steun te maken heb- voor een betere regeling, opdat ZJJbtn maar spr. raadt deze afge- op hun oude dag niet in hetzelfdevwdlgde aan, eens bij de uitbetaling der ultlcerlngen te komen..--------\!tien, dan zou hij wel anders iraten 

Dries Koenen maakte kort en krachtig aan het verhaal "er is geen geld" eeh einde door onder luide instemming te w�jzen. op de enorme wi nsten en op de vele onnutte uitgaven. ..Slechts door gemeenschappelijke strijd van ouderen en jongeren zal verbetering kunnen worden afgedwongen," zeide spr. Aan het slot der bijeenkomst, die door enige duizenden ouden van da"en was bezocht, werd een re:olutle aangenomen waarin gerefereerd wordt aan het adres, door de bond reeds op 11 November van het vorig jaar aan de Kamer gezonden en verzocht wordt Jlt adres al.,nog vóór het reces der Kamer 1.e do�n behan-
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' 

Bond van 

Enige tijd gele6.en ontvil1g 

in :rilburg een proces-verbaal betrefi'ende het verhoor van 

een politiek delinque11te,6.ie enige tijd geznorven :iad.Zij 

verklaB,l"Ö.e, dat zij te :'Jorcl..reclit voortge:i:1olpen v-78,S door en

kele pei"'sonen, die 11aar geldelijk hadá.en gesteu.i1d..Deze per

sonen waren �)etrokken bij de Algemene Bond V3,n ou-S.en van 

dagen,afdeling Dordrec�t. ' 

l\faar aanleidJhJ:1g van bove11s-l:;aande is door 1."'lij een 

o:nc"'...e;czoek ingesteld, 1.78,arvan een rapro:rt is opgo1:1Lekt,clat 

te bestemder pl�atse is ingeleverd. 

In dit rapport rmrde:.1 de volgende namen genoemd: 

... _. n.l. c"van 6.er Stek te Dorch"'echt,c Plaizier te J)o1"'ch·echt,
- -- .._._.._.... �· 

.,,,. H .Slie.12 te Ermelo en eiikele andere. 

Het rapport ?
voorkomende in omslag 33050 (Al6e7 ene 

Bond van Ouden van Dagen), gedateei"'d l AJ..,ril 1948 is later 

opgenG..cJd, naar aanleiding van het daarbij gevoecde kranten

bericht. 

• 

Gesloten te 's-Grave:nho.e,e, 10 rei 1948.

8 
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Op ver-toon van deze kaart wordt U toegang v�rleend, de 

VERGADERING 
• 

' 

bij te wonen op Woensdag 10 Maart a.s. n.rµ. 2 uur, Lange Bree
straat, gebouw , ,Patrimonium' 1 

l echter onder voorwaarde• dat U lid 
wenst te blijven .. van de Algemene Bond van Ouden van Dagen 
(Nederland) in zijn vorm, zoals deze altijd heeft bestaan.; 

· Indien het U dus ernst is, bezoek dan de vergadering .
, 

• 

' 

) 

· Het gehele
I 

• 

Namens het ·�oofdbestuur: 
afdelingsbestuur
is geroyeerd.

• 

• 

' 

... ., P. C. TROUWBORST, Voorzitter 
G. FLIPSE, SecFetaris
C. DEN HARTOG, Penningmeester . { 
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C. V.D.
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Alg.Bond van_· Ouden van Dagen 

Op de op bijgaande kaart aangekondigde vergadering 

werd in hoofd_zaak het woord gevoerd door de voorzitter van 

het Hoofdbestuur P .c .Trouvmorst.Aanv,ezig waren 25 personen, 

waaronder enkele mensen van Zwijndrecht.Alle aanwezigen ga

ven te kennen lid te blijven van de Algemene Bond van Ouden 

van Dagen.Een voorlopig bestuur kon niet worden gekozen en 

zal voorlopig h�t bestuur van de afdeling Zwijndrecht fu.nge� 

reh als afdelingsbestuur voor de afdeli�g Dordrecht.Secreta

ris is Christiaan Saalber�,geboren te Nootdorp 8 Juli 1881 

agent van een levensverzekering en krantenbezorger,wonende 

j;e ZwijndrechttE:orn.astraat 40.S.staat te Zwijndrecht gunstig 

bekend.Hij evenals zijn zo-on bezorgen "Het Vrije Volk". 

Het doel van gemelde Bond is te streven naar soci

ale verbetering (pensioenen enz.) en niet met het houden van 
f�estjes en pleizierreisjes zoals het voormalig bestuur wens 

te en daarvoor grote bedragen trachtte in te zamelen. 

Het verschil va.11. mening ten opzichte van het doel 
der Bond schijnt e'én van de redenen te zijn van de afschei

ding gesignaleerd in bijgaand artikel van het Dortdsch D�c 

blad van 22 Maart 1948.De vermelding,dat ruim 400 leden zich 
zouden hebben afgescheiden is bij onderzoek overdreven ge

bleken. 
Voorts is gebleken,dat er onder de ouden van

te Dordrecht thans 3 stromingen zijn namelijk:
.§:.! Leden van de Algemene Bond van Ouden van dagen;
b! Leden van de Dordtsche Bond van O.v.D;
c. Ongeorganiseerden (Dit zijn hoofdzakelijk mensen,èf.?be

van het geharrev,ar tussen de verschillende partijen
kopschuw· zijn geworden) •

\ Het bestuur van de Dordtse Bond moet als links
orriënteerd v-.rorden beschouwd.-

Op 4 Mae,rt 1948 richtte de Heer Trouwbo:cst voo:ï..�
noemd een schrijven aan den Heer c.v.P.te Dordrecht 1 v;,aarvaneen afschrift hierbij gaat.

tütgegaan. 
�ot op heden is er niet veel va.11. de organisaties

Gesloten te 's-Gravenhage l April 1948. /111 8 'Vj· 
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ALGENENE BOND VAN OUDEN VAN DAGEN � 
Nederland. 

Secretariaat 
Bothastraat 42 B 
Rotterdam ( z) Rotterdam, 4-3-48 

( 

Edelachtbare Heer, 

Aan de Heer Hoofdcommissaris 
·van Poli tie
te Dordrecht.

In verband met een te houden vergadering van Ouden van Dagen op 

Woensdag 10-3-48, des namidda.gs 2 uur, Lange Breestraat, gebouw 

Patrimonium te Dordrecht, onder leiding van ons Hoofdbestuur, zul

len wij het op hoge prijs stellen indien er van politiezijde een 

oogj.e in het zeil gehouden wordt, omreden er te Dordrecht enkèl e 

persoBen zijn, waarvan u de namen hee� kunnen lezen in het Dor

�_cb.ts Dagblad en Dordtse Nieuwsblad, die zich ni'et wensen te hou-
er den aan statuten enz. en een z.g. Bond van Ouden van Dagen Dor-

drecht van hebben gemaakt zonder dat de Ouden van Dagen bijeen ge

roepen zijn om i.d. op te richten, bovendien contributiezegels 

plakken en contributieboekjes van onze Bond en meer van die fraaig

heden en wel eens zouden willen overgaan wat tumult hier of daar 

ontketenen. Wij als bestuurders zijn niet gesteld op dictators 

van linkse zijde. 

In afwachting 

P.S. 

Hoogachtend 

Namens het Hoofdbest.uur 

Get. P.C. Trouwborst 
Voorzitter 

Get. P. Flipse 
� Seceetaris 

Speciaal vragen wij uw aandacht te willen vestigen op de handelingi 
.. 

dia de peroonen W. v.d. Laars en A. de Leeuw plegen of zullen nog 

plegen te doen. Zij en de andere bestuurders van de afd. Dordrecht 

van onze 
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, Maan.dag 22 Maart 1948· 

Bond Ouden van Dagen 
\ 

D..e afd. Dordrecht van de Bond van 
Ouden van Dagen heeft zich van de 
Algem. . Bond Nederland af gescheiden. 
Men heeft nu besloten tot oprichting 
van de Dordtse Bond van 0. v. D. met 
áanvankelijk ruim 400 leden. 

Het bestuur bestaat uit: W. v. der 
Laars, voorzitter; A. de Keizer en I. 
Schreven, secretarissen; A. H. de Leeuw 
en W. Harms, peningmeesters. .... 
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OD 947 
Voor 

UITTREKSEL 

.1,LG.BOND. VOOR OUDl:!."'N VAl'� L..1-1GEN ( Naam ......................................................................................................................................... _ 

Origineel in 

Volg nr .... 

l'D 5919 

.32408 .. ... .... Ag, nr .... ............. .. . Aard van het stuk ... inJ..i.cl1.tin,:,,�n .... b.e.tr .•.... hu.1; ... e...,.n .. 

....... ... Datum .. 2ö .•.. 2 .•. 4g. ········ .. �.?.� .. �.?..E:.�.�.�.\.':'.�.1�.�··························· Afz. 8 

--------------

.1;.1t.;; hc:d:'d----1.1:;,l v u de, l e .ellb Bond voor 01.... ..... eri vun ].)0 en i� ·c:1e�tird
ten ht�i4v l/<;.1]l 1...011 [OOI'.:.ittcr V::.;;,1.L.h cc u ..;iLL.J Ld.;• j(D.n01', eborbn
te not t1;,rdw!11 .3,. . ..tf"llul.'u.c 188:.3, � er �l, t..brü , vO! ljild b t 6 .• 1 <J,.._'l, 
L�loc f,.1 t(.;ii &trr:.1'--'t 5Cu!' De secret..::ris i:.:, a.�.J�,I�L FLL . .:>..:., (t>LOl't.n te 
Rotter-... .... m 29 J:t;;brt.wri 1880, oncnd e te 1wttt..rda!'l Bott.c.1.;:;tl'c..1:it 4::;.
v .... .., c1::t:n vc.n beiden i.., iet& ten n .... dele ue \.ene. Ret doel v�n c.e 
Bone L:., he.,_ beh .... rti;en va __ dG ...>OCiule uöL,n ... en van oucen v"n d�1 l-n.
De tono i:;; �n�et teJreàe.n rr._(.;t, a e I'I;;! t.ling v .... 1 de ? ood.;t;t v .... n .:.nl.., t0r
Dree::s tetreffer.c, c de ouderaom.::. voorL,ier i t: . 

J.let dut Gl...id "De ,::.,ê.lr.t eidfT f; • .:..kt 78€1 0.Phf.>f Vè.n de .JO!,d' Wur ..:.C eer. 
1rOJa{�undc;-J)d:;,rdje V,.;.f' ,t..c.1kt. 
LrJ, v c.,1· c..à..,r.:.n •t- var de Lonc luc. t .me�- �icr ni t.t com.rr., i"' �L..;cn uit. 
In het Lordrec�,t� !-iie,..i.::::blud v-.1n öû Jur .... ct1'i l!, .• r_ Lo ,t e{:n .é.l.·til:\.l;.ii.,,\...
voor over deze. ord. 
Cü • .;:,LL., .:Ln.1.,..,I ... tl, , eLorën te Doràrec1t 16 r� .,;1 rJ, 187j, ... onc...:.1.� bt:- .1.0et
;o1.enèL. te DOl'dXvC!,t, l.;iZGIL:,tru..:.t �9, i� J:;6�.iih

gm. à&.i: lc,.l)Ord1•t::
.·en vC1 t !1;;,; Il.ic;t Î!L .:>tuot Ó.e mee:;;t ûE-1.VGuuipu veruntiOOrc.,irtV Vc.1 
� t:-;ldvr::. oij te ho1...ae 1. 

hûill .1.,LI,..) ..... TLK, , E.u. te .oecr1.,u 16 ! ei 1�15, evc..,.;.lue,,er c-r, IO en G
te 1 c1·01't,Cl t, C:lct..GEn:Jtru.:.:t 05, i.:> ·voorzitter.::.it,ter Vull de bec ... rijf..,-

I'OG.., r;1ct....�1.:..1 vun de L.V.C .... ü.1 o .dert. de cc1 ct.lljst aer JPN voc..t 
de 2e "'-o,lOr. In l.•.:cb ,lc..::> .hi� Cu,.r,iunl;.,t.i...,ch ·éll6

°
bnteré.lJdSlid in vO:.tdrec

er. h00fu '[bc;l 1ro_1-.,gundu t•armu t voor het .,...,c1rhdà ... -L.omt;r:eest. te 
u·r.:i OVl,n. 

---------------

Uitgetrokken door �,, ·································· Afd./Sectie ,CD-•11:1 ....... Datum2.l. .•. 7 .•. 4.8 ..
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:VRIJDAG 30 J°ANUARI 194S 

Ouden van dagen, Iet 

_. . op uw zaak 

/ De Al«em. Bond van Oudén vàn Dagen __.....had Donderdagmiddag in Patrimoniumeen buitengewone vergadering belegd, waar de heer P. C. Trouwborst, bondsvoorzitter uit R0tteröäm,nëëîfgesproken. Twee jaar geleden had spreker met l Dordt kennis gemaakt. Er werd een afde-' ling opgericht, die langs wettelijke weg zou streven naar ouderdomspensioen. 
1

Drie ouden van dagen namen die taak op zich. Trots enige tegenwerking werd Dordt een parel aan de grote kroon. Het Gem. Bestuur van Dordt werd ingelicht met gevolg, dat er een steunverlening f kwam. dank zij de samenwerking. Spreker i gaf daarna een historisch overzicht. Reeds 
l 

in 1896 ginge;1 enige Rotterdammers naar Den Haag. Maar men vond weinig gehoor. Nog niet lang geleden werden met minister Drees een paar conferenties gehouden. Daar vond men gehoor en verbetering. Een noodwet werd voor 3 jaar aangenomen. Dat was nog niet. wat men wenste. Premievrij staatspensioen is nog toekomstmuziek. Thans telt de Bond reeds 41 afd. met ruim 10.000 leden. 18 Febr. a.s. wordt in Rotterdam weer een meeting gehouden. ,Jammer genoeg begint een reactie roet in het eten te gooien. Spreker deed al zijn • best om het verkeerde daarvan aan tetonen. Eendracht maakt macht, twéedracht breekt kracht.
-·· -·
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Algemene Bond 'v>.. y 
van Ouden van 

V 
�I 

Dagen 
1 

\ �,µAfdeling te Amsterdam/
i:.. rtl A•. IJ opgericht f .. - �K De ne .Bo,n� xau Qp�van eldgisferen te Am-s eraam een· openbare vergadering. ze

li
eenkom.st was zeerdruk b&!zoch . De voorzitter deeldemede, ,<�at bond th�s 36 afdelinge en.,;t'ul 10.00&�n telt.De rek"êr, heer TroJwborst, zett doel e strevèn <ter bondi uit n. De b d beoogt "te strijden· vo beter levensomst;:indighedende oude11 v'<1n dagen. Hiervoor ishet, zo zeide spr., nodiçi , dat inalle delen van het land afdelingen der so·nd worden opgericht. Voor 1de bond bestaat grote belangstellinq. Dit blijkt uit het feit, datzelfs in het Zuiden van ons landreeds 10 afdelingen in een kortespanne tijds zijn opgericht.Uit de na deze inleiding gevoerdediscussie bleek, hoe hoog de noodder oudjes gestegen is. Speciaal tegen de onderhoudsplicht, die henvan . klnderbtjdragen afhankeltikdoet ztin, de bijsteun, de te lageuitkeringen en de klasse-indeling, waren hun grieven gericht. Aan het einde van deze verg-aderlnggaven zich een groot aantal-aanwezigen op als lid. Uit hun midden werd direct eenbestuur gekozen. Secretaris vandit bestuur is de heer H. c. van/ !�;�elnwaz,dtstraat 62 III, Am�m-Oost. 
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