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UITTREIZSEL 

Uit : OD 947

Voor : OD 1509 

Ag.nr: 918 39

Naam: 

Naam: 

Afz. : 

ALGEMENE B<DND VAN OUDEN VAN DAGEN NEDERLAND 

NEDERLANDSE BOND VAN OUDEN VAN DAGEN 

ID Utrecht datum: 25-8-50 

Aard van het stuk: Verslag ja.a.rverg.v.d.Algem.Bond v.Ouden v.Dagen geh.te Utrlop 
24-8-50.

Onder de ingekomen stukken öevindt zich een tweetal brieven van de Neder
landse Bond v.Ouden van Dagen 9welke door de voorzitter worden voorgelezen. 
De eerste brief luidt: 

NEDERLANDSE BOND VAN OUDEN VAN DAGEN 
Secr.Transvaalstraa.t 37,Rotterdam. 

Onderw .FUSIE Rotterdam,30-5-50 

.Aa.n Hoofdbestuur,Afdelingsbesturen en Leden van de 
Algemene Bond van Ouden van Dagen. 

Namens onze leden delen wij Il mede dat nog steeds de bereidwillig 
heid bestaat tot samenwerking of fusie.In verband daarmede wordt voorgesteld een 
z.g.fuaiecommissie samen te stellen.

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

C .VOLAART ,secr, 
C .SPAAN, pennignm. 

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

Aan Hoofdbestuur en Afge-gaardigden van de Alg.Bond van 
Ouden van Dagen,in vergadering bijeen te Utrecht • 

In navolging op ons schrijven.gedateerd·30-5-50 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 momenteel zitting hebben in 
Uw Hoofdbestuur,geen deel zullen uitmaken van het na de fusie te vormen bestuur. 
Dit is de tweede,ma.a.r dan ook de laatste maal dat wij de band uitsteken.Wij heb& 
ben 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 kennid gesteld met het voorgestelde, 

Na het voorlezen hiervan staan onmiddellijk diverse afgevaardigden op en vragen 
het woord.Er wordt gero�pen "Achter het ijzeren gordijn" en nNaar Korea".Men 
bleek zelfs niet over de fusie te willen praten.Dit bleek men reeds het vorige 
).aar te hebben gedaan en men was niet van plan er nu weer over te beginnen.Er is 
maar èèn bond en dat is de Algeméne Bond van.9�den van Dagen,stelde de 
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voorzitter nadrukkelijk vast •• Men wenste geen enkel contact en verzocht 
in het vervolg maar te doen of de Nederlandse Bond niet bestaat.Unaniem 
bleek men niet op samenwerking gesteld.Fel gingen sommige afgevaardigden 
te keer tegen TROUVIBORST,die zijn plicht had verzaakt en thans dicta tori
aal optrad • 

RM 

10-10-50.

Op aanwijzing van: BII!d. 
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Uiel"bij wordt l.!,• Óm te beho_uàen, toegezonden een
afscbrift-rapp�rt.over de Af,GEMENE BOND VAN OUDEN 

_"VAN DAGEN, naar de i�oud waarvan verwezen moge 
worden. Een·foto-copie van de brief welke aanle1-

.aing gat· op deze zaa� dieJJ:} r in te gaán, EJà at mede

hierbij. 

. 

.. 







.!i!O. 625éJ.- t ,:8 28 waart 1950 • 

Uw brief �o.�30/9 ft.li. dà 25-2-'50 

Om.er� -rp: �.fa.-l.;1 ,, . ., 'v •! ï.U, OU.t, ,.tf V J.N LAG·El�. 

V�l�T.hC.HJ, ELIJK. 

Naar clWl lei,�i1.1g van het hierboven oan;dhaal�e schz·ijven, 
bevatt-:mde oen brieî van .Adriam.rn BOUT, oud 66 jtrnr, onende 
Lelistraa�G 3 hs., te Amste.i.·Ûem, bv·b.·oi:' .nde oe 1.:.-e ... ��itE 
BO!��J VAN OU4,Bl� V"AH DAGER, · onJt het �;rolgenue be richt • 

.1.1e brief'soh1·ijver A.BO'Or gehoord, verklttarde als volgt: 

Op 2 ·1 uctobér 1345 is te .�otterear.a opgu:.·icht èe A.LG v.. ... .Irn 
B0.1.-: J VAN OU.D-:I-T i.an ..vJ1UE.r:t (P,.13.0 • • ) 

Blijkens de statuten stelt de Bond �üch ton ooel om doo:r· 
organisatie ,l e hel.,.ngen 1�, cie h.1.1 en te beh�rtigen, speciaal 
een afdoende ondG.:i.·c1ori:;;voo1•zieninr;. Hij ti:acht c it ooel te 
bereiken langs wettfgên \'!eg an el äoor. 
a. het uit,�r:v(m van·,:;;c·..;chri:rtcn en he1-, homJ<Jn van vergade-

ring�!i;
b. ht!t stichten van aJ.'àelingen •

.1.,e nona is aangega�w voo1· de tijd van 20 jaai: oî zov ·el 
korter �lf:i not.ig is or. het voo:rge.r,;eloe doel te bei·eiken: 
JL

L

,0 �..,u:z vu DE .!;0 .J.1:�,,i::l..Lü1;1;. 

Lid van de :Boncl kui:111011 zijn alle l:ederl.andcxs oie c:e leeftijd 
van 55 jasr hetben bereikt. Op plaatsen waar mrer aan 3 
le<.�en }üj111 7ormcn tie�c �n afà1:iling. 1n g_co-i;e pl1�atsen 
kunnen 1!}ce ... dè.re .-:i-u.1eling •n Jevo:rvid •.or,•e'l. 

Het so1.:-·c .a..:isat w.:is "�snva�ll::cJ.ijJ{ 3avcs1,igd '!;e Rotterdam, 
.Botha;.:itré..at 42 b, thans 1100:f'katie 109, -te 's-Gravenhag.zc 

tfaandeli jks oroi; oen mede,.-.elingenblaJ ili ilgG.;even, geti telè: 
11Meo0delingcn v.::.r;. cm ,1lg'&mems l3orn'.l ·,en ûtH.,en van -agen". 
F:eèactieau1·{;� c vcnee.r.s Hoefkade 110s, to 'c-G.nivcnhtige .• 

.De conti:ibutic bearaagt J 0.2(; per maana, waarvan de incas-
seoret: � 0.08 ontvangt • • ,.._ ::ofü; b,zit t.bans ,en kapit .... al van 
on<.5eveer / 17 .000.- • .1 it kapit::.ul , o:r � ._:obrnikt voor zaal
huu1·, 'boeken e:i.�:. 

Op 7 Januari 19"3 io te Am�terdarc een ::::foeli:i.g van ce A.n.0.1. 
opgericht. Iu die tijd heo ik lllij ook aJ.s J.:trl bij de -'i•B.O • •  
afdeling Amsterdam, a3nr;csJ.ot,:-;n. �h211s tfJl�; Amste.cc..am ö af
delingen. In ,eCel!1be.r 1949 t�ldcn de a-r-relingcn in ./lmsterdam 
in tot:Jal 1700 leo,-.ri, ,!O<'h <•it 2an1;al is ir.. de laatste maL1n
aen, volgens n:ii;jn ceninl, st-0rh.t t�rug��elopen. Het totale 
aantal iaden van de Bono �al one,;eveer 20.000 b�aragen. 

Toen ik mij als lid v.:..n oe J� • .BoO •• ,. heb opg€gP.ven. verkeerde 
ik in de mening cmt ai t een neutrale nol'..ld ,, as en aJ.le poli
tiek buiten de Bond zou blijven. Ik moot co.rlijk zc�ger.> aan
vankelijk bleef de politiek o-0k �uiten de jond. Ik ben onge
veer anderhalf' jaar secretaris geweest van a:fdeJ.ing 3 1 te

Amsterdam. 
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Uet volle toewijaing heb ik mij voor dit werk gegeven, steeos 
het doel voor ogen stollcnóe, zoals <1it in de statuten is 
uitgedrukt. Gedurende de tijd dat ik secretaris geweest ben 
bleek mij d at langzamerhand communistische elementen onder 
de leden. met lmn corumanistisclle ideeän n.aar voren k,.. amen • 
. vit kwam voornamelijk tot uiting op de huishoudelijke ver
gaderingen, waar zij aan trachtten de medeleder1 te beïnvloe
den. Ook bij bestuursverkieziL1gen werden de comr unistische 
leden steeds actiever. Get'racht v:erd zoveel mogelijk commu
nistische candidaten naar voren te brengen. Ik heb mij al�ijd 
zoveel mogelijk hiertegen verzet, maar ondervond alle tegen
werking • .  ;aar ik mij er niet voor lenen vil or.i in het gareel 
van de communisten te lopen, heb ik ongeveer 5 maanden ge
leden bedankt als lid van 1t.B.o.�. Ik heb toen ongeveer 300 
pamfletten laten drukken en aan cte leden in �msterdam ge
stmira waar in ik kenbaar waakte om welke reden ik E.ls lid 
beàankte. liet is mij bekend dat in de laatste maanoen veel 
leden, om dezelfoe 1·eàen hebben bedankt. 
Ik ben thans lic: van de ?t J.JER1.AlL :Jt .6vli.L v lii OU.u·· . .1.� Il.dl .DAGE!� 
(N.B.O • .....,.) Het secretarióat van deze Bond is gevesiliigci te 
.tlotterdam, Transvaalstraat 37 b, secret�ris P. 0. T "C/u.,BORST • 
.ve leden van het hoofdbeetuur van N .n.o., . . onimj! allen te 
rlotterdam. Amsterdam heeft nog geen afdeling van deze Bond. 

JJe bond voorzitter .• van JW :K Van Els'tstraat 18à > te Schie
dam ven de A.B.o.n., alCus A.BOUT, is ook communist. Lit 
blijkt uit het volgende: 
Op 1 Januari 1950 ontving ik een brief van de secretaris van 
de .1.,i.B.O._., de heer ..... C.'l'I'OUr'BOfü"J., waarin omtrent V1.v.BEEK 
het volgende v•erd gesC'Ereven: 
,, Voorts citeren �ij iets uit een brief van de heer .v. 
, , BEEK, van der. Elststxnat 1 b, te Schieaam, gedatcercr-
, , rJ'üni 1-9,.9. Hij schrijft o.rn. het volgende: 
, , 11En ik, ja ik ben v1el geen lid von de communistische pe.:r-
> t tij, maar toch in het geh�im werk ik er al t�ee jaar voor, 
, , maar ik t1·ek er mij niets van aan dat men ·�at zegt� •• ,, •••
Verder wordt in deze brief melding gemafjkt dat , • van Bf;,'K,
enige tijd geleden gêhuldigo is voor vele jaren trou�·e
dienst, eerst in de B • .i .1.P. en later P.v.a • .,. 11 

Tot zover de verklat:ing van A.DOUT. 

In Hovember 19.IT9 was het hoofubestuu:r van de 1\. .:a.o.n. ols 
volgt samengcoteld: 

voorzitter: �.van BR,K, Van Elststraat 18a, te Schieàami 

secxetaris: G.J.èe llaUIN, lloe:f'kade 409, te •s-Gravenhage;

pe�..ningin.: c. den nAnTOG, Polderstraat 82a, te Rotteroam.

leden: 1.van den N'�,G, v·oncnde te Rotterdam ( nade.r 
adres onbekend). 

J. van Boven , wonenöe te Rotterdam ( naàer
adres onbek,;;rn:1) •
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vervolg lecien; Vun l)L"'tTlfBR , vermoedelijk wonende te Rotteraam; 

Jan PRINS, geboren te Purmerend, 28 kei 1882, ae

dexlandse nationaliteit, van beroep karrijder, wo
nende Hoofdweg 215-111, te Amstei·dam. 
J)ezerzijd s is bekend dat o-p 7 :to<1e1:iber 1946, in het
dagblad 11 1 e Naarheid", a 002 P ,I.rW een advertentie 
\ erd geplaatst, met de vo:;tgende inhoud: 
"Nij feliciteren de ..:;owJet-Unie en kameraad :-Stalin 
met de herdenking v an de revolutie". 
Bij de gehouden verkiezingen in 1948 en 1949 ''Verd 
door �liING propaganda gemaakt voor äe Cl�., öoor 
het . anbrengen van een raam-an iche.

In de omgeving van het aangeg�ven adres staat be
trokkene bekend als een actief communist. 

Karel J!'rederik Willem JAuO.Bi:5, ger.ioren te Venlo, 13 
öcto6er 1882, Nederlan0se nationaliteit, huisschil
der, wonende Commelinstraat 76-11 achter, te Amster
aam • 
.Dezerzijds, is b�kenà dat hij in de · ·erf campagne der
CPN., van 18-1-'47 tot 17-2-'tt.7, één eer beste 
wervei·s werd genoemd. Hij ·. ierf voo.L afdeling 13 
(Oosterpark- �apperbuurt), in die p�riode 85 nieuwe 
leden. 
vp 1-5- 1 48 verzamelöe de colportageploeg van n.De 
,aarheid tt, op zijn adres. 
OP. 16 füacirt 19lj O ve1·schaftc- hij logios oan de gede
legeerden naar het EVC-congres 19·9. 
Op 18 Laart 1949 tekende hij op de protestlijst NVB., 
tc .... ,en het optl'etlen der Gric-kse Jegcring, contra 
de opstandelingen. 

Het is niet bekend of er inmiddels ook wijzigingen in het 
hoofûbestuur hebben plaats gevonden. Omtrent de politieke
gezinàheid v&n de overige leden van het hoofdbestuur, zijn 
geen gegevens verkregen • 

.3estnursleden van de afdelingen Amste1·aam zijn ( voor zover 
bekend geworden) 
algemeen secr.: 

Gerardus Antonius .JA'"H1LS, geboren te Amsterdam, 
1''7 Juli 188', i'iedei·landse .aatior.ali tei t, van beroep 
opperman, �ehuwa met: Anna waria llOLJ�JIJ�EU, gebo-
2·on te l!.mste rdam, 17 �cptem'6er ltfüS, wonenoe 
Looiersgracht 2 hs., te Amsterdam� 
i;ezc rzijds is bekenà dat DANIÎL� ex-voorzitter is 
van het werklozen agitatiecoroite. In 1932 ,·:as bij 
sec1·etaris van de' J.anà eli jk-e li'ederatie van bouw
vakaxbeicers. 
Betl·okkene is anarchist. Ilij is een sterke vereerder 
van Domela Nieuwenhuis. Hij is geabonneerd op àe 
"Vrije Socialist n . 

bladz. 4 
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Levij illfüJ.rî.MlNS, geb:-ren te !oste1·dam, 6 l!'ebruari 1879, 
Nece:rlanase nationaliteit, kantoorbediende� t"Onende 
:>artmaribosti·aut 7-1, te Amsterdam. 
BENJAM.IMS is algemeen adviseur voor de afdelingen te 
Amsterdam. Geen politieke uitingen bekend ge\· orden.

Klaas BOOIJ, geboren te J,en Helder, 9 Novembe1· lb7ö, lleder
lanc,se nationaliteit, !!lat roos, wonende n ijttenbachstroat 
90-111, te 1.msterdnC1.
BOOIJ is voor?.itter afdeling 3. Geen politieke uitingen 
'bekend gevorden. 

.. 

G-erorcius Antonius .;1;_�NIE1.1S, geboren te 11msteraam, 17 Juli 
IB84, o:ppez·man, wonende Looiersgracht 2 hs., te Amsterdam. 
LANIËL.:i is secreto.ris .Jfueling 4. (Tevens algemeen secre
taris, zie boven). 

Men.no hfW.L:CA, 3eboren ·t;e Groningen, 19 .November 1�78, 
los-v.e:r.Rman, Nederland se .nutionali teit, wonenc1e Kleine 
Xattenbu.rge1·st1t1at 31-1, 'te nmsterdaUl. 
llUu.1.1.IKtc1 is voorzitter van afdeling 2. 
1,ezerzijds is bek,...mJ dat hij bij de gehouden verkiezingen 
i.n 1948 en 19 1 9, propaganda gema"kt ht=eft voor de CP.1. .• , a oor 
het aanbrengen van een riam-affiche. In de omgeving van het 
aangegeven adres staat hij b�kend als een actief co�mu.nist. 

Gerridina Jozephina lfä.1,.JJRIK:3, geboren te Zwolle, 28 :Jep
tember 1879, .i�eûe1·landse nationaliteit, gehuVJd me't: 
illem ILU:,r ••. : B, geboren te Ut1·echt, 30 u<?ceinber Hr/ 5, 

wonenële iÜduenveg 3-11, te .Amste.raam. 
Beti:·olr..kene is bP-stuars lid van a.fd e ling 8. 
Omwonenden verklaarden dat l.evrouw H •... , .. {! Jrn 00111munistiscb 
georiënteerd is, H�ar man bemoeit zich niet met de politiek. 
In 1948 \',erd, bij èe g;ehou1Jen verkiezingen voor de Leden
der 2e Kamer, onor dit 6ezin propaganda gemaakt voor de 
CPN., door het aanb"tengen van ee11 raal!l-affiche. :Buurtbe,·o
ne1·a zijn van mening oat dit biljet a oor L:ev.rouw 1-LA ..... : ..• :rs
is aangebracht, tegen de wil van h, ar rnan, altfü,ms het bil
jet werd, voordat éle verkiezint;speriode ver streken v1as, ver
V'ijderä. Bij c.e gehomlen verkiezingen in 1949, werd geen 
propaganda ge�aakt. 

Karel ..r·red erik .. illem. J.\l..,OB..,, gebor"'n te Venlo, 13- October
1J82, buisschiiaer, wonen�Comoelinst��at 76-11 acntex, te 
Amsterdam. 
JAvOBS is bestuurslid afàeling 3. (Tevens lid van het
hoofdbestuur, zie boven). 

Johannes Rendricus de JONG, geboren te Amsterdam, 22 Januari 
1876 
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van beroep los-,1erkmen, Nederlandse nationaliteit, \,onen
ue Gouösbloe,:istraat 207-1 achte.r, te ./\msteraam. 

Blijkens ue Politie-administratie te Amsteràam is hij in 
1919 geverbaliseerd terzake ontt1cl1tige handelingen met 
r-iinderj�uige meisjes.(geen veroordeling bekend) Op poli
tiek gobied k-0mt hij niet voor. 

1:e tJ01rn is bestuurslid afdeling 4. Geen politiek streven 
'6eke11d ge, orden. 

Jacob h..tb ... 11:JR, geboren te Sloten (Nf!), 30 Juni 1�7c,, .1.�eder
londse nationaliteit, zonder beroep, \Onende Van àer Hoop
s 'traat 13 ·1-1 1 te Ar.is te rdêim. 

Á..'.4.,,.ER is voorzitte.L· afdeling 7. 
Geen politieke ui tingon bekend geworden. 

J&cobus Wilhelmus van LCON, geboren te Amsterà�, 30 Octo
ber 18'76, kantoo1·bedienae, .11'ederlandse nationeli tei t, \ o
nenäe Brink 15 hs., te .Amsterdam. 

Van LOON in sec:!'eta.ris afce ling 8. 
Aangertooen wordt dat hij politiek àe richting van éle 
1.v.o.A. is toegedaan.

Cornelis den OUDfN t 
geboren to Amsterdam, 2·t Juni H375, 

zond er 'beroep, Ned e.:rlandse na tionali tei t, vrnncnde .es te1'

straat 225-11 rechts, te Amsterdam. 

�en OU.,.\PJ' is bestuurslid van afdeling 4. 
Geen politiek streven bekend geworden. 

Arie PRnrs, geboren te 1iemen, 24 .:ecec.bcr lë76, r.uelk
slijter, Nederlandse nationaliteit, wonende h:ercatorst:raat 
42-1, te Amsteraam. 
!'.rins in bestuurslid van afdeling 6. 
J�etrokkene is, blijkens de Poli tie-administratie te Amster
dam, op 13 Ootober 19 9 geverbalisoerC te.rzake het ver

oorzaken von een ver�kersongeval, met ernstig licba@elijk 
letsel. Op politiek gebied komt hij niet voor. 
�olitieke uitingen zijn bij hem niet waargenomen. 

"an l"RINS, geboJ·en te ..turmerend, 28 Lei 1882, �ederlandse 
nationo!iteit, �onende tloofdweg 215-111, te AmsterdBm • 
.t-.:.u:us is voorzitter van a:f'deling 6 t tevens lid van het 
hoofobestuur.(zie boven) 

Willem POS'.r, geboren te Naarden., 10 Januàri 1679, � aker 
nachtveiligheidsdienst, Nederlandse nation�liteit, �onende 
J.J.Creme�stra�t 1-11, te Amsterdam. 
POST is bestuurslid van �fdeling 6. 
ffljkens de .Poli tie-oêministratie te Amsterdam is hij in 
1921, terzake dcs�rtie, veroordeelo tot één maand 

gevangenisstraf 
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voorwnarJelijk, met een proeftijd van 3 jaar. Op politiek 
gebied komt hij niot voor. 
Geen politiek at.reven bekend geworden. 

Kornelis ,ilhelm!ls 1(EvEl!tiir'lA, c:;eboren te Ztliöbroek, 28 
11eoeober .L8tl2, haveu.arbeioer, ,.,eà e.rlanase nationLlitei t, 
wonenöe Von Zcsens·tr aat 27-111, te Arnsteruam • 
. �· V�RSLA is bestuurslád van af<.ieling 3. 

Blijkens de Poli tie-aoministra tie te J1mste1·d am is hij in 
1922 in bevnring g0steld terzake verdacht van 1iefstal van 
een koehuia. �oo.a ve:r·ooraeling bekend. Deze.rzijès is be
kend aat bet1·okkene, bij de gehouden verkiez.ingen in 19 � ö 
en 1949, p1"opaganoa m;.1.akte voor de cnr., door het aanbren
gen van een r am-af1iche. 
"IT'. tE ... JL\ st('.lat in de o,ngevi.ng van zijn roninl.'5 bekena als 
een actief co1.1munist. 

Jan van SCH..UJ:I:I.,;._fl •, geboren te Bou.rn, 19 Januari 18h0 > 

'broodbakker, J.11ederlandse nationuli teit, .-·one.nae :11hclmina
straat 87-11, te amstcrdao. 
Betrokkene is voorzitter van afuelin6 7.
Geen politiek streven belcenû ge. O!'oEm .•

1dbortus Johannes îRO.t.iPETTER, geboren te Amsterdao, ,1 Juli 
IB79, havenarbeider, ... 1ederla11öse na tionali telt, V'One.nöe 
Uiterwè,.r,rdenstraai. 249 hs., te , mste:rdam. 
IJezer:-ijds j_s bel:enà da.t hij in 19 ,7 lià · 8S v n de CPN. 
afdeling 1 ''/ • .H�t is niet bekend geworder" of' hij thans nog 
lid van de C.P!î. is. 

Jacob Johan lf" .i .• ::IJ, geboi·en t'.; 's-Gravenh ... ge, 5 Ap1·i 1 1875, 
zonder bP.roep, �-:cdürlandse nationaliteit, Tonende 
Commelinstra�t 122-111 achtei·, te ... msterdam. 
VF".t:t'\ .. l� is bestuu1.·sli(: van .,.fd el ing ) . 
'.Blijkens de Politie-adr"inistratie te hms·l;eräam is hij in 
1927 geverbuliseerd terzake verdacht van uiefstel. (geen 
veroorëeling bekena). In 1931 is hij geverbaliseerd ter
zoke het plegen van ontucht met een meisje beneuen óe 16 
jDar. (geseponeerd, geen "r.iewi js). 
Op politiek gebied komt hij niet voor. 
�oliti�ke uihinsen van betrokkene zijn niet bekend gev or
cîen. 

W;i.etze P.ISl5..:..t, gebor·en tE: Gaasterland, 9 Juni 1879 > zon
der beroep, _,ede.rlanOs() nationa li tei t, v·onende B.rinkstraat 
33 hs., te .. msterdam. 
n:s::;3R :j.s bestuurslid afdeling 8. 
Volgens buurtbewoners zou VIS� 'R sympathiseren met öe·.i:'lldit. 

Lat1rertus VOLR.'iü�, geboren te .Purmerend, 17 Mei 1879, van 
'6eroep huisschilder, r�ederlanèse nationaliteit, ,·,onende 
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/ BlankenstrDat A6-1�, te Amsteraam. 
VOLRAA·..' in secretaris van efd eling 2 o 

.,t;etro1t1rene syu11�thisoert met èle :!?.v.a • ..,. 

Afdeling 5 (Amsterdam NOO"'L,) is opgehove11. ,e 'Jest,mrs
leden van deze afaeling, hebben enige maanden g�leuen be
àanlct al s lid van�: •• B.O • .iJ • .Je leden bel.leren thans bij 
afdeling 2 en 4. -e juiste 0xenzen van de hierboven ge
noemde afdelingen zijn niet bekend geHorûen. 

Voo:i: zover de hic�rboven eenoemde pe1·sonen in de __ oli tie
ac.:ir.i.iniGtratie te Amsterdam voorkomen, is oit achter hu:i 
naoe n v e:i:mel d • 

Het bedanken van cle lwei· .BOtr.r als lid va:,� • .B.O • •  en de 
door hem ve�zonden circulaires onder een deel van do leden, 
ve1·meldende de ·eden van �ijn bedanken, heef't or1oer de 
leaen en ook dEt�r bui i:ien 1 veel stof doen opwaaien •.. 
De algemeen sec re tnris van Amstc:t:darn, de hc.::er JJ.ArîlE...i3 7 

heel.'t gemeend hiertegen in te 5aë:in. tnige \'.eken gel uen 
heeft hij een sch�ijven �ericht aan de redacteurs van de 
verschillende dagblauen, met het verzoek äit schrijven 
in de ö &gblaáen or> te nemen. Hierin heeft hij een tli teen
ze�liting gegeven dat de Bond, in tegenstelling met hetgeen 
dooJ.· soomigEm bew0e1·d wordt, '}trikt 11eu·trlwl is. 
Voor zover bekend is, is ai t t·c.a1:·ijven nog niet opgenoru�n. 

Ol:it!lm"cn,GJJe briefschriJ�er A,1301!,�, is politiek de richting VEln de
P.v.d.A. toegEldaan. Îf'ÎJ doet zich sterk 01·-L11jege�ind 'voox.
JBCUT is een persoon ûie grziag aan officiële ins ·tanties en
personen schrijft. Volgens her.1 heeft hij herhaalGelijk
san U. · .ds Koningi.l'1 g.=;sch:reven en hij is er trots op dat
zijn brieven t.tceas beantwoord '•· o:r:üen. Ook hee:ft hij o.a.
geschreven aan de B • •  en H.C. te uotterdum.
BOD� is erg overareven. Hij sta�t nl spoeaig klaar om
"i'ëmËind als fel corrmunist to bestempelen.
In het verenigingsleven t1·eedt hij gracg op de v0org1-ond.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .., • • • • • • • ••• • •••••••••••••••• B4
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Hierbij wordt medegedeeld dat het bestL1ur van d� ;:r� 
derlandse Bond van Oud en van Da�eE_, opgericht 21 I.1aart 1949, 

als volgt is samenvesteld: 
�i Trouwb?rst, Pieter Cornelis, geboren 30-3-1883 te Rotterdam, 

wonende te J.otteJ:•dam, Bloemfonteinstraat 5Gc :1e voorzitter; 

X f Flipse, Gabriël, gebo:,:en 29-2-1880 te Rotterdam, wonende te
.r1otter-dam, Bothastraat 42b : 1 e se�etaris, tevens 1 e penning
�ter ; 

,........\ van de� Pol, HeJ.·mamis ibeoaori�s, geboren 19-4-:J.884 te Oude
rater, wonende üe Ro·tterdam, Hilledijk 39a :2e vo�� ; 

...,1 Volaart, Cornelis, geboren 28-1-1382 te i.;ieuwe .r onge, ,1onende 

te Rotte.::·da..i, Traasvaa lstraat 37b : 2e secretaris; 
-f van Bennekom, J., geboren 13-2-1879 te Rottel'dam, vronende 

te Rhoon, Dorpsstraat 141 ; 
..-, 1 Smit, J., eeboren 11-10-1�76 te Amsterdam, wonende te .Jelft, 

Julianastraat 133; 
"1 -ressin&, J .:i .• , geboren 20-12-1877 te Amsterdan, wonende te 

Rhoon, .Jorpslijk 7 4. 

zijn. 
Volgens eigen opgave zoQd en al "i eze personen part ij loos 

--t'.an C.V.D. 
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VEBBL.AG 

·} . "'.- } .\., '. r. 

van ee.,n ledenvergadering der 
van Dagen,. , J ai"de1ing Arntiem, 
te Ar1.thêm. · 

·, � 
� ... , ...... f 1 Zaalca,.,.äcit'el.t: · .. ±. lóó perso:a·en.

t 
�.,. ... • -2 .. 'r; • f .. ,.. ( .,...J.n" ,, 

� if' � • _. r I t 

·�·. �·-· • • l 1 �o:1nw0 z1· n:· . + 8. 0 personen. 
;,: r � • • 

• � �� '< 
·i. • ,. 'ft',' _.., 

1i �· • ,l: ,,� . 

t/:., : ·i· , .J §preker·: fi.o 
I vah B&ek, ..Bor1dsvoorzi tter, .wonende te Schieq.am.

' ' � I .. •- :r 
�,r.. " i.: 

. · ·. .. De, lé+di.ng van .d�ze vergF.1derü11_7, ber1.1.st bij de vooriz;.it�er 
'�cler_.Atdeli.ng Arnhem� Graa�s Ale4ander Verst�eg, geboren te 

• _;'"1 .Arnhem 4-12-1880, wpnende te .A.rnhem, O:nder cie- Linden 24, die
l te 15 uur de aa:uwézigen . .harte lijk welkom toero�t en daarna het 
, Wqord 1�eeft. aan het .it�vise.rend bes·tt:l'l1rslid de Ja3e.r Jan Chris-

;· ti
à
.an, �ebor-en_ te Ar:-nhem 4-9-,1882, wo.n(itl.de te Arnhem, Stad- ,.. 

h-ouderstJ;"4./it..5?, dt_é <te a anwezisèn medede-el t dat .d.ez'? vere.aderi.ng 
bele;3d. i.s., t"eiteinde 4e afdeline; q-p ,te ho-ogte ·t.,.e t:r.enge.n met 
gebe'J.I'te.i}.iss�n. .. welke zich in de ·::Bond he'bgen afg.e.speeld voor 
èn _tljq.·eney het: outsl ag van de h� .P.c. Trouw-borst en G. J<'lipse, 
respectievelijk als voorzitter Véül de Bond e:n als äecretaris. 

. He-t i_!î3 ons gebleken, dat Trot.Mborat onze bond in ,., 1
COJ.n�stische richtïn.g atuu:n<ie'J aldus spr. doch wij z�in ir1 onze-:(·1 
Alsemene Bond van 00.den .v&n Dar.;e11 niet van plan oni ons door "'"i 

Mosicou te laten- ,LLC:teren. Voor al.Le gee::ite 15JJ.-:e en poli tiekc 
strom:Lncen is in on�e Bond plaats, doch wanneer wij m.ei.'ken, dot 
eE::.il lid van onze Bond coru;.n.mistü,c.ha ideeën_ �1ee-ft, of dezA -'lil 
pro page.reu" zullen w;ij hem vteJ. aon zijri verst end breng-e.n, dat h;ij
ma 1.r moet vè:t:d �,jjn.en·. · 

. · ·/ .:J
.De Sond..svoorzitter, de heer van .Beek, ?.al U t�s der ·;. · · 

zaak l'.P�m;iw'borst ç. s" naûep ui teènzet i:;en. 

� er ·1 
De s_pro 'W, v,� 13-eek, doot hierna d � v�I't;áctorine; v:ei·slag ·. 

. · van de bija�kol'lSt van d� AlgMene .Eo�1.d ve.n Ouden van Da,.;en in 
� ,Jf , de J:li vie:tahaJ. te Ro'tïte1'ct� oj 13 Januari 19-i,,<). � �. ,,. : j••., , 
\l1· ,·, · In� ver_;ad.�ri11ê; hiéld,. aldus ?.\�)r., VO'orzitier. TrQtlW.� · 

�,t·, bo;r:'st e�n refü:.·wá&'rin. ruj o.m. na.:1r voren qr.·acht• .dat i?èh 
''

v0or, tel ici de 2e Kti.ner <!er 8t_ateu GèrJ.è�alü i.;edaen tot ve!'-be- ·' 
·', tering d.e.c socü:'lle. v�zo1'�ing V.?-n d.0 oudE!l v,an i.agen wes var-

.'::- ... torpcn �et 8j te-ge.n 7 stem ren. Die zevén stem Jten.·, alJ.us Trouw-
� • ,. •':/' • . cl"'. . t • • · ·borst, zijn vttu-de k!l1:1.erleden 1 die voor on2,e bélun;_;en opko1:ie.o. 

(Dit Wèlren 4,e heren comni.unisten Hoogcarspel c,n. ) o

,, __ !'
'rl'

1,-!Jt·_ 
Als $ti?�s dP,Ver.kiezint;en. v;ecr worc,en :.;ehouuen, �lfüis 

. • '#.: .• ·._..1+ouwborst, kom.én. de n.e:r;en die in de fü::mel;' tegen jul.li-e bèlan-
: -ç,..È·t· fJ,· · g�.n: stenu•:esn, wee: :r,,.at mooie auto's o·,1 jullie naar de .eteJ'llbureau;x 

7, , .. � t;:.:,f.,E, � �& ��n�en., v:,rdom.t .ne·t <1.� echter ook eu., kruip nog lieve�. o-p
,4�, . ..,.� �.,, . Je. J:GU.een naar ·.o.�t stembltl>eau.1. ma·ar stem tïa11r dan ook op a.ie ,
'f '_'.,. /'�.:::'�·.,,f"V\�iwnaen, die·voór_ �ul.l��e b.7lru1e,en op q.e 'bres sto!lden en .in " 
,:}�i-li,,.:""t�,.: rl.e toe.Komet pok .$U.l,,len .staàil. · ,. ··,r.

;;/··:,P,. 1(., • Hieruit zien we. �çlus_ spr •. van 13eek 1 dat.Trouwbçrst_' 
· 

','·, '.:,s. �>:� . .'J.;!,1- ,d�z�- Ver;Satlerin·g Q.penlij� met. zijn COfn.!1'JuriistiSOÄ� --���thien.
1/'�'·/, .,�ri,1.q '.,7:1"' ,, �Qr de d.a� kwàm.. . · · . ·
.. ,, ·· :. ,_/1{t� ':

._
.{' , Ook ·g�droet hij .zic1i op ergerl:jke v,jjze als een dict-at?r• 

1
\�11 , '.w·, . lii 'n'á1n.1 �i0�illJlOIJ. tig tssluit en ep. st el<ie een act.;ou.nt.filit in ::ll.enst
,,1:-ri '-}:�,,��ft, !v�· te bon.cl .. aan, -zo;uder a.a:-a-in,de Bondsraad of net .Dagelij1"..s 
c\. (/!:'.<( �� ,..'aé.Stuür te'kenhèii� /)èze eigen.iüaeh.tit;e houding van '1;.routttbo.:st . ·: 1; 

r;;"... � 
' is door (?.US' becri tise.er-ct alsook zijn po-lit.ieke houdinz. . � 

{'4� �� • -� orf ,J FE;)bruari 1�9 kre;,·g ik van Trom.borst e11 tlipee
.... \ ...... , •• � ""'lotsel--lY'l.<?'.,,ee,n ·schr5jven ., �a,..rrin zij med,edeeld.en, d<.lt zjj oedankten-·

' .. • • 7. ),' -�: . . • 
,,-ï::.. .• : .. ;;it. áls Qef.:rtu-urder en als lid van de .5ond, zonder verdere opt�v� ?'Ï• 

Il, • • • ':' �' ; . .. ,. • ,•, ' • : f � ':'.. ' • 

, .j· � • ?� .... w�,-, ... . , .-�, .. ;,, .;.... . �;. . . . . .. 
' '• ;.l � � 'lt.�

r,
· } , ,: . . • .' ,;. ·t;,�· ... � ; ' 1 �;1 ., •.J..,:,i : ... �, 

� /, 7� ' "H�f � :• . � t, •4���:ti.•,1 ,. ' ' 
1.,•-;.� ��- ., -

,W1'-'..t,\ ��;&.� fa" �. . // ",4..v.:it,,'. ··\' r:: • .. 
1', � .. • ... -· 
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V�,.n J."'0'"1G11C:lll o :1oen h:3 a ·.,_n 1.ê\ ll ::1.Uder,j bestu 11'.'dér i!lG\.lr..Lelin� 
de•.;L� ,,�,n ,.;...,..1 ue:.:lu.1:t O!'.l hec·m te ::.:;a·,n, lila�,te h:_, d·" cp .... erki:1.J 
:.o t 1J.ij ,1.•el 1;,;:ru._'; 7,ou komen, na '.ie tus:,ent:jdse ve:..r;.i e·:..lt1.:_�en vun 
de �e K3 ,1._ r, file ÜJ. 1:;:,,0 volc"ms zi.j-4 voorspel.Lir.g .zc...tden 
v or· Lni1 ...:.eh.a,1d�n • .Jc:.1!1 AOm ik ·teru8; en ?.ul,.;.en er ho�e bo:m.en 

\ v��l.L e:1, ':'fo us 'Irc,u\ nors -c. .-Ie c is ons n:iJ:t t1sl� Jaal duide lJjk, 
v.at hi.J .hier: ied.r;! bcüoe .1.d�. 

j)') ,;r 'Lat oco. ·-rn.-{e.n van d.e ze he.ci�û is 'L� luc�it t,Je,"'!;r

zuiver,.tci:· �ë.e urc..1.eH :Jn kun ·i:J·1 ·1.,, nu .;;�luk:.ig wc-::r s11re\-.)!l 

van 'er:n neu·i,J'r.dr� or'.,.;;.L.1is.c;tie, t'!a;.,ri.o i�ó( t·, on0;ev.c'1t zijn 
c;odso.ienst 0.;' _·ol.itiek, zi....:h vr·�cL.k·kan 0e):e,_.;,�n, :onJ.er 

i (\.\�an� of di<.:t ·:t,llll'o 

De he:..·0n 1Crou.-1bors·t; .:!! a!'l i.� se �1eb,)en ne ie<.. '·KL O ld ,l.-Jt 
z,t tll.u1s e,�D nieu••e 0011:1. V8.11 otuien v·l!' ..i.,1 en heb1,.,n op2;eric1t, 
:_:;r:1a ·,.:r•1 "riü•lèr l,, !d?e ..;orni Vall Ouden vi-.n D3 ::en''• ,_,jj Vdll en 
d '.1! orise o �red n . in VJ r1 tg :�:m. 

H,,,t _.u.:rt �cJ1tcr·, <11J1..,.s �,.,r. i niet goc l. met deze ni�uwe. 
bon·!. rl� {0 IJ , e 1·., · • .1 he�.i. t 18 �') bon<.i. n. 1. s 1 zee, _.'f' en .'3Ctu-ij ve 
-.-".. Ï ... · ...lY! • 

Ik �.Le ru· v:,.:. ko .en, (.:lt �rou l)OL· .;;t m� t '."..i.jn vo.1.2;Blin.::;en 
no'-" r--t. ··.:r1 ,, r: .t:· po t;:ji:s bjj 011s ·i;ertlf:/o.,t;. tra;j!' ,inn ::-.ullün 
l1ij !·,et .. ·. ,. ;\; !� v::-· . r... ,. dH di: "'e w,:;erop11c' . .::.:,6 ln on:�e ::10�.ti. verzett.0n 
eu. .L. !w . ·, !.TL ..:; v ,:r '.llLeriI, ·: ,ii t ,.et o.'1:J et ;r.s is (krachtig 
,i.,: L'J..u.H • · ;'j duJ.d,a11 ,.,;�';·11 �o,:. ··unü�ti:..;c t� _:-,?,lo1, .Ln onze or,:S')-
n i.ti · tü-. 

: r� O"'::üuit :•"t. ,.'} 1:1..J.1.v.c::;i ,,:>'to n. ,:;e s,;;oren tot '1€'-t 
, i. •'-.:.: , .,1 !•3: ,,.r., tr. nn;._ '! i._-, t'= f; ·,:' .• ·;il tot net ••',�T.�'lde dor.:;l 
.r, • l. ..:-)1). J· >) l ecl�, • 

v�n·vo.L '._, r.!!!S i-..1.':. :.'.:t JE: ,ïa:.,e!' noc; e·.ren 1et "oor<l waarbij 
11.j . i�-::ded 1 t, ,.iat ui?. .. n\,elin.c.: ürnner:1 stee,i s ..:;roei0n:ï.e is en 

:ü �en teel t..'.U;, leden t�l t. 
D� ver'.:::>J.deri:,t, .:a :t J.çL-1:'nö te l·:>. 20 '.! LI'. u Lï;e <·-n. 

:� I 11 ,) ... 

Leuedelifl:,c::J1ol ?(t ,ü!:·i=>1"ene Jm.J 'J"ari Ouden V'1H D:.:i··�n, 
lïl ·�-- .J:i i 1 '_'L��; • 
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Fusie tussen bonden van 

ouden van dagen? 
De secretaris van de N.B.O.D. verzoekt 
ons het v-0!�ende mede te delen: 

Het hoofdpestuur v ,-de"""Nederlandse 
Bond van Ouden v Da :en heeft zich 
riamens de leden · en s · ijven gewend 
tot het hoofdbest r ....J!e Algemene 
Bond van Ouden v agen

� 

11\lederland) 
om enige person aan te ijzen, die 
met vertegenwoo digers van de Neder
landse B

l

van edachten nnen wis-, 
selen ove ve uele sam werking of 
fusie van ide óonden. " 
Wij tek en ierbij _.alfu, dat de heer 
Trouwb t o Ia.np( bedankte als lid
van de A. .0.D n toen een eigen bond, 
de N.B.O.D. richtte. 
Het is t open, dat aan deze tweespalt 
echter een einde wordt gemaak�. 
De belangen van de ouden van dagen 
v�a.gçn een sterke en eensgezinde orga-

1 nisatie. 
---- - -- -�---..J 
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• - Opge,rioht is clJe Neder1andise Bond 

! 
; van Ouden van Da,geii, Het v.ooi,lopig 

besfiu,u,r �ait u:iit P. d,e 'Drouwbont, 
voorzitter. G. Fli�, Botbastraait 42, RJot. 

· terda,m. sec<r."1)ellll:lmgmeester, J. Wes
] :_ ·sem en J .BennekOJ!l. , 

1 AT te R'dam een Ned. Bdnd van . 
uden van. Dagen is !3Pgericht met P.· L. 

�. Trouwborst als "Voor.z. ·en ,q, Flipse als 
; secr., die beiden. de .Jµg. Bond van 
1 Ouden van Dagen wegens hun comm . 
. grijven hebben moeten. xerlaten, 

zij dezelfde functies bék,l,eedden. 
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