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Petroleunén'ters in moeilijkheden . 
Landelijke prot~stactie 

Zaterdagmi dag Wordt in ~aal K1'1l.U aan 
dê Radematkt te Gron!hgè'l een bijzon
dere vergadering gehouden. 
De petroleumventers uit de provincie 
Groningen komen daar bijeen. 'rer:j!:elf
dertijd heeft ook in Leeuwarden een pro
v!rtç!ale vergadering van petroleumdé
ta!llisten plaats. 
Waarort'l vergaderen deze mensen'? 

Ze wensen in de allereerste phu~ts 
een verhog'ifig' van de provisie, die 
ze vàn de gröhi oliemaatschappijen 
krijgen. 
In de tweede plaMs wensen ze, dat 
hun bedrijf wordt beschetrnd teg·en 
beunhazerij. In sommige plaatsen in 
ons land, bijv. in , Assen, mogen 
slechts zij tnet petroleum venten, 
die een gemeentelijke vergunnlng 
hebben. 

De meeste petl''Jleumventers zijn geor•g'a
n!seetd in eèn bond .,Door Elenhe!d 
Sterk" geheten. Deze bond heeft nu door 
geheel Nederland vergaderingen met 
zijn leden belegd om de twee hierboven 
genöemde elsén ingewllligd te krijgen. 
Tot bekroning van de actie wordt een 
landelijke protestmeeting gehouden in 
Amersfoort op 25 November a.s. 

Als we vertellen, dat een petroleumven
ter thans gemiddeld f 35,50 per week 
verdient, dah kan ieder begr\jpen, dat er 
iets gebeuren m o e t. 

De petroleUmventer ontbeert ziektewet
uitkering en k inderbijslag, hij is uitge
sloteil van de ongevallenverzekerirtg en 
vah ouderdomszorg. In de afgelopen zo
nier konden velen van hen hun hoofd niet 
,meer boven water houden. Te Amster
dam hebben een aantal venters zich ge
wend tot Sociale Zaken tnet het verzoek 
gesteund te worden. 

Men verstrekte hen geen ondersteuning. 
De petroleumventers werd de raad ge
geven zich werkloos te melden, dan kon
den ~e naar de DUW ...... 
De petrolèUirtpr\Js is twee maal zo hoog' 
als v6ói' de oorlog. Tuen was die lJrijs 
nl. 8 cent per liter. Nu bedraagt ze 17 
cent per liter. De winsten van de grote 
olieconcerns zijn enorm hoog. De petro
leUhlVenters wensen dan ooit hun inko
mert n i e.t te vetmeetderen door dè pe
troleumprijs nog eens te verhogen, Ze 
voorzien dat er dan nog minder petro
leum zal worden verkocht dan rtu reeds 
het geval is. 

Ze wensen hun provisie verhoogd te 
zien tot 5 gulden per 100 liter op 
lwsten vart de winsten der · grote 
maatschappljèn. Alldetz\jds bese.ft 
tnen zeet goed, tlat een gezameni\Jk 
optreden van de Neclel"lalldse petro• 
leunwenters hiermee gepaard moet 
gaan. 

Gedurende de protestmeeting te Amers
foort op 25 November zal er in het ge
hele land geen petroleum worden ver
Jtoèht. Het erelid van de bond, de heer 
W. van Loon te Den Baag, zal onder 
meer het woord voeren op de meeting. 
terwijl men voorts hoopt, dat ook e.en 
vertegenwoordiger van de moderne mid
dertstartdsbond, waarbij D. E . S. is aan
gesloten. zal spreken. 
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V er.gaderi:P~g petroleumventers I 
De Haagse áf®ling van "Door eenheid 
sterk", de org;,~isatie van de petroleum
V'ehters, beleg op Maandagavond a.s . ' 
om uur in afé · "Paviljoen" .op het 

IRijswijkseplein een,openbare vergadering 
I voor venters uit Den Haag. De heer W . 
.!.van LQ . zal sRrel{en over: ,De.,_nood1 
to-êstan onder de petroleumventers" .. 
De toegang is vrij, ferwijl er ruimschoots 
gelegenheid is tot het stellen van vra-
gen. I 

~---_i 



OLIE-DETAILLISTEN 
KLAGEN 

Verzoek Olll ·kenning 
.(Van onze Utrechtse re actie)._ 

De petroleumventers zijn o evreden. 
Zij w~nsen bestaanszekerheid e erken
ning van hun beroep door de r gering. 
Om al hun' ~T!even aan den groothandel 
en de regering ke baar te maken was 
gisteren :een groot antal handelaren uit 
alle delen van het l nd na men foort 
getoge 

Tijd s e 
gehou~ve aderi i~ een mo é aan
genoi, wa rio b · dl'! rege ln:g met 
klem , rdt aa gedr g n de Ve !glngs
wet inbe<l 19 ok va toeQaS· 
stug t~ verkla n o tlen d ailhan el 
m petroleum. 

Naat dezen a_l ot 
olieslij rsberoep 
e.an de groothand 
marge, ,die tot nog o 
derd liter bedraagt; 
gulden. 

Drie swek rs, te wet de voorzitter 
\·an den ~ederiándsen B d van .Petro· 
,eumdetaillisten ,.Door nheld Sterk'', 
de heer B. J. de Winter, tweede voor· 
zitter van (\en Moderne11 lddenstands
bond, de heer P. J. de E:ruif, en de 
heer J van Loon, oud- orz!tter van 
den bond ,.Door Eenheid · terk" hebbe 
lU een rede geprotesteerd g~n de laks 
houding van de regenng t.a.v. den klei 
handel in petroleum. Reeds lang r 
den oorlog was aangedrongen op e 
ning van het beroep en de orga 
doch alles werd op de lange 
schoven. 

Scherp werd de verdeliu van de olie
toewijzingen door de grote concerns ge
laakt. Het rantsoen wordt steeds ver· · 
laagd. Deze regelmatige verlagingen 
1•an toewijzingen naast het steeds stij· 
gen In prijs van de noodzakelijke le· 
vensbehoeften geeft den .,olie-man" 
geen bestaan meer. • 

Het Is daarom, dat men verzocht heeft 
de winstmarge te verhogen en het be· 
roep te erkennen, waardoor waarsoh.ijn. 
lijk meer spoed zal worden betracht 

1 met de sociale w;::tgevlng voor de;,;e 
~roep van kleine zelfstandigen. 
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Petroleumventers luide11 de noodklok 
Vele wénsen · nog ~ fj~el . 

Broo. dwinning onmogelijk~ I g eenten. De grote) petroleumcon· 
• c ns hebben er uitera rd belang bij. 

Nadat de Nederlandse Bond van Pe- d t er zoveel_mogelijk ve ters op straat 
troleumdetaillisten "Door eenheid sterk" omen en ZIJn derhalve tegenstanders 
op 25 November 1948 te Amersfoort een an het vergumcnngens lse.l, aldus dP 
zeer tdruk bezochte protestvergadering eer B. J. de Wmter, v .orzrtter van dt> 
had gehouden, hee~t het hoofdbestuur bond. De~e ~oncerns! te ongeveer Stl 
va,n deze bond :Donderda,g aa,n een p_ct. van de rm.gort m ha_nden hebben, 
aa,nta,l vertegenwoordigers van de pers ZIJn daardoor m ~taat mvlo~d uit t~;~ 
zijn !dachten en verla,ngens kenbaa-r ge oef

1
enen op de gfosster~ en. kleme h3:n

maakt. De voornaa;mste wensen war1 de aren," ee mvloed dre met de "olie
een erkenning vanj de organisátie. ve -~annen ten goede komt. Wanneer er 
hoging van de willjötma,rge, gelijkmati e n:e~ spoedJg maatrege!en getroffen 
verdeling van het product en de do _ ' o:den, zal eel'! groot 9,eel van ?eze 
voering van de. kinY_ erbijsla,g. kleme zelfs!~mdrgen ar~nla~trg worden. 

Reeds nu ZIJn velen nrét m staat een 
Op het ogenblik q.eeft on& "land ~ge- weekloon van meer d;m f 30 te ver

veer 2000 bona-fide~petroleum-deta· lis- dienen. En de zom tijd is voor de 
ten, van wie ruim uizend bij de ond petroleumverkoop v el ongunstiger dan 
zijn aangesloten. eze persone zijn de winter. 
niet aangesloten ,in kn vakgroep Men Begm Februa.ç· zal de bond in alle 
behoeft ook geen er~enning te l 'ebben delen van heV land protestvergaderin
om petroleumventer t'e worden. Dit is gen gaan .Pe1egg!»1 in de hoop zo de 
wel het voornaamste 'bezwaar . an dt> aandac;b-t.-v'an de regering en de Neder
bona-fide handelaren. Wl)nt hierdoor i~ l;p;uiSè bevolking cip de noden van de 
practisch iedereen in staat _p~trolèurtî 1)etraleumvénters te vestigen . 
te gaan verkopen. lJ:l,. 1!1lig _, gemeenten· --- - - - · -- _ _ 
o.a Amsterdam en Rotterdam. heeft 
men aan de straatverkopers van petro· 
leum ventvergunningen uitgereikt. Er 
worden niet meer vergunningen V<'r· 
leet{d, dan met het oog op een be-
hoorlijke \l'erdienste verantwoord Î$. 
Deze maatreg'el bestaat echter slechts in 
nog geen 5 pct. van alle NederlandsE> 
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Petroleumventers willen 
. beroep beschermen 

AMSTERDAM. - De' toekomst ziet er 
onker uit voor Nederlands "oliemannen". 
n deze na-oorlogse tijd met zijn verhoogde 

. osten van levensonderhoud brengt de pe
roleumventer nauwelijks (en soms zells 

niet eens) een weekloon thuis van f 30.
tegen ongeveer f 40.- voor de oorlog. 

Het hoofdbestuur van de Nederlandse 
bond van petroleumdetaillisten "Door Een
heid Sterk" heeft er op gewezen, dat de 
grote petroleummaatschappijen, aan wie 
na de opheffing der distributie door de re
gering de ver'.deling van het product over 
ons land werci. toege'\Ve;.o;en, thans pogingen 1 
in het werk stellen allfenzeggenschap ·te 
krijgen. Hoe meer venfj!rS, zo redeneren 
de maatschappijen, hoe peer petroleum er 
wordt verkoéht. Hoe minder venters, hoe 
beter het inilividueeJ, voor iedere venter 
is, zo redeneren de 'b:l'iemannen,.: die niet 
in vaste loondienst zijn. Dit i~1 het kern
punt van de. strijd tussen rl petroleum
maatschappijen en de ongev r 2000 kleine 
detaillisten. 

"Wij hebben de regerijig gevraagd niet 
langer toe te staan, dat if:faereen, die meen
de daarin een bestaan ~e kunnèn vinden, 
bij de grote maatsch<;~~pijen kan aanklop
pen, van een wagen~e wordt voorzien en 
petroleum gaat verk'open. Dat kan worden 
verhinderd door het uitvaardigen van een 
verbod tot petroleumventen zonder een 
officiële ventvergunning. De centrale 
overheid verwees ons naar de gemeente
besturen. Bij slechts 20 Nederlandse ge
meenten, waaronder Amsterdam en Rot
terdam, vonden wij gehoor. Wat in deze 
beide grote steden kan, moet toch ook 
kunnen in de andere plaatsen van ons 
land", aldus de voorzitter. 

Begin Februari zal de bond in alle delen 
van het land protestvergaderingen beleg
gen. 
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OlieveQters zetten strijd om· 

P,:~~~~i~?, _ver~:!:~,. ~,?oo~~~~" 
venters wordt gesold en egerlng ac~21ich. De bond wenst, dat aan 
doet niets om verbetering hun nood- het · lsel, waarbij aan Iedereen, die 
toestand te brengen. .s de ~nter met pe oleum wenst te gaan venten, 
voorbij is, dreiglt 40% an de enters een verg;un.ning wordt ui·tgereikt, een 
.wrmlastlg te worden, r na de :\-~teT eidl.de, ~;:;,~lllaak.t wordt. Reeds boekte zij 
de petroleumomzet ;erk terug~p!;, in ~er~ het succes, dak geen 
Dit bleek uit de me . delingen van . e ventvergu11nmg ;wo:rdt uitger· e•ik.t zon- j 
I hee:r W~nte:r, Iandeli voorzi·tter \yan der dSJt ' advies ~ D.E.S. is inge
de Nederlandse bond voor petro.Ietpn- wonnen, 'Waatr~door h&~aar orunogelijk 
détaJmstoo . D.E.S., o~ een perJisn- .is, dati een te groolft' aan't'al veiliters 
fe!!'entie, dile gistermó gen voor v - elkaap net brood uLt dè' mond stoten. 
tegenwoo:rdigers van d A.m.stem e 
pers werd gehouden. .ln"'het overige deel vSJri. het land Is de 

venter nog onbeschermd en de ge
volgen daarvan zijn, qat hij gem.tddeld 
niet meer dan f 30· · per week netto 
thuis brengt. Hier8oljll kiJ.ll alleen een 
einde gemaakt wo den door het aSJntal 
venters beperk.t .te houden en het is 
hiervoor, da;t :ç>,E.S. vooi'tdurend vecht, 
welke strij4,..'!1ijn hoogtepunt vond in 
de grote · la.ndelijke protestvergaderdng 
die 25 Nove!llber te Amersfool't werd 
gehouden. De regering bleef tot nu toe 
doof voor de protesten en da8Jl'om zal 
D.E.S. Ln de komende periode overal 
openbare protestvergacleringen orga
niseren, teneinde haar 8Jotle voor erken
ning ·van het beroep v-an petroleum
vente!l' SJile k.rachit bij te zetten~ 

De g!!'Ote petroleumconcerns doen 1 
het mogelijke om het aSJntal venteJV! 
uLt te breiden. Waar vele vooters zij~, 
neemt de onderlinge concul1!'entle toe. 
Deze venters zullen - het koste wSJt 
het kost - trachten zo veel mogelijlt 
de producten van de grote maatschap'
pijen aan de man te brengoo, teneinde 
zelf aan een behooclijk loon te kunnen 
komen. De concurrentlestrijd van de 
grote concerns wO!l'drt dus in feLte op 
de ruggen van de petroleumven-t;e.rs 
mtgevochten. 

Tegen diJt streven verzet de bond van 

1
pet!l'oleumdétai.ntsten z.tch ten scherpste 
en In die strijd vin.dt zij het grootste 
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Petroleumdetaillisten 
protesteren 
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KORT VERSLAG VAN EEN OP ZATERDAG 30 OCToBER 19'4SL...GEHOUIJEN 
OPENBARE VERGADERING DOOR DE PETRO!EUMVENTERSBOND "DOOR EEN
DRACHT STERK" (D.E.S.) IN HET C~ J:aW:, GEVESTIGD RliDEMARKT 
TE GRONINGEN. , - - - ~ - - - - - - - - ~ ~ ~ - --~.---------

l Aanwezig waren ongeveer 100 personen bij een zaalca 
citeit van 100. Er waren geen vrouwen aanwezig. De bijee~~~~~~ 
was aangekondigd in de dagblad-pers terwijl de leden van de 
petroleumventersbond ( "Door Eendracht Sterk") een ui tnodigi 
voor deze vergadering hadden toegemtuurd gekregen. Als be
stuursleden van genoemde bond zinn van de afdeling Groningen 
te noemen: 

l, VOORZITTER: . 
I Harm GOOIJERT, geboren te Ten Boer 23 Aug~stus 1886, wonende 
te Groningen Bankastraat 43/a <A~ _ .l.. f-

' \ 
Secretaris: 
Regnerus Johannes STOK~ geboren te Groningen 22 Juni 1899., 
wonende te Groningen Cortingh~poort 2/a 

I 

Penni~meester: ·· 
Rieke~ van NI~VEGEN, gebor~n te Achtkerspelen ~6 Mei 1910., 
wonende te Groningen Albert~net Agnesstraat 14 •• 

I 1 

Ten omstreeks 15 uur opentde voorzitter GOOIJERT de 
vergadering. Hij deelde mede,. dat de maatschappelijke omstan
digheden, waarin de petroleumventers verkeren momenteel zee·r 
slechtf zijn. De verdiensten koKmen de F. 35~--. veelal niet 
~e boven, terwijl de petroleummaatschappijen daar venters 
neerzetten waar hun dat belieft. Zij gaan erop uit om de or 
nisaties klein te krijgen. Voorzitter ontkent dat de bond 

! 
"Door Eendrach:t Sterktt commu · stisch eorienteerd zou zijn!' 
We~geeft hij toe zelf de communistische idee voor te staan: 
Hij wekt voorts op leden voor de bond te winnen en geeft 

/, vervolgens het woord aan den Heer W. van LOON, erelid der 
· .. /i .,.. Bond wonende te 's-Gravenhage. 

lo\)""l)'• ~- • _,..; -- ÁJ-1/Lf- Spreker deelt mede, dat aan twee vertegenwoordigers 
• ~ fÏI van de petroleum-maatschappijen HA.SPER en WA.SSENA'ER ui tnodi

gingen zijn verstuurd om deze vergadering bij te wonen en het 
~- standpunt der maatschappijen te verdedigen. Zij hebben echéer 

niet de moed gehad op te komen dagen. 
spreker refereert vervolgens, dat twee jaar geleden 

op 1 November 1946 door de Bond een actie werd gevoerd ten
einde verhoging van de winstmarge voor de petroleum-venters 
te verkrijgen. Dit mocht destijds niet worden verhoogd, aan 
gezien de prijzen ook waren gestabiliseerd. N~twee jaar ziet 
men nu, dat zeer vele artikelen in prijs zijn verhoogd. 
Sommige petroleum-venters hebben een zeer goede omzet. Er 
zijn er ook echter zeer vele die .nog nlbet tot een omzet van 
1000 liéér per week kunnen komen waardoor ze nauwelijks kun
nen komen tot een weekloon van F. 35,--•• Het gevolg is dat 
vele venters een nevenberoep moeten aanvaarden teneinde in 
staat te zijn, te voorzien in de meest noodzakelijke levens
behoeften voor zichzelf en voor hun gezin. Spreker wil 
de positie van de petrolemm-venters vergelijken met die van 
een transport-arbeider. Deze komt tezamen met de sociale 
zieningen ongeveer tot een ·weekloon van F. 52 .--•• 



I 
- 2. -

Spreker wilde dit loon aanhouden voor de petroleum-venters, 
en wijst er vervolgens op, dat de petroleum niet in prijs 
met het gas kan concurreren. }Üj stelt voor de ~egering te 
verzoeken de winstmarge voor den petroleum-venter te verho
gen tot 5 cent per liter. 

Vervolgens voerde de bondsvo~rzitter de ~~NTER 
uit Amsterdam bet woord. 

Hij wilde zijn betoog richten op de grote pro
testvergadering, die op 25 N·ovember 1948 in Amersfoort zou 
worden belegd. Hij wees in een zeer uitvoeri~~ betoog op 
de slechte levensomstand~eden van de petrolam~venters. 
Hij wekte op genoemde protestvergadering zoveel mogelijk 
bij te wonen. 

Voorzitter sloot ten omstreeks 17.30 de vergad 
ring. Alles bad een ordelijk verloop. Incidenten vonden ni 
plaats. ~ - - - - ~ ~ - - - - - - - - ~ ~ - - ~ 
-------~~~~----------------~ G R 0 N I N GE N, 1 November, 1948 •• 



Petroleumventers protesteren 
De concerns maken millioenen wins't. 11er ~en werd die dag, zonder uit~ondering, 
· .. d landelijke protestvergadermg blJ te 

.Jaar, maar de venter komt nauweluks w~nen .. =~_,_":=--:!=--=- I 

aan f 39.- per weelc, hetgeen nog min- 1 - " 
der zal worden door een nieuwe rant
soenverlaging, aldus de heer W. van 
Loon, die gisteravond het woord voerde 
op een openbare protestvergadering hier J 

ter stede, uitgeschreven door de afde- ' 
ling Den Haag van de Ned. Bond van 
petroleumdetaillisten "Door eenheid 
sterlc". 
De voorzitter, de heer J. Hulleman, ver-

1 

klaarde dat deze verga8ermg ·belegd 
was als onderdeel van een reekil verga- ~ 
dermgen in het land ter voorbereiding 
van een landelijke protestvergadering 
tegen de wantoestanden, die in de pe
troleumhandel h eersen en die gehouden 
zal worden op· 25 November in Amers
foort. 
In een uitvoerig betoog schilderde de 
heer Van Loon, hoe de regering reeds 1 
in 1946 beloofde de prijzen tê zullen ver
lagen, 'doch dat integendeel de prijzen 
st~eds zijn gestegen. Gaf de regering 
ree1ls in datzelfde jaar toe, dat de ver
diensten voor de olieventers te laag wa
ren, na de nieuwe prijsstijgingen kan de 
venter het niet meer vol houden. I 
Is het loon van een transportarbeider 
heden ten dage f 42.- per week plus 
sociale rechten en .kinderbijslag, de pe
troleumventer komt niet hoger dan 
f 39.--, zonder deze rechten, integendeel 
hij moet daarvan nog zijn ondernemers
belasting betalen. 
Doch weer dreigt een vermindering van 
de toewijzing aan de venter met 15 pro- \ 
cent, wat voor hem nog eens 15 procent 
vermindering van inkomsten betekent. 
In Amsterdam hebben de venters zich 
reeds gemeld voor steun, doch zij wer-

l
den naar de D.U.W. verwezen. En dit 
alles, terwijl de grote petroleumconcerns 
uitermate hoge winsten maken. De Ko
ninklijke maakte in 1947 f 93 millioen 

\winst, terwijl de Standard het voor niet 
minder dan 220 ni.illioen dollar deed of 
wel 570 minioen gulden. 
Prijsverhoging is uitgesloten, omdat de 
petroleumprijs reeds meer dan 2 maal zo 
duuu is als voor de oorlog en daardoor 
het gebruik reeds is teruggelopen. Ver
hoging van. de inkomsten der venters is 
zonder prijsverhoging toch mogelijk, 
wanneer de bovenstaande hoge winsten 
in aanmerking worden genomen. 
Een andere grief van deze venters is, 
dat de regering · doof is voor hun eis de 
verkoop te verbinden aan een ventver
gunning. Steeds nemen de concerns nieu
we venters aan om de onderlinge con
currentie onder de venters aan te wak
keren, zoals zij dit voor de oorlog ge
daan hebben. · 
Tenslotte wees spreker er op, dat het 
prachtig klinkt, wanneer de regering 
naar aanleiding van de prijsverhogingen 
over de radio verkondigt, dat kinderbij
slag voor kleine zelfstandigen een drin
gende kwestie is geworden, doch hij 
herinnerde er aan, dat dr. A. van Rhijn, 
secr.gen. van Sociale Zaken, reeds in 
1944 in Londen hiervoor een schema had 
ontworpen, wat tot op heden, behalve 
de bovengenoemde erkenning, in het ge
heel niet in practijk is gebracht. Alleen. 
de gezamenlijke strijd van de petroleum
venters zal hierin verandering kunnen 
brengen. · 
De vergadering, die druk bezocht was, 
besloot op 25 November a.s. uit protest 
tegen deze wantoestanden geen petro
leum te verkopen, terwijl tevens beslo· 
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MltiTSTERIE VA"N ALGID"E!~ ZAKEN 

No.t .B.48907 · 
's-Gre.venhaga, 20 Nove 'ber i948. 
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Betr.: Petr61eumventersbond 
'~'Door Eendracht Sterk". 

U seh .no.366/48 d.d. 1-11-'48. 
V. RD.3 

•• \ 

Te Uwèr informatie hel? ik de . eer U te berichten, 
dat Willam ven LOON, geboren 27 Juli 190) te •s-Gra
vènhage, wonende Biebergstraat ff" te dezer stede·, dJ..e 
het· oord voerde op de in Uw terzijde aangehaàld 
verslag bedoelde·vergadering; . te 's-Gravenhage bekerid 
staat als een der vooraanstaaride leden Và%1 de C.P.N. 

Mede in verband. met de .. ·in dit verslag vermelde 
uitlating van de-afdelings~oorzitter EGQOOYERT,-moge 
ik u verzoeken-mij nader te willen dóen- inlichten -. 

·omtrent de·-;politieke· oriëntering c.q.· ac . · iteit der 
ovel"ige· .. bestuursleden.,- waarbij ik ~ indien·mogeli.jk 
--tevens ga.arne··zal vernemen' at over· het alge.u.eên 
de politi'eke inslag van d.e leden der plaatseB.jke af
üeling ven de bond te Uwent is. , . 

~EET HOOFD VAN DE DEI-TST t 
· voç:>r deze: . 

J.G.Cra.bbendaxn • 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Polit~e 
te 
0 r o n i n g e n& 
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Toen de fu ~ie he ;pre kingen tu ; FJen de EVC en het NVV gaande waren, 
hadden wij juiPt ook contact P:;elegd Ipet de org ani satie van pe
troleumventerR D.E.S. (Door Een dracht St e rk), met het doel tot een 
sarn.en:=-Melting van n·. E . S . met onze Bedrijfs groep te komen. Na ver-
pcheldene hecprekingen tussen on ,. on het Hoo f dbes tuur v an D.E.S. 
l{waM het ten'"'lotte zever dat 5 van de 7 hoofdbestuurders van 
l aat~t genoemde organiPatle · v oor"'tanders van een fu s ie met on s wam 
ren geworden. JUiPt deze 2 Ue gen;tanders Wirten echter tenPlotte 
de fÜPie met on;- t e voorkomen, waarb i j zij het bekende argument 
geb~uikten d9.t de EVC een corrrrnun st i sche o r ga n i8atie zou zijn. 
en ge v o l gG hiervan bleven de pet:r>oleumvE:nters, waarvan het me:>eni 
deel z. g . klelne zelf,-tandigen zijn, op een eilandje zitten, on

nachtig tot o p treden te gen de grote benzine-maat~chappijen waar
vab zij de prooi zijn geworden door het aff'luiten var de contrac
ten voor h e t hetrekken van hun producten. Waa r wij deze petro l eum 
ventE'rs P tee d~ met nadruk voor hebben gewaarschuwd, i.s juist de 
larüpte dagen hewaarheid ge vrorden: de winc- t ma r ge we lke zij vol
gen s contract pp de petroleum kunnen maken, is bePlist onvoldoen
de, terwijl de venters zelf alle Jk:o c- ten voor hun bedrijfje moeten 
dra gen e n buitengeploten zijn van de ;ocialo bepalingen, zoals 
kinderbijs l ag, ongevallen- en zie k tewet e.d . 
Wij moeten aan deze kleine neringdoende onze volle aandacht be
steden en de afdelingen hebben hierin een eers te taak. Het moet 
mogelijk zijn de ze mannen in onze !'i jen te brengen, vooral als de 
vrouwen van onze leden zi r. h hier voor Ppannen. Zij immers hebben 
als klant reu:elMatig cor.tact Met de petroleumventers en kun nen 
door met hen te "preken zeker vele leden winnen . 

Uitgetrokken door H uoooooooooo oo oou u Y ~P· 0 H 0 Md.jSectie g,.ç.g. J.YJ3. Datum 0 0 0000?~.~~490 
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~, tr.t Petroleumvente:rsbond' · ·.., · 

"· "Door Eendracht St~rk". 

• 

V. RD;) 
· Naàr· mïj van welingelic~te zijde werd bericht zal op 

25'· ·November a.s. te Uwent een gro·te protestvergadering 
worden beliJgd 'door de Petroleumven.tersbond ttDoor Een-
dl.'e.êht Sterku • . Verschillende leden van deze bond staan 
bokend als r ooraanstaande êommv.nisten. 

- ~ Ik bob de eer U te verzoeken mij t.z.t. een verslag 
van "bedoelde bijeenkomst te willen doen toekomen. 

.Aan de H~er 
c· .miasaris van Politie 
te 
A ·m e r § ~ o D r t . 

fo HET HOOliD VAN :OE DIENST, 
voor dezes 

) 
J .G .Crabbendarl. 
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Protestvergadering, uitgaande van de NedeFlands Bend van 
Petroleumdetaill.is.ten "D.Q.or eendracht s=ter:K 11 rDES , op-
25 November 1948 in de Markthal te Amersfoort. 
Antwoord op schrijven d.d. 20-11-48, no. 48907. 

jSprekers:, B.J. de Winter, voorzitter DES, afd. Amsterdam, tevens 

( 

der vergadering; 
, p.J. de Kruif, 2e voorzitter van de Nederlandse Bond van 

Middenstandsverenigingen; 
~~- / W. van Loon, Erelid en oud-secretaris van DES, vermoedelijk 

afkomstig uit 's-Gravenhage. 

/

Zaalcapaciteit: plm. 1100 personen. 
Aanwezig plm. 900 personen (800 mannen en 100 vrouwen). 
Stemming: Vrij rustig , zo nu en dan opgewonden. 

Op Donderdag, 25 November 1948 hield de Nederlandse Bond van 
• Petroleumdetaillisten "Door Eendracht Sterk" (D.E.S.) een grote pro

testvergadering in de Markthal te Amersfoort. Uit alle delen van het 
land waren de petroleumventers naar Amersfoort gekomen om deze ver
gadering bij te wonen. Op de autobussen, die de bezoekers aanvoerden 
stond te lezen:"Oliemannen eisen bestaanszekerheid". Op het podium 
was een dundoek aangebracht met de leuze:"Bestaanszekerheid door ver
hoging der winstmarge en erkenningen". 

De vergadering, die om 11.00 uur zou aanvangen, begon te omstree 
12.00 uur, doordat een groot aantal leden uit Groningen, Frieiand en 
Drenthe niet eerder aanwezig kon zijn. 

I De voorzitter van DES, afdeling Amsterdam, B.J. de Winter, opende 
de vergadering en heette allen hartelijk welkom, in het bijzonder de 
vertegenwoordiger van de Minister van Exonomische Zakeq/ dhr. J.D.G. 
Polde~ de voo~zitter van de vakgroep Binnenlandse Groothandel 
Minerale Oiieproducten, dhr Mr. u.F. van Leeuwen; de secretaresse van 
de Vakgroep Groothandel M~nerale Olie, mej. N. Dollé; de leden van de 
hoofdvakgroep en ondervakgroepen van D.E.S. en de leden van het be
stuur van de Nederlandse Middenstandsverenigingen. 

Vervolgens las hij een brief voor van de Standard Oil Compan~, 
~ waarin werd medegedeeld, dat men de eerste zes weken geen tijd kon 

vinden om tegemoet te komen aan de eisen van de venters en dat men 
evenmin tijd had om deze vergadering te bezoeken (hoongelach in de 
zaal). 

Hierna zette de voorzitter het doel van de protestvergadering 
uiteen en schetste de huidige onhoudbare toestand in de oliehandel, 
waardoor de venter met zijn gezin in zeer behoeftige omstandigheden 
komt. Spreker zei, dat de petroleumventers op het ogenblik alleen hun 

kunnen brood niet meer ~ verdienen, dat zij een bijbaantje moeten nemen en 
dat hun vrouwen uit werken moeten gaan. 

Spreker vervolgde ongeveer aldus: 
"Er zijn te veel venters, maar het grootste aandeel in de slechte 

toestand hebben de beunhazen onder de venters en de boerEncoÖperaties, 
die speciaal op he~ platteland de petroleum voor een of twee centen 
per liter minder gaan verkopen, zoals het ~ebeurt in de Achterhoek en 
in Overijssel. Het in handen laggen van de voorraadverdeling der olie 

vanu~x de grote concerns na het vrijgeven van de petroleum, leidt tot; 
de meest ongewenste toestanden. De concerns sturen te veel venters de 
straat op, waardoor de bonafide kleine zelfstandige handelaren de dupe 
worden. 
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Waarom neemt de regering de verdeling niet in handen door middel 
van de overheidsinstellingen van de Rijksaardolieproducten. De 
petroleumventer verdient plm. f. 41.25 per week. Hier moeten alle 
lasten nog af, zodat er ongeveer f. 35.- overblijft. Het gezin van 
de venter, dit zijn meestal grote gezinnen, kan hier niet van leven, 
terwijl er nog alarmerende berichten opduiken dat de winstmarge nog 
kleiner zal worden. 

Het hoofdbestuur heeft met alle mogelijke instanties en bestu
ren onderhandeld om erkenningen voor de venters te krijgen, verschil
lende gemeenten hebben zich hiertegen echter verzet, omdat zij menen, 
dat dit landelijk geregeld moet worden. 

De verhoging kinderbijslag voor kleine zelfstandigen laat veel 
te lang op zich wachten. D.E.S. wil de winstmarge, die thans f. 3.75 
per 100 liter bedraagt, brengen op f. 5.- per 100 liter. 

Op 9 Mei 1948 is er over alle mogelijkheden een uitvoerig rap
port uitgebracht aan de Minister van Economische Zaken, waarop wij 
tot op heden nog geen antwoord mochten ontvangen. Een zwarte winter 
staat voor de deur, de toestanden van de petroleummannen worden 
steeds ondragelijker. Daarom moet er loonbijslag komen, er moet 
kinderbijslag komen en er moet in sociale ver~ek~ng ten aanzien 
van de petroleum-detaillisten voorzien worden. Daarom belegden wij 
ter bespoediging hiervan deze protestvergadering~ 

Vervolgens gaf de voorzitter het woord aan de heer P.J. de Kruif 
2e voorzitter van de Ned.Bond v. Middenstandsverenigingen. 

Deze zette ~e betekenis van de Middenstand en de klein~e zelf
standigen uiteen, om vervolgens erop te wijzen, dat de zwarthandela
ren het in de eerste plaats zijn, die de dwangbuis van de distributie 
nog noodzakelijk maken. 

Hij sprak ongeveer aldus: 
"Middenstanders zijn zij, die eigen r1.s1.co dragen, ongeacht of Zl.J 
groot of klein zijn, daarom rekenen wij ook de petroleumXHH~xxde 
listen onder de middenstanders. Het is fout een scheidingslijn te 
trekken. Het moet geen standentrots zijn, het moet een standenbe
wustzijn zijn en daar ontbreekt het helaas nog wel eens aan. De mid
denstand is een groep mensen, die werkt voor een betere maatschappij, 
die de stoot opvangt tussen bezitters en niet-bezitters. 

Wij vragen de regering om de veren;i,.g.!hngvv.an detaillisten haar 
volledige medewerking te willen verlenen teneinde tot een betere ver
deling van de aardolieproducten te komen en niet de macht aan enkele 
grote lichamen over te laten, die het alleen te -doen is om zoveel 
mogelijk winst te maken (applaus) • 

Wij keren ons tegen de overheid omdàt deze onze economische vrij 
heden beperkt, maar wij moeten ons minstens zo sterk keren te~en de 
zwarte handel, omdat die onze economische welvaart tegenhoudt. 

De gemiddelde omzet van een petroleumventer is 1100 liter per 
week, waaraan hij plm. f. 41.- verdient. Hier moeten alle lasten nog 
af, zodat hij plm. f. 35.- overhoudt. Hier klopt iets niet. Wij wil
len vrij ademhalen, maar laten wij oppassen dat wij de vooroorlogse 
vrijheid niet teruggrijgen. Dit was een vrijheid van vrees, vrees 
voor de macht van de sterkste. Dit moeten wij in geen geval terug heb 
ben. Het voortbrengen van producten met de zweep achter de arbeiders, 
het gooien van bergen voedsel op de mesthoop en het ledig lopen van 
duizenden arbeidskrachten was het resultaat van deze vrijheid. 

De oude voorzitter van de R.K.II'liddenstandsbond zei ook: "Het ka
pitalistische stelsel is de grootste vijand van de Middenstand 11

• 

Het huidige ambtenarenstelsel, dat voor de oorlog reeds in het leven~' 
werd geroepen, heeft heel weinig verstand van de economische probl · 

S~reker schetste vervolgens uitvoerig de economische toestanden 
van vóor, tijdens en ná de laatste oorlog. 

Daarna vervolgde hij: 
"Wij moeten goed begrijpen, dat het stelsel van groepjes hier en 
groepjes daar, geen gewicht meer in de schaal legt. Wij moeten ons 
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. . .. ~ 
ons krachtmg organlseren l n een grote organisatie van de Midden-
stand, zulks om onze stem op e juiste plaats en op de juiste tijd 
te laten horen. 

Het gaat in deze tijd om niet meer en niet minder dan de 
medezeggenschap van de Middenstand. 

w~~agen: 
1. erkenning van de Nederlandse middenstandsorganisaties; 
2. opname van de Middenstand in de sociale verz~k~ringswetten; 
3. reg el ing van de kinderbijslag voor de kleine zelfstandigen, 

omdat de directeuren van grote firma's die ook ontvangen. 
4. verl1oging van de kinderbijslag, zoals ook een arbeider~ in 

loondienst ontvangt. 
5. bewuste regeling van het aantal winkels en het aantal bedrij

ven. Wij willen volledig vrij zijn. 
Vrij van de distributie, de groten zitten thans op het vinke

touw en fluiten hun zoet gefluit, maar wij fluiten niet mee verga
dering, wij staan aan de vooravond van een nieuwe tijd;en moet een 
eenhei~an mensen worden gesmeed, die in het economische leven de 
belangrijkste plaatsen innemen. Dus vergadering , let op Uw zaak. 
Thans wordt de stem van de Middenstand nog onvoldoende gehoord. 
Toon dat gij werken wilt voor het behoud van een gezonde midden-

• 
stand. Het gaat om een hoger welvaartsplan voor het gehele Neder
landse werkende volk. Sluit U aan leden van TIES in onze gelederen 

r-~~ en marcheer strijdend met ons mee~ 
lVV . \ Daarna sprak de oud-secretaris en erelid van DES , de heer 
"/b~~L w. van Loon, vermoedelijk afkomstig uit ~-Gravenhage: 
~ "Tie pè troleum-detaillisten worden vandaag aan de dag meer en 
· meer bedreigd in hun strijd om hun dagelijks brood. Zij hebben mo

menteel geen bestaan meer. Daarom zijn wij hier bijeen gekomen in 
deze protestvergadering. Tegen de grote olieconcerns, die de kleine 
zelfstandigen volledig van de kaart vegen, terwijl onze regering 
hieraan meewerkt. Voor de petroleumventers is thans de maat vol. 
Ik verzoek de pers om alles wat hier vandaag behandeld wordt, vol
ledig te publiceren. De omzetten in petroleum waren in 1945 abnor
maal hoog. In die winter werd er door een petroleumventer gemid
deld~ 23.00 liter per week omgezet, hetgeen een bestaansmogelijk
heid betekende van f. 93.- per week. In 1946 liep dit reeds terug 
tot 13oo liter per week, met een winst van f. 48.- per week, in ver
band met de grotere gasproductie. Wij strijden voor een winstmarge 
van f. 5.- per 100 liter en erkenningen van rechtmatige handelaren. 

• Minister Beee heeft in zijn rede over loonstop en prijsverla-
gin§sactie gezegd: 11 De oplossing wil de regering brangen door verla
ging der prijzen en niet door verhoging der lonen", maar wat is hier 
van terechtgekomen: niets, niets en nog eensmets. Wel zijn de luxe 
auto's, electrische scheerapparaten en de droogrekjes goedkoper ge
worden. Maar wat schieten wij daarmee op? ne prijzen van de noodza
kelijke levensbehoeften zijn daarentegen zelfs gestegen en zij stij
gen nog steeds. Doo~ aVdeze omstandigheden is de toestand voor de 
arbeiders en de kleine zelfstandigen onhoudbaar geworden. Reeds 
twee jaar geleden schreef de Directeur-generaal van de Prijzen dat 
onze wins~narge te laag was, maar daar zijn wij er niet mee. Het 
NVV mag dan die ene gulden duurtetoeslag goed praten, maar zelfs 
deze ene gulden ontvangen de kleine zelfstandigen niet. Toen de pe
troleum in 1947 van de bon ging, betekende dit voor de handel een 
terugloping tot 80%, zodat de kleine zelfstandigen 20% minder ver
dienden. In Nederland zijn er geen petroleumventers meer in loon
dienst. Allen zijn kleine ondernemers geworden en moeten daardoor 
ondernemingsbelasting betalen, zonder loonbijslag, zonder duurte
toeslag, zonder kinderbijslag,zonder sociale verzekering. Tevens 
zal er nog 15% van de bestaansmogelijkheden ingekrompen moeten wor
den. Denkt de regering dat dit zo door kan gaan? de venter is ver
plicht om een krantenwijk of iets ftergelijks erbij te nemen, hetgeen 
betekent een verlies van klanten en wat dies meer zij. 
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In Amsterdam traebtten de venters hun moeilijkheden zelf op 
te lossen, doch er werd tegen hun gezegd, dat zij zich maar werke
loos moesten houden, dan konden zij voor de DUW gaan werken, het
geen een onmogelijkheid is voor iemand, die nooit een schop in 
handen heeft gehad. 

Wij eisen; volledige erkenning van ons beroep, sociale ver
zekering, gelijke rechten als arbeiders in loondienst en verho
ging der winstmarge tot f. 5.- per 100 liter. 

De grote concerns, met name de Kon.Petr.Mij en de Standard, 
maakten in het afgelopen jaar respectievelijk 93 millioen gulden 
en 220 millioen dollar winst. Wij doen een beroep op de regering 
om ervoor te zorgen dat er een vergunningstelsel ingevoerd wordt 
waardoor het willekeurige venterssysteem aan banden wordt gelegd. 
Momenteel kan eenieder, die geen voldoende bestaansmogelijkheden 
meer heeft, met een petroleumkar op straat gaan lopen en trachten 
zoveel mogelijk klanten voor zich te verzamelen, zulks ten koste 
van de bonafide venters. 

Via de gemeentebesturen heeft onze organisatie getracht dit 
euvel tegen te gaan. Tie meeste gemeentebesturen hebben dit echter 
afgekeurd, omdat de regering zich in deze afzijdig houdt en geen 
richtlijnen geeft. Alle respect voor het gemeentebestuur van 
Amsterdam, waar wij wel medezeggenschap hebben gekregen in he~ 
uitgeven der vergunningen. Dit zal in alle gemeenten doorgevoerd 
moeten worden. Men zal hier speciale verordeningen voor moeten 
maken. Amsterdam heeft het goede voorbeeld gegeven. Het is treu
rig, dat onze regering zich van ons niets aantrekt. De concerns 
gaan met beperkende vergunningen echter niet accoord. Zij willen 
aoveel mogelijk venters de straat op sturen, teneinde zo groot 
mogelijke winsten te maken, hetgeen ten koste gaat van de kleine 
zelfstandigen. 

Thans is de maat vol vrienden, wij zijn aan het einde van 
ons kunnen. De regering gaat in dit alles lang niet vrijuit. Zij 
moet een bestaansmogelijkheid scheppen voor alle burgers in de 
maatschappij~ Zij ~oet ons helpen in onze strijd, doch zich niet 
afzijdig houden. Alle detaillisten moeten zich daarom aaneen slui
ten, zodat wij één machtig blok vorm~n. Wij hebben lang genoeg ge
duld gehad, nu gaat het niet langer. Het heeft reeds teveel offers 
gekost. Vandaag hebben wij de noodklok geluid en als hier geen 
aandacht aan geschonken wordt, dan zal er een storm losbarsten." 

Met deze felle uitroep besloot de heer Van Loon zijn rede • 
Na een pauze van plm. drie kwartier open de voorzitter de Win 

ter wederom de vergadering en kondigde aan, dat er een motie in
gediend zou worden van de volgende inhoud: 

"De D.E.S., op 25 November 1948 in protestvergadering te 
Amersfoort bijeen, dringt er bij de groothandel en de regering op 
aan de winstmarge te verhogen tot f. 5.- per 100 liter en de ves
tigingswet Kleinbedrijf 1937 ook van toepassing te doen zijn op 
de detailhandel in petroleum. Indien dit om technische redenen 
niet mogelijk is, maatregelen te willen nemen opdat langs .de weg 
der gemeentelijke verordeningen het aantal detaillisten wordt be
perkt. Dringt er tenslotte bijde regering opaan inzake de sociale 
verzekeringen en bijslagen binnenkort de nodige beslissingen te 
nemen". 

Vervolgens werd er gelegenheid gegeven tot het stellen van 
vragen. Een negental personen maakte van deze gelegenheid ge
bruik. 
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l. de hee l ,Hulleman~ t 1 s-Gravenhage. Deze hield een vurig be-
toog in plaats van een vraag e stellen. Hij zeide o.a.: 

"Het lied van Louis Davids - De olieman,d heeft een Fordje opge
daan - moet gewijzigd worden in - De olieman heeft zijn radio 
verkocht -. Er is mij een geval bel;:end van een weduwe in Den Haag, 
die een sociale uitkering krijgt van f. 39.- per week. De petro
leumdetaillisten daarentegen verdienen plm. f. 35.- per week, waar 
van soms gezinnen met 5 à 6 kinderen moeten rondkomen." Verder be
handelde hij de prijsstijgingen én de moe~lijkheden van de arbei
dende klasse. Hij haalde een artikel uit zijn zak van De Waarheid, 
waarin de prijzen van de noodzakelijke levensbehoeften stonden 
vermeld en zeide:"Ik heb al deze getallen nagerekend en het is 
zeker niet overdreven, wat er in dit artikel staat. Daarom hebben 
de arbeiders ook het recht om dit te verdienen. De vertegenwoordi
ger van de A.P.C. in Noord-Brabant heeft de D.E.S. uitgemaakt voor 
een communistische bende"(hoongelach in de zaal) Verder had hij 
critiek op de heren, die met grote auto's rijden, directeuren 
van grote bedrijven en kapitalisten. Hij oogstte een daverend ap
plaus. 

Deze persoon is enige keren als spreker voor de TIES te 
Rotterdam opgetreden • 

2. De heer V~t of G~ uit Leiden, deze zegt dat het de taak van 
het Hoofdbestuur is om de oude petroleumventers uit te kopen en 
zodoende een soort pensioen te geven, waardoor bereikt zou wor
den dat het aantal venters op redelijke wijze werd beperkt. 

"Als we op de regering moeten wachten, dan lopen wij allemaal met 
een stok voor het zover is". 
3. de heer Wats uit Alkmaar: -"Kameraden en vrienden. Er is een lied dat begint met: Ontwaakt!, 
en vandaag zijn de oliemannen ontwaakt. De arbeidende klasse ont
waakt overal: in Cl1ina, Indonesmë en in Griekenland. Wij laten ons 
niet langer trappe~oor de grote "heren". Het woord "heren" is 
hier eigenlijk niet op zijn plaats, doch laat ik het maar zQ!noemen" 
Verder noemt spreker de personen, die niet georganiseerd zijn 
.slampampers. 

/ 4. deheer ~t, Za~dam: deze zegt geen bijzonderheden. 

"" 

5. 
6. 

7. 
8. 

9. 

de heer Van deE Einde, Haarlem: 
de heer Slotema, Haulerwijk: 

de heer G~s, Scheveningen/ 
de heer Di "kstra, L~s: 
de heer Träast, Rotterdam: 

geen bijzonderheden. 
geen bijzonderheden. 

geen bijzonderheden. 
geen bijzonderheden. 
geen bijzonderheden. 

10. de heer Troost, Amersfoort: geen bijzonderheden. 
Alle vragenstellers draaiden heen om de onderwerpen, die 

door de sprekers reeds waren behandeld. Nieuwe gezichtspunten 
brachten zij niet naar voren. 

Van Loon antwoordt: "Het schrijven van De Standard, bij de 
opening dezer vergadering door de voorzitter voorgelezen, kunnen 
wij beschouwen als een hoon voor alle petroleumdetaillisten'. Als 
er aan deze protestvergaderi~ door de regering geen gehoor wordt 
gegeven, dan blijft ons nog een middel over: de stoE van de ver-
koop". -

- Tenslotte roept van Loon alle leden van DES op om, als het be
stuur straks een beroep op hun zal doen tot een actie over te gaan, 
allen hun volledige medewerking zullen~nlenen. 
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Te 16.45 uur sluit Tie Winter met de volgende woorden de vergaderin~ 
"Wij doen een beroep op de heer Poldermans, de vertegenwoordiger 
van de Minister van Economische Zaken, hier aanwezig om aan de re
gering over te brengen hetgeen hier vanda@g is besproken. Van ver
schillende zijden wil men suggereren dat TIES een communistische 
organisatie is. Dit is een grote onwaarheid. DES is zuiver neutraal. 
Iedereen, ongeacht welke richting hij toegedaan is, kan lid zijn 
van onze organisatie. DES stelt zich uitsluitend en alleen ten 
doel een betere bestaansmogelijkheid te scheppen voor de petroleum
detaillisten en een einde te maken aan de on-sociale toestanden, 
die er thans heersen". 

Hij verzocht het bestuur nog even te blijven voor een besloten 
vergadering en bracht hulde aan De Gooi~rd, die tien jaar deel 
maakte van het hoofdbestuur van DÊ~. • 

~. 

OPMERKINGEN 
Voor het gebouw stonden 14 luxe wagens, 9 autobussen en 1 

'Vrachtauto. 
~ de vergadering was voor eenieder vrij toegankelijk. 

Uit de gemeente Amersfoort waren o.m. aanwezig: 
L J TROOST, Aalt Gerrit Everardus, Gereformeerd, geb. 22-12-01 te 
""' - Amersfoort, k:r'llidenier, wonende Leusderweg 5, Amersfoort; 

, .. ? LABLANS, Adrianus, Ned.Herv. geb. 25 Augustus 1898 te Amersfoort, 
----- petroleumventer, wonende te Amersfoort, Anemoonstr. 20; 

\
GAST, Josinus de, geboren 5 April 1896 te Zevenbergen (N.B.), 

~ Hersteld Apostolisch, los arbeider, wonende Arnhemseweg 154, 
Amersfoort. 

Van deze personen is op politiek gebied niets ten nadele be-
kend. 

EINDE • 

• 



\ 

I 
's-Grav~nhage, 29 Decemb .r 1948. 

Betr. • D.E.S. 

GEHEIM 

I 
./. 

Op 2' November 1948 werd te Amersfoor~ eon landelijke 
protestvergadering gehouden door de Uederlandso Bond 
ven Fet:roleu:mdetaillis·i;en .1'Door Eend.rach,;~ S 'ïel'k" (D.E.S.). 

Door de optredende sprekèr werd geproteste~za tegen de 
vaststelling van een te kleine winst;m~ge .. on tegen hot . 
tei·t da~ verschillende sociale voorzieningen der Regering 
niet van toepassing werden verklaard op zel s·f;and1.ge, klei
ne ondernemers. Men iste de erkenning van de Uedex-landse 
·middenstandsorganisati s en een rechtvaa~dig Tegeling 
toa.v. de vaststelling van het aantal winkel~ en bedrijven 
in de petroleumdetailhandel. ' 

Gebleken is dat verschillende sprekers de communistische 
ideeën '\'taren toegedaan en sommige zalf's gerekend kunnen 
worden :tot aangesloten leden der C .P .u. 

Op de-vergadering voerde o.m. hèt uoord~ Dijkstra, uit 
Leens. · 

!n verband net bovensta&nde moge ik u ·varzoe_en mij
~ndien mogelijk- nader te willen doen i ·ichtsn omtrent 
genoemde pe~soon, ~aarb~j :k· tevens g~al~e zril vernenen 

eY.r,:e ':)1:.. tieke overtuigi.i'lg betrol::ke11.a is toegedaan. 

< 
Aan de Heer 
Districtscommandant der 
Rijkspolitie 

HET liOOltD YAU DE DIENST, 
~ voor deze: 

J .G .crabbendam. 

'' 

te 
G e n. l{, :)J 2 2..j 



. .. 

Aan de lleer 
Cominissaris Véll Politie 
te 
A llt m a ar. 

.. ~, .. 
• 



Aan de Heer 
Hoofdcommissaris v,an Politie 
to 
r s•Gravenhage. 



V. · RD .3 

Aan de .Heer 
Commissaris van Politie 
te 
Zaandam. 
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.Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 
4- ~ I ' "e - . . 

. J! o t t e r d a mè 



.Aan de Heer ., 

Hóoi'deommissaris van Politie 
te · 

I . Am s t e r d a m. 
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Petroleumventers protesteren te Amersfoort r-----··-.. - ---
Ut,l ~ .: ~I'J. : ------·-·-·· 

Roep om er ken~:ting 
hun rechten 

van OIT.:~.fk .• Ji ___ _ 
~A TijM: __ ____ _16_-_JL-!ipl 

Achthonderd petroleumdétai ·s en gisteren 4!1 karretje in de schuur 
staan. Achthonderd ver ten venters, georganiseeriJ, in D.E.S. (Door een
dracht sterk) kwamen ·uit alle windstreken van ons and naar Amersfoort 
getogen om te protestt!ren tegen de noo'\toestand, waarin zij zijn geraakt. En 
al mogen deze mens.~n hun dagloon er visteren bij ing sqhoten hebben, zij 
legden op deze verg~derir:~g de hechte gro slagen tot ver ere actie in de' strijd 
om hun naak.te bestaan. Een vergaderin waar de win , gezaaid is, die een 
storm zal ontketenen~ wanneer niet terdege rekening zal worden 
gehouden. 

1 
De maas s vol protest ergadering van petro-l . détaiUist-en te Amersfoort nam 

Z al d V ' bij _~acclà'matie de volgende motie aan, o s e heer an Lo n ere-.Jid van en 
oud-<bondssecretaris • $vi' D.E.S. in zijn die 'ter kennis werd gebracht va_n de 
met zorg opgesteliJ' en"ig'oed gedocumen- gr thandel in petroleumproducten 
teerde rede op~ te~s de maaJt voor an de regering. 
d!l ~etl'oleU!lll:ventens I . .!De omzetten, 1. erljoglng van de winstmarge tot 
d1e m 1945 gemidd d , 2500 Hter per 
week bedroe_gen, zijn ans . terug<gelo- f 5. per 100 liter. 
pen tot germddeld 1100 lil:ftr per week, 2. 'Jioepassing van de vestigin~-swet 
hetgeen betekent, dat äe venters weke- voor. petroleumdetaillisten o1l ge-
1-ii·ks een bedrag van f 39.- ontvan.g·en. · 

1Maar, omdat z(j zelfstan-digen zijn,, moe- mee1telijke verordeningen, waarbiJ 
te!l d~~r nog hun sociale lasten af ter- het 'lantal venters beperkt wordt tot 

tWlJl z~J ook verstoken bliirven van kin- het ~oodzakelijke. / 
!der1b(jslaog en duurtetoesl!Î,g, 3 so · 1 k h 'd 
Ged-reven door de nood, d1e nog verer- . I ct a e ze er et . . I 
gerd wordt door de steeds stijgende kos- J 
ten van het le•vensonderhoud, z(in vele Van regeringswege Zliet mert zeer zeker 
venters gedwon-gen een b(jlbaantje te in, dat de sociale positie va.n de petro
zeeken of hlun vrouwen te ]aten werke~. leurnldétaiHist zorgel(i'k is, ntàar het is 
Maa.r het is mo-gelijk, a.Jd,us de heer Van bii constateringen gebleven, zqnder dat 
Loon om ve!lbeterlng in de ·toestand te de regering maatregelen nam '{J;\1 in die 
bren•gen. toemand ver1beterdng te brer ~n En 

hierdoor hield zij de grote p" :oleum
maatschapn~jen de hand boven he'C hoofd, 
die er sleohts belane- b\i heobben, dat er 
een zo groot mogelijk aanta:l \)enters 
zijn, die el-kaar op leven en dqod be
cooCUirreren. 

Maar ~ok de venters hebben Jets ge· 
leerd. En daarom stellen zij detor middel 
van hun organisatie D.E S. d~ regering 
voor: 
Breng de petroleumkleinhandel onder de 
Vestigingswet Kleinbedrijf 11947 of, in· 
dien dit niet mogelijk is, bevorder dan, 
dat de gemeentebesturen bij ~ het uitrel· 
reiken van ventvergunningen eerst ad· · 
vies vragen aan de· organisa~ie, die er· 
voor kan waken, dat het aantë I ventver
gunningen niet zodanig vergro,ot wordt, 

• dat de huidige handelaren in hun be· 
staan worden bedreigd. En hierbij haal
de spreker Amsterdam aan, de enige 
gemeente In Nederland, waar met de 
wensen van de petroleumdétaillisten 
rekening wordt gehouden 

Ten tweede klllnnen de winstrrna.nges ver
hoogd worden / tot f 5.- per 100 liter. 
Dat dit niet ten koste behoeft te gaan 
Vllil1 de co-nsument toonde de heer Van 
Loon ·aan de hand van de wimstcijtfers 
van de grote olieanaatsohapp(jen aan. 
W(i hebben vandaag de noodk>lok ge
luld. Zo deze niet wordt verstaan, dan 
zal er een sto'11IÎ1 losbreken" eindigde de 
heer Van Loon zijn met grote aandacht 
en door warm applaus gervo'Lgde rede. 
De heer De Kruif, tweede vool'Zitter van 
het Ned·enlands ver1bond van midden
standers zette de nasitie van de midden-

I 
stander uiteen. Uitvoerig schet\Site h~i de 
vooroorJoe-se toestanden en pleitte voor 
een ster1ke aane~msh1iting van de mld· 
denstanders in hun str~id tegen de grote 
concei1nS. _ 

' I I ,,~ . -------------·········----- -

Olie op het vuur 
Hoe deze COllieeros de middenstanders 
opei!Jl\iok honen bleek ook uit de mede
delingep. van de heer De Winter voor-
zitter van D.E.S. ' 
Aan alle l!'l'Ote maatschappijen was een 
uitnodiging gezonden deze vel'gaderin!$' 
te bezoeken Slechts de APC zond ant
W?o!ld terug en deelde daarin mede, dat 
ZJ\1 door de grote dru•kte verlhindeni was 
ct·e eerste zes weiken aan besprekingen 
met petro-leumrvente-rs deel te nemen een 
antwoo·rd. diat werkte als olie op' het 
vuur en dat onder de aanwezigen veel 
deindng en spontt-ane veronlbwaardlging 
opw-ekte. ' 

Een groot aantal discussianten glng o.p 
de redevoeringen van de sprekers in en 
alle onderstreenten onder lulde Instem· 
mlng van de g'l!hele vergadering de In 
de zaal van de Markthallen aange
brachte leuze: Bestaanszekerheid door 
v~rhoging der winstmarge en erken· 
ntngen. 
.. Indien met de wensen van de vergade· 
ring geen rekening wordt qehouden, dan 
zal het bestuur van D.E,S. niet aarze
len zich opnieuw over verdere, krachtiCie 
acties, te beraden", zo onderstreepte ife 
heer Van Loon in zijn slotwoord de wen· 
sen van de aanwezigen. 



U I TTREIZSEL 

Voor Naam .. :NE!.q . ~t:J.c:l van Pet r oleumdetaillis t en DES . 

Origineel in Ql) :? L.J:p . 

Volgnr. .. . ..... Ag.nr. . . 5 .124.~.. . ... Aard van het stuk . J4aandr .. NovL Al~ar. . 

• 

. .. . ....... Afz . .. . :l: .• D. .•. Al k.maar.. .. ....... . . .. . Datum ......... ~ .• . 1 2 .. 4 8 .. . 

ACTIE PETRODEUMVERKOPERS. 

I n het nuiÎï.mer van 17.11 .48 van het dagbl ad "De Vr1. je 1Ukmaar der " 
b vam een ingezonden s tuk voor va n he t bes tuur van d e afde l i ng Alkmaar 
va n de Nederl.Bond van Pe t r oleumdetailli sten "Door Eenhe i d Sterk" , 
waarin bekendhei d werd gegeven aan de door deze Bond belegde protest
vergaderi ng t e Amersfoort op 25 November 1.1., gericht tegen de w5lle
keuri ge verdeling van de petrole um onder de deta ill~sten. In d"t 
schrijven werd me degedeel d , dat op de dag van de vergaderi Eg door de 
aange s loten l eden ge en petroleum zou worden verkocht. ~t publ i. ek 
werd opgewekt ·van de die dag wel ventende petrole urnverkpers, d j e 
dus geen li d van genoerode Bond zouden z ijn, geen pe trole um af te nemen. 
Deze actie ha~ geen bij zondergedên tengevolge. In de Domderdag , 
25.11. 48, g ehouden Raadsvergader1.ng dez er gemeente werd e en ingekomen 

adres van het Bestuur va n de Af d . Al kmaar van voormelde Bond , met 
verzoek de straatverkoop van petroleum slechts toe te s t aan aan hen, 
die daarvoor vergunning van he t gemeentebestuur hebben gekregen, om 
bericht en r aad in handen gesteld van het Colleg e va n B. en Vl . 

Uitgetrokken door ............. Jl.d.G. . .. .... ............. .. .... Afd./Sectie .... A CD. .. 4 .b •.. .. .......... Datum . .. . 16 .• 2 .. 4.~ ..... . 

Op aanwijzing van .. .. 

@ 5030 ° '48 



Inlichti ngend i enst. 
G R O N I N G EN . 

G E H ~ I M. 

No.~ IJ (t/ff 

Voorzi tter: 

V' 

R A :P :P 0 R 

) 

Naar aanleiding van het schrijven No. 48907 
van het Ministerie van Alegemsene Zaken te 1 s-Graven
bage -d.d. 20 movembar 1948 boudende een verzoek om 
inlichtingen aangaande de petroleumventersbond: Door 
Eendrach:t sterku afdeling Groningen, lcan het volgen
oe-wor den geiäPporteerd: 

Harm. GOOYERT, geboren te Ten Boer 23 Augustus 1886, 
wonende te Groningen Bankastraat 43/a 

- GOOYERT stond voor den oorlog als c~st 
te Groningen bekend. Hij was een vooraan~s~~ per
soon in de C.P.H •• Hij maakte in het jaar 1946 door 
een raámbiljet reclame voor de C.P.N. voor de verkie
zingen. Hij is momenteel geabonneerd op het dagblad 
~ VJa~}_!eid 11 • 

·Secretaris; _, ~Sgnerus Johannes STOK, geboren t e Groningen 22 Juni 
~ 1 99, wonenqe te Groningen Cortinghelaan 2/a •• 

STOK belijdt streng de Rooms-Katholiet s gods
dienst. Hij staat in politiek opzicht te Groningen 

y gunstig bekend. Hij was voor den oorlog aangesloten 
, ~ bij de R.K. werkliedenverenigimg "St- JOSEPH~ De 

politieke overtuiging is die der K.V.P •• Hij staat 
ook overigens te Groningen ze er gunstig bekend. 

Riekele van NI :Mirl.E GEN, gebore n te Achtkarspelen 26 
[ei 1910; wonende~ Groningen Alb. Agnesstraa t 14. 

van unvr.TEGEN staat in politiek opzicht te 
Groningen ais zeer gematigd bekend. Hij is de begin
selen toegedaan -van de npartij van den .Arbeid" • 

voor zover te Groningen bekend is geen der vorenstaa 
de personen ooit met Justitie o~ Politie in aanraki 
geweest. Zij komen in de administratie der P.R.A. te 
Groningen niet voor. 

De afdeling Groningen van de Petroleumventers 
bond: r'Door Eendracht sterk" bestaat ongeveer uit 26 - -personen. • 
Aangaande de algemeens politieke inslag kan worden 
gezegd, dat in genoemde bond ,aller lei schaleeringen 

aanwe-zig zijn. De meeste leden zijn echter de begin
selen toegedaa n van "De Part:l.;i van den 1\..rbeid" en 
zijn gematigd_ links-georlenfe e~ä. Ais en\ gstè co~u-
J;J..ê_t werd nog genoemd: · 
filko BOEREM, geboren te Groningen 21 September1888 
wonende te Groningen wachtegaa lstraat 29/b. Hij is 
geabonneerd op bet dagblad "De Yfaarheidtt • - - - - -

G R 0 N I J1_Q_J3 lh 22 Dece,ber 1948 •• 

* 
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Verbinding: I.D.Weet-Groningen. 

No.2-R. G E H E I M • Datum: 8 Januari ~949. 
\ 

tl 

Aan : Het Hoofd van de Centrale Vel!lgheldsd~enet 

~' 
I 

te •s-G r a v e n h a g e • 12 "N 10/<l V .t • -' '_, 
(In Afschrift aan de Heer Procureur 
teL e e uw ar d en .). 

GeneraaJi . 

' . .• . ,t .) 3 ...<'....2.. / - -Antwoord op : 
UW schrijven,d.d.29 December 1948,No.50610,Betr.D.E.S. 

Betreft: D I J K S T R A t E ~ P e , __ } 
geboren 28 Se-.Jtember 190? te Kloosterbur(m, . /ft 
wonende te Leens A.329. i · 

I 

I 
I 

In antwoord op Thv schrljven,d.d.29 December l948,No.506 
Gehelm,met verzoek een onderzoek te willen doen instellen naar 
de antecedenten van DIJKSTRA,petroleumventer,wonende te Leene, 
moge ik UHoogEdelGestrengen beleefd ber1chten,dat bij een de
zerzijds vertrouwelijk ingesteld onderzoek,het navolgende 1s 
gebleken: 
EPPe DIJI}BTRA,geboren 28 september 190? te Kloosterburen, 

Neder!anaer,gehuwd,gereformeerde godsd1enet,van beroe~ }etro
leumventer,wonende te Leene A.329,staat als zodanig ingeschre
ven in het bevolkingsregister. 
Hij 1s sedert jaren woonachtig te Leens.Hij is gehuwd met 

Jullaantje BOERSMA,geboren 9-4-1911 te Ulrum.Hij heeft vijf 
kinderen,respectievelijk 2l,l9,l?,l5 en 14 jaren oud.De kin
deren zijn alle ongehuwd en woonachtig ten huize van de ouders 

Het gezin is de gereformeerde godsdienst toegedaan.De kerk 
wordt tamelijk geregeld bezocht. 
E~pe DIJKSTRA is o~ }olitlek gebled vermoedelijk rechts ge
ori~nteerd.Hij treedt o~ }ol~tiek gebied evenwel n1èt op de 
voorgrond.Hij en de overige gezinsleden staan niet ongunstig 
bekend~ ' -----
Hij verkoopt ~etroleum v0or de A.P.C. en heeft een goede om

zet.Hij is secretaris van de Nederlandse bond van petroleum
deta_illist~~ 1!Jl.9o:r, )1ê"ftdf~cfi(,.$Ferlê•~ ,Af'êtêiïiig e .l!~r :mtar 

· h~ rat op deze functie 1s,mag hlJ graág-ge~chtig doen.Dit 
zal vrlj zeker ook de reden zijn,dat hij te Amersfoort op de 
landelijke vergadering van de Nederlandse bond van ~etroleum
detaillisten het woord heeft gevoerd. 
Hij is evenwel een matig onderlegd dersoon en geen redenaar 

van groot formaat. 
Er is op ~ol1tlek gebied niets ten nadele van hem bekend.H1j 

is ze~1et _communistisch geori~nte~rd,noqh de communisti-
sche 1dee~n toeged~an. · 

Einde. 

Par. -.. 
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Verbinding No.28 
No. VD 1.167/1948 
ONDERWERP : 

G.e..HEIM 

"Inlichtingen omtrent bestuur 
Petroleumdetaillistenvereniging 
D.E.S. en haar activiteit.-

VI 

3 Februari !1..949 
f . 1949 

--------------------------------------------------------------------------
Datum van ontvangstbericht: 
Betrouwbaarheid berichtgever: 
Waardering bericht: 
Tevens bericht gezonden aan: 
Medewerkende instanties: 

29 December 1948, No.50610 
Betrouwbaar. 
Betrouwbaar. 
Geen. 
Gemeentesecretarie. 

Ondernomen acties: Inwinnen van inlichtingen onder 
geheimhouding.-

Bijlage 1 

In antwoord op Uw bovenvermeld schrijven deel ik U het 
volgende mede: 
De persoon, die blijkens Uw schrijven op de protestvergadering 
van de Nederlandse Bond van Petroleumdetaillisten (D.w.s.), op 25 
November 1948 te Amersfoort gehouden, o.m. het woord voerde en 
"Wats" genaamd zou zijn, is blijkens onderzoek identiek aan JAN 

ENDRIK BATS, geboren te Culemborg, 29 Mei 1879, petroleumventer, 
wonende Kinheimstraat No.? te Alkmaar. Deze persoon is lid van de 
C.P.N. de Waarheid, en reeds bij Uw dienst bek end. Hij is lid van 
de eerdergenoemde vereniging D.E.S., afd.Alkmaar~ BATS is een im
pulsief persoon, die, te Amersfoort het woord gevoerd hebbende,niet 
geacht kan worden als zodanig de spreekbuis te zijn geweest van de 

Afd. Alkmaar van D.E.S. De Afdeling van petroleumdetaillisten D.E. S. 
te Alkmaar is actief werkzaam, doch daarbij kan geenszins van ~
tremistische activiteit worden gesproken. 
Op 17 November 1948 verscheen in het plaatselijk dagblad "De Vrije 
Alkmaarder" een ingezonden stuk van het Bestuur van D.E.S. Een 
afschrift van dit schrijven wordt als bijlage hierbij gevoegd en 
waarnaar ik U moge verwijzen. Op 23.12.1948 werd in de gemeenteraad 
te Alkmaar een schrijven van het bestuur van D.E.S. behandeld, 

-in-

de Heer HOOFD VAN DE 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

Javastraat No.68 

te 
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~nhoudende een verzoek om voortaan de verkoop van petroleum op 
de openbare weg afhankelijk te stell~n van een verguru~ing van 
B. en w. Het communistische gemeenteraadslid H.KNUISTINGH NEVEN 
stelde zich achter dit verzoek, doch het werd na stemming ver

worpen.-
Het bleek dat het bestuur van D.E .s., afd. · Alkmaar uit de 

volgende personen bestaat: 
VOORZITTER: NICOLAAS MICHAëL BEEMSTER, geboren te 'iBl.'okker, 
~ 4.11.1907, petroleumventer, wonende Boezem

singel No.42 te Alkmaar. Deze Beemster is 
Rooms-Katholiek en geenszins communistisch 

. 
SECRETARIS: 

georiënteerd. Hij staat gunstig bekend.-
CHRISTIA AN SNELLING-BERG, gebor9n 16.11.1897 
te Amsterdam, petroteumventér, wonende N.G. 
Piersonstraat No.31 te Alkmaar. Hij behoort 
tot de P.v.d.A. en is geabonneerd op het 
"Vrije Volk". Hij is ge enszins communistisch 
georiënteerd. Betrokkene staat alnier 
gunstig bekend. Hij behoort, blijkens het 
Bevolkingsregister, tot de Gereformeerde Kerk. 

PENNINGMEESTER: HENDRIK ERNST, geboren 23.10.1898 te Rotter-
_____- dam, pe~oleumventer, wonende Van der Kaay

straat No.27 te Alkmaar. Betrokkene staat 
alhier gunstig bekend en is geenszins commu
nistisch georiënteerd. Hij behoort tot de 
Ned. Herv. Kerk. Hij heeft zich, voor zover 
bekend, tot op heden niet op politiek terrein 
bewogen.-

Tenslotte moge ik nog de aandacht vestigen op het feit, dat op 
4.9.1947 door D.E.s., afd. Alkmaar, groep Bloemen en Planten, 
een protestvergadering in deze gemeente werd gehouden, alwaar 
als spreker optrad een zekere B.FOOR, wonende te Rotterdam,voor 
welk verslag ik U moge verwijzen naar mijn schrijven VD-19 dd. 

4.9.1947 (geheim). E inde .--------------------------------



No.28 
Bijlage behorende bij schrijven VD 1.167/ 1948 

" Ingezonden stuk" versch enen in he t dagblad 
"De Vrije Alkmaarder" dd. 17 November 1948 

-------------------------------------------------------------------------------

.. 
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PETROLEUM VERKOPERS PROTESTEREN 

Van het Bestuur van "Door Eenheid sterk", Afd. Alkmaar, ontvingen 
wij het volgende schrijven: 

Mijnheer de Redacteur, 

De Nederlandse Bond van Petroleum detaillisten "Door Eenheid sterk" 
heeft het plan opgevat om door middel van een grote openbare 
Protestvergadering de noden van haar leden aan het publiek bekend 
te maken. Deze groep kleine zelfstandigen gaan protesteren tegen 
de willekeurige verdeling v an de beschikbare petroleum. Ondanks 
het feit, dat onze mensen toch de leden zijn, die de petroleum 
bij het publiek brengan, zijn zij geheel afhankelijkvan hun 
leveranciers, die met de beschikbare petroleum doen wat hun 
goeddunkt. Onze leveranciers kunnen ons geheel uitsluiten van de 
v erkoop van ~etroleum, zonder dat er een Rijksbureau iets tegen 
doet. Er is al jaren een t eveel aan petroleumventers en toch kunnen 
onze leveranciers op eigen houtje personen aan petroleum helpen en 
met een kar de straat opsturen. Terwijl personen, die jarenlang 
hun brood verdienden in de petrolèum gekort worden in hun rantsoen, 
dus de inkomsten sterk verminderen, is het mogelijk dat een ander 
een wagen oppakt en volop van petroleum voorzien wordt door een 
of andere lever ancier. Reeds jaren is het hoofdbe stuur doende om 
een landelijke regeling te verkrijgen, maar tot heden geen succes. 
Ook de verdienste is te laag van de petroleum-venters in het 
algemeen. Als kleine zelfstandige moet hij voor alles z e~f zorgen. 
Alle sociale lasten moet hij zelf betalen en reeds jaren wachten 
wij op de beloofde kind erbijslag voor kleine zelfstandigen. Deze 
en nog vele andere problemen zullen op Donderdag, 25 November te 
Amersfoort worden besproken, waarbij de Minister van Economische 
Zaken, de beide Vakgroepen in Olieproducten en ook de Pers zal 
worden uitgenodigd. Wij verzoeken het geacht publiek ook hun mede
werking te willen verlenen door het volgende: Onze leden gaan naar 
deze vergadering en diegene die niet gaan, zullen deze dag niet 
met petroleum vent-en. Z.oals bij elke bond zijn niet alle belang
hebbende lid van onze organisatie , de een uit onbekendheid met 
onze organisatie en de ander uit het p oogpunt van "knappen 
jullie het zelf maar op". Wij verzoeken het publiek er rekening 
mede te willen houden, met deze v ergadering voor die dag geen 
petroleum te kopen. Bij voorbaat dankend voor Uw medewerking. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-
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· i8.a:rderin bericht: betrotlwbacr 

T~veas bericht gezo1den aan:--

~dewer~ea~e in~taaties:--~ 

...;u dernomen act ie:---

_,__; . J • ..., , van 
29 ~J8C8T11J8l' l::J48 

l • '\... 

o • J 061 . ~ . v • 1-> • '--' • - -
aar aanleidins va.1 nevenverr'!eld ect4rijver1 · Ol'dt het 

vol ·e"1de J.rec?egeaelrtd: · \. ~ 
IJe ederla11dse _)ond van .2Ptroletxmëét'lli-lfiste_l 1'.0oor 

~erwracht ~'ter'k 1 ' \78l'd on ·evepr 10 jaç.r' belede 1 o_IJ_cericht. 
(_)e statuten van de Bond ·~onen voor 111 bijlagg). 

~en der oprichters en teve 1s secrPta~is van het ~oofd
bestu.t.n' was destijds de be~;:end e co~lW.lnist .J. 'lA,- LOCd ( ;illem 
VA_- ::uoo~-, {;ebor'en te _e, .eae; , 27 Juli lq'C');·;.:,on.'nde ..:ibP.rr:
straat 3 te :1en aag), thans or·gcnisatie-necre-taris van elP 
J . p, . 

_ort voor hüt aarrvBarden van leatstgenoe:nde· i''U.!-10tie 
bedanr::te ran __uoon als bestuurslid van ;:-enoemde· -oonc:_ , -terv:lJl 

·!JiJ zij .. l :_.__~:;-1tenwij_c voor î . ]ûO.-- ver,__ocht. · 
'f2_l :;:;oo~1 is thans erebestLlurslifl en zo •el ,lanc1elij 1: 

als plastselij c éle stuwèrïde u2é!hr1n .1. " . -. ~i.j i"' de-. '1811, 
die o.c'lter de sc'1orme 1 wer . ..:t . .uoor ~1811 '."'' è o 

1 
A .w8nèielij :"l 

prote"'tverc·aclerint;, \!ell--e op 29 -ovenher l94ci '-Ge Ar."ll'sfoort 
wr;.l'·· e;<=)'lOu.den, het 1•roord ·evoerd . 

:;e l2r1delij.rè bonc celc1c 'co' t na àe oorlo• -± 2u~..>u lec'e_.1 , 
_oen rue11 ec:1t "'l' plarwen f rqanö.e o.n de .Jo 1d '13.1 te slui t"'n 
oij cte __, , .c. , heeJ.t eE.L croot a8.1tal led'il edankt • 

.Ü'-- _,_o_.lc., \ el:::e is aa l{;eslote!l bij de . P.der12..1dse _ or'el'ne 
lia(le,s."talClsboGa, voor"ittel' . .,.,;, _..,..,(JO.~, PrinserT8cht A'-

t<;; 's-Gr'"'Ver1l1aóe, zou rrwm""ntP.eï-4oo lt:de1 tellen . 
__ c:t ToofdbestwcUl' is als vol,..sa ~en ·esteld: 

- ·oorz itt-<t:: -
~ - -=· -"r,- r'T''i'iï , , "' T rt J 

I _ ....... , :....:j~ ,tl.l'.I_~, v.o lenoe ce v8C . V8n v3I:1p8ü8C"P8t llJ,~-
/ ~nlS·c ': dam; ~ .t«, tG.<~A. -<Jt.l '2.1~-t: 0 

I ;ecr,ta:ris: · 
, a· ~~-) · J-.".L.ion'""• .:>r· ?O- 1' "'"'e ....- , -'::....:....~:,.~··~'- ,JLc-t. •"" ·-t__ )~, ...J "'"' , 

pe.Iul~_esfer: -~~ ,{ . / / 1 
~ I~· .. :J~~c~ .. J..~, olens~t 3J, aa>J.dam .- Z<-è a J "l) 

Leden:. . 
~ ~ ~-. ·~ .... .._, ,_,_, ::-)nn.,__astrE>at 34, '}r')nLlt'G,l. -~ ltr5'foj x•·---~...,.-.-·)IJ" ~•'r V +r'l. -st··~ t "'S '·,-' ..;;. • · _,..v~~.J ..J _;;_J _ _ -iu •• uv .... .r.. J' ..JJ.J.. CLlt r-e. 
~• ] • ~.L-"'-'-'-=·-1., J. l, '..!'-:r·o:cand ( -,r.). 

_.. , ·'_'T/1X_·-7< ~ c. -:'"7 ~- _f:•, !'!lis t1·f~ at l~G, ,r:v J.; Prdam. 
c;.. -~~~-~ - l -L~~k:.i . ..::., o I st~ r1ev'.'8f 17~) ; 1sc '1 ~de. 
""'\.:LJ~-~~~- "oo:t.c vaart8we 7 J ,- ·"'ssen. 
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·_i ;j belijdt de ~.ooms- :atholi "lee · ;odsdienst . 

ne in b ovenaang ehaald schrijven genoemde G~O~S is ver
moedelijc identie~ aan: 

.1· tho 1y Gerarè Re i roldus ~-,vl:S, reb o·'en te De 1 .~aRg, 
31 _ eil--v-, -~loïeude -:ê1Itorl8T:!a" t 283 ·te _ '1 :8P. •· 

• '-.) .60u. li. ~s ~P.orH!:J.t' r1ocL voorc:;ls 10 · i8 

.i~t , .lt1tH bli~ C~ü, o·t 1
1ÏJ • i!=!. 

- " ) l::: a t r _,. l i J _ ., ,... _, è E' l L1 ; t l t _ +-'--_,_7_.l..._""-~ 
.voert zi~ !!l s _ s trî~r v )Oï: 18-'c verstre 1 r _ v ·rr;m11i'1{''"'11 
voor lWtroLhln.v -'1t r•·, o ."J.ni; l1et "' r'c: l V"'r t~"r"" 'bij f"' riq!" 

r::>eit. 
I 1 v:erbenc1 ür:r 1eC.e h Rit !?.Ï~ zic~1 i 1 "'811 ~dl'es tot 

l'3"L r•f•e Ge,JP.P.l1t'1bestLw.r 8VI6.1à, met lf.t VAJ::·zoe 1.: 

' ·:e J ~L.en V8~1 '18 ltV 'T 'J.J.1 ... int-18-'l ';:"'. ]'~ lVOrdP.~·e .• 
I-1 l~LH.n:;;:;- u . L .t E.e . oe:c.r~"'.lJ..~ _ l'C ·e11n ~i ..;n 

-~ 1, t r·- ijl L1 -t _ V'"-' a r.er-e ·e JE::CrltAü i~ D'1s la'1cl oD etln
.wJl~ t.. ~·e EÜin < CCdt '· '< -:adr;J.1 '811 . 

•. l'.oe·vel l"L. d8u oet V')O:r':or:en 2lso_: ri1St'l~rro l·p 

l , , is, werr van '-""lin ·\:>:.icht zijd v :.·nor:--;n, C.at d" vc.r 
c ü: "c, t . va.. :1 ; 11 , o ie L1 • ~c v e ... 1 ten c t 1 t r o l ur1 P e 1 r" R. -
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- h-L. d" l d -1·~ ..: u m""· n o 2 "C~.l"Gëct' verschij11...:. rel~9llr ·~i · -:cti-
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... ÎJ·verdal >EJcr·e-'-~r-·l· !=:•. 1 - J ; ~ _ ... ;r3 
_-:;;_ 



• 

-3-

- L\J..C elin, .... t;-01'.-~ uij: · ~ IJ.L . ..A 
", I n - ..>tA.dS i.:811'J 1 " '.,- . 'fL, l; T~.:L.U 
_.,. I 11 I ._,I::U .1dam }8,.1YlÎ11)rJe::~ter: :J . ,..L.JJJ.J;:)C ":"~ .. , ~-cle:J.Dar, 

3r1, 'u8 nd ~n,. -~ t.Jf~-t'!.j /. 
::Ji.J~l'ictP_!eüte P . (}L_ JJ., ?o~st"àP• ~; 17U, ... n2c':t"lc1e . 

- 1 ,-de1in ...- .i 1versw.l )ecretaris: ' "' lr 
- 4 

11 
- · ax·tslLÜS 11 . :JJj- 'T1JA, .... 1•.i;:;str8.at 1Li7 , 

,....... 1 11 ,... d p 'J i 1 , 'J dEl • L r b ;_, , -. 1 E.i ,1 .. ')Til LV' • 
, 1 " 1 ott :r•aan , or· itter: . ~.'..A,.; 2«.. l'~ ... f>cP/,1>:? ~ ~ 

_.,. , 11 .- .olle (.Cl'et·:r:i..s: Cr . :v ·.,:_, •• 
X t 11 u- . A. v . rl , '-'-J ·'"~ ~ ~bJo 
__ , 11 lt.:;_::J ".L ,y 

,,"'ar1e .1 11 

'- ......,CV'3 .. ltei' ,.. , 
_" I 

-- I - I 
...... i 

x. 
_..., I 

.,... 
..Y I 
,- I 

x- • 
" I 
_, I 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

-tpe 1do or.1 
\ GI' min{;en 

..... As ~Bn 
, f"6I'611V6 811 

"" ~e.1,;e 1 o 
_..... (Jlde.1zaal 
",. :a8 :s1Jergen 
-~ .:o oràv1 o ld P. 

' "aanstree':: 
...- ;tl'e c ht 
".. /i.atArswi j_,: 
,.. ·~i 1schote .1 

.J.. • I 
.... .JDP "1nc nem 
r .rntlen ,. Ji thuizen 

...,. _,avenste in 

11 

11 

11 

ol 

11 

11 

11 

11 

11 

11 \ 
11 

11 

11 

11 

:~. . J . STO : 
·,-.~ . .ui ~It 

v • . .-:: :,. ~ J:Ji.ll 
J • '1 , .f1~ TJJ1l ...;_J 
J . ... I~ ,_!JJ.tL .. : 
.ü • ..J •. LL( 
•. u C" BLL J.l' 
;; • 3 .I'C - ,.2,.~ 
J • J • :LJ~ ·Jp "j 
J . .J.w llU.JS 
3 .. LJ 

., . 176 

Ch/~-6-ljd 

,... ,-r \ I" r. .. f .;p-· 
• ~- • V .l_:., ..... ..... ~...:Juü_.)J.j 

10 "'o·;~ ill1~ 
~ . ~0~ [~~~1 
-~h . S~=:JG.Jih • (.winde) 

r 



• 

~ Z s c h r i f t. 

; ... rtl 1i ,int.:,: u"'t8illif.::-·te 1 

" DO ' e.1h i ':; r P.V 'ft i ·c 
_, tr J.~.. ' 

's- " ~v • 1a ''9 . 

r êl.Jil lll se tel. 

eh. "a L. lis .. t' " : J' en: 
v JJ ...... l' e . 

~ JLl ~1~ • 
"r c. ,._ e to.1c, j_::' aa ... ,,e 
.Ll ll8rt:C...E: .. .t, 'c _V[ l e ... cl 
~!J. ... lbt\Á:.., 1 :;s, n~ r~1-v 

.oe 1. 

"'fl ... VOO" toe l tij• V ~ V'l l ?O jw=-r 
o l ' da c Jr o 'ri'" tint,; r;i inr 
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è • d o1· ·et int:·eoP. v :1 een toflst"nd, WA .-·in :'l.en in ·evol 
~ ,; • ) c..e>.,er stElt Ü"'. ,e<.> 1 lid c 1 zijn. 

n. bA~i ~c.ié,inc· V" wt linn~wtschao verliest .1en on~ü( del
lij~ alle recht n, welc daar·a1 zij~ v~rbonden. 

oofdb :st...cllr. 
-rt-:7. i ç-roofdl.>ef t~.<llr lest"i!=!t uit ten minste 5 eü ter:t 

"oo Su ~ i7 c~ereerja~i~P lPdRn a, ordt ~i~ ~n door ~elP
den' , "c. ~ n. _.:,eret~ voorzitter, eers ;e secret,.,:-is ~;-: _ oerste 
,;h;;;l1uil10Il6~ster wor·a '11 in ·dez8 r...u.ctiE. t t; "ozen. ,' .... i i vorr1er: 
nee c~,elijrcs -u~stJ.u• • . Je ovE'ri~;e ::u.ncaes o 11.'"1 onderlln{; 
verd ~:ld. 
:J·~ aq,elij~s b~st~1r v ~tpe~awoordi~t ce bond i3 e1 uiten 

:..acht-111. 

Al. e~ene ver~ ·d ring. 
Are . U _LdS te ;1s ·-rr',-mà~ 1 J?E1l' ja"' r wordt een 21 r· eraen8 v e r·,c"A (1 P

rin . .,_r,e~o0Q.e..!,.l~up eed so.u~.Iif>Tlj~, net _l' rienol?- omkleoc1 ver
zoeK va• tt:: 1 LllüS te l/3. der a èelrn ·en u lJt · estu•J.r ver
.Jlicrt ee.1 alge .1E .1E v .r~;"'uP''inn- Li t te schrijv<Jn, ·el \:e ·p

noJ.den J,IOet 1'/0l'den eLiterlij C 4 WeK:en 11'-' Ol1tV9ill;st V8n ~en 
df-lreelij ~ ver·zoe';:: •. ulijft ~ret L8stlltlr L1 ;·e·.Jreke '18n zoè· nt 
verzoe~ ~evolc te EVe1, ~a~ zijn ~e v•rzo k rszAlf 
tot óe oproeping aeser vr~saderin; . ov r te ~aan. 
~l~e ~fdeling zendt voor iedere 2u 1 den of feelte 
ee.1 ai:_,BV"'2Tdi."oe naar rle <J.lgen1e.1e verc;aderin:_: . 

3temr ;ent • 
• 'l.ii; :-.--vP·-de alge .P. _e v• r ~A.derL1[; bren ·t ied:::r:e qfgev:=t...,r·r iP,
dP ' !:..1 ste~.. .. ü:;. r.a:> ir:J.e<&l mop·en per afdelin, · 4 steï:'lmen v orile 
~..ü Lt,.c:or~cnt . 

lr ~_.J r .. I.J J~....J ... • 
r· ."'ll,. -~.CtrldL:J.idoe l~ ... Vc'"J. ... cl~ 0 l( bestP uit: 
8. t:.revTo 1~ er1 buit 1~, e Oüt' contri J.tièn c' 'l' l,.,den, ,..,1\P 

0102 de qlgame~e v!~[nderin~ 'Orcen vsstnqfuteld; 
'b . sclle.:1::il1·~e.1 f'JLl toevalli 7 e bPten . 
8 ~c . ll . ~t V:renici~·cj~Rr ioopt VAn l dPI1U8~i tot en net 
3 1 ~ l c e r.1 b er • 

IUiS.lOU.C ~l i J..::~ l'B€;1fment:.... 
. .1.rt . 1~ . _et huî stoLldelij: reb l "'u"'nt or t r'lo.Jr è1e leé'eiLv ,~1 -
_:8.d rin'-" vastc:Psteld . ,Gt 1!8[, ,;..;e _ 'JeD8lin en bevatter:, wnl{e 
in strijd zi~n rtPt dP.z.a statJ.te.l . 

;ijzi~i~~eJ a~r stat~t~J . 
_1:r·t :rr . . es" Late 1 -ronT:Jzi Jin; der .·tEJtute 1 oehoeven on. 
c'ib te ~i :.1 -"8tJ. meerderhc:id van 2/3 èer ·el( ig u.itt-~Abracllte 
steJ.;men . Zij trPden liet in - ~er.::ing. voorda~ de _.onin'dij\:2 
...;o .d r llrLl€, op c'e •;ijzit;ing is ver :re ,en . 

. Itbinain, . 
J\rl:;-:-14.-:::-~ --;.;ond :can .;e • lln.1 "vi~de :utbor_ë.e.1 •rorden, inr1ien 
caarto• esloceJl ordt 'teen J·Frderh&iè van 2/3 r1 e-~ '"ül-
ai.._, uit(;e;brachte ste .. r.A.1 o. ~nai?._l '1·t l•clentql van d.e bonë 
daalt tot bened8n 1~ . A vergRdJring, ·elke oesl~it tot ont
binding v8n de bo~{, aeffut nevens ~en~eslissin, -~n;Pa~~e cle 
bestelamine van eventuele 'Uezittin ·en en seld.en va.11 de bond, 
behotl(•e.1s L1acntnenin; van het bepaalce bij art.l7u2 VR'1 het 
.~.u.:cgerlij.c 'ietboek . 



•• 

MINISTERIE .:J.JE A_l&&~NE ZAKEN 
B . 

No.~632/. 
_•s-Gravenhage, ~ April 1949. 

Onderwerp: "Door Eendracht Sterk" 

v. GEHEIM 

Hiermede moge ik U berichten dat er, naar EUJn 
mening, redenen zijn on1 aan te nemen dat de Neder
landse Bond van Petroleumdetaillisten 11Door Een;.. ·· 
dracht Sterk" (D.E.s.-), niet zo zeer · a:oor · ·zijn · doe~
·stellîng·, dan we~ ·-door het qptreden van -ver ·sëhillen-;.. 
aè zi"jnër bèstuurslèden ·-en höofdbestuursleden, onder 
conl!iltmisti-sche invloed staat·• · ···· ··· - ··· · ·- · ---
-- Deze· börtd 1 die -in 1938 wèrd opgericht·, telde -- kört 
ha de · bevrijding in 1945 ongeveer 2000 lederf. Toëff 
men echter plannen beraamde· onf de· bond· aan te· .. sluî;... 
tèh bij de E.v.c., heeft een groot aantal leden be
dankt. ·-

Mij werd bericht dat een zekere H,BOUMAN te 
Uwent, optreedt als secretaris van de plaatselijke 
afdeling van de bond • 

... Itf verband r.aet vorenstaande moge ik U verz·oeken 
mij 1n kennis te willen doen stellen met de persona
lia en politieke oriëntering van genoemde persoon. 

Tevens zal het •p . prijs worden gesteld omtrent de 
toestand van de plaatselijke afdeling van D.E.S • 

.nader te worden ingelicht, 

HET HOOFD · VAN DE DIENST, 
namens deze: 

:' ~;l.___., .-··,.-·:· (') ... . 
. __ / t- L----'··.!..;.:, ...><...-'~ ·- . 

Aan de Heer L.L.van L· ere. 
Hoofdcommissaris van Politie 
te 
ARNHEM. 



]4_INI$J~RI]: _V.JJJ_ 4._LGEivlENE ZM;EN 
B. · 's-Gravenhage, D AprD. 1949. 

No.5632?. 
Onderwerp: 11Door Eendracht Sterk" 

V. RD.3 GEHEIM 

· Hiermede moge îk U berichten dat er, naar lill.Jn 
mening, rederten z.ijh oni aan te nemen dat de Neder
landse Bond van Petroleumdetaillisten 11Door Een;.. ·· 
dracht Sterk11 (D.E .s.-), niet zo zeer· a:oo:r -·zijn· doel
·stelling·,- dan we~ -- dOOI:' het optreden van ·ver ·schillen-;. 
èlè zïjnér bëstui.:ir slèden ·· en hoofdbestuur sleden, onder 
communisti-sche invloed . staat·. ···-- · ·· - · · · -- · -- -
- · Deze· hond, · die · in 1938 wërd o·pgericht, telde -· kort 
ha de - bevrijding in 1945 ongeveer 2000 leden·~ Toètr 
men echter plannen beraamde onr de· bond· aan te··sluî""' 
ten bij de E.V.c., heeft een groot aantal leden be-
dankt. . ' ' 

Mij werd bericht dat J [Fe ·er_.i.p- te U1:mnt , op-
treedt als secl"etaris - 2.- ·:;::, .:.::;''_e afdeling 
van de bo.r:.d. 

· -- · rn verband met vorenstaande moge ik u verzOëken 
mij 1n kennis te willen doen stellen met de persona
lia en politieke oriëntering van genoemde persoon. 

Tevens zal het •p . prijs worden gesteld omtrent de 
toestand van de plaatselijke afdeling van D .E.S. 
nader te worden ingelicht. 

Aan de Heer 
Corpschef van Poli'èie 
te 
OWE!~z 1 . 

HET HOOFD VAN DE DIENST, 
namens deze: 

( /~ ;_12_ 0 b ,--, ,_ ~/ .. ; 2__..", ~ ~ 

L.L.van I c-ere. 



• 

~@] -
M,_INIST~RI.§__JJJL A_LGE~)ENE ZAKEN 

1 s-Gravenhage, t3 April 1949. B . 
No.5632?. 
Onderwerp: "Door Eendracht Sterk" 

V. RD.3 GEHEIM 

· Hiermede moge îk U berichten dat er, naar nuJn 
mening, redenen zijn oni aan te . nemen dat de Neder
landse Bond van Petroleumdetaillisten 11Door · Een- ··· 
dracht Sterki1 (D .E .s.-), n~et zo zeer· doo:r ··-zi;jn · doei
stellin~r, dan we~ ·-door het optredett vah ·ver·schill.en-... 
Cië zrjnér ' bèstuursleden ·en: hoofdbestuur sleden, onder 
communisti-sche invloed · staat-. · - · -- · - - ··· · - --- - -
- · Deze· böhd ·· die · in 1938 werd cïpgericht·, telde ·· kort 
ha de · bevrij!ing in 1945 ongeveer 2000 leden·. Toërr 
t1eh echter plannen beraamde· ortf dé bona· aan te ·--sluî ... 
teh bij de E.v.c., heeft een groot aantal leden be-
dankt. ... . 

Mij werd bericht dat G. :'.:oster , v·ono d.e te Uwent , 
ortreedt als secr-etaris van de :plac:t s~'lij :e o.f'de
ling VaJl de bond. 

-- - Itf verband met vorenstaande moge ik U ver:z·Oéltén 
mij in kennis te willen doen stellen met de persona• 
lia en politieke OJ!>iëntering Van genoemde persoon. 

Tevens zai het Jp . prijs worden gesteld omtrent de 
toestand van de plaatselijke afdeling van D.E.S. 
nader te worden ingelicht • 

Aan de Heer 
Cn_ 'ti ss ar :is van Poli tie 
te 
z mv-r: . 

L.L.van l ;-ere. 



MINISTERI])_ _ _y.MJ_ 4.,LGE1{ENE Z.A.KEN 
B · 's-Gravenhage, ,'J April 1949. 

No. ~6327• 
Onderwerp: 11Door Eendracht Sterk" 

V. RD.2 GEHEIM 

· Hiermede moge îk U berichten dat er, naar nn.Jn 
mening, redenen zijn om aan te nemen. dat de Neder• 
land se Bond van Petroleumdetaillist·en 11Door · Een ... ···· 
dracht· sterk11 (D.E.s.-), niet zo zeer·a.oo:r· ·z:tJn··a.oel
·stellihg-, dan we~·a.oo:r het optreden van·ver ·sëhill.en
a.e zïjnër bèstuurslèden ··en hoofdbestuursleden, onder 
commnnisti-sche invloed staat-, · · · -- · - - - · · ·-- - -- -
- - Deze· bond · die .. in 1938 werd opgericht·, t·elde · lëört 
ha de - bevrij!ing in 1945 ongeveer 2000 leden·, Toèn 
meh echter plannen beraamde· ortïdè bond· aan te-··sluî ... 
ten bij de E.v.c., heeft een groot aantal leden be
dankt. . ... . 

Mij werd bericht dat C , Iioeks!.r~ , \70nende te U1ent , 
Terband no . 91, lid is van het hoÓÏdbestuur van de 
bond. 

--· In verband met vorenstaande, möge ik U ver:Z.Oéken 
mij in kennis te willen doen stellen met de persona• 
lia en politieke oriëntering van genoemde persoon. 

Tevens zal he~•p . prijs worden gesteld omtrent de 
toestand van de plaatselijke afdeling van D.E.S. 
nader te worden ingelicht. 

.Aan de Heer 
Corpschef van Politie 
te 
HEERElfiTEEN. 

EET HOOFD· VAN DE DIENST, 
namens deze: 

{ ;~ .-- ·....-:, () ~ ,---, '. ___ ./t ~-..ir-_ _,...____.. ~ 

L.L.van I -~ere • 



][w:sT)!:RIJijT . .fJL! .. IPEMENE ZAKEN 

No.5632?• 
1 s-Gravenhage, ,'J April 1949. 

Onderwerp: 11Door Eendracht Sterk" 

V. RD.3 

AM de Heer 

GEHEIM 

· Hiermede moge îk U berichten dat er, naar lïaJn 
mening, redenen zîjh ani aan te nemen dat de Neder
landse Bond van Petroleumdetaillisten 11Door Een ... · 
dracht Sterk11 (D.E .s.-), niet zo zeer · door··ziJn· doel
stellihg-, dan wel-door het optreden vah ·ver'Sëhillen-;.. 
O.è zi'jnêr - bèstuursleden -- err höofdbestuursleden, onder 
communisti-sche invloed · staat. · - ·-· - - · · · -· - ---
- - Deze· bönd, · die .. in 1938 werd o·pgericht, telde "lWrt 
ha de ' bevrijding in 1945 ongeveer 2000 leaen·.- Toerr 
meh echter plannen beraamde· onr de bond- aan te--· slui ... 
ten bij de E.V.c., heeft een groot aantal leden be
dankt . . ... 

Mij werd bericht dat 

J . de VRIES te ·ut1ent , optreedt 
als seoro·tnris van de plaatselijke afdeling van de 
bond . 

- --- Itï verband met vorenstaande moge ik u verzoeken 
mij 1n kennis te willen doen stellen met de persona
lia en politieke oriëntering van genoemde persoon • 

. Tevens zal het ~ · prijs worden gesteld omtrent de 
toestand van de plaatselijke afdeling van D.E.S. 
nader te worden ingelicht. 

HET HOOFD VAN DE DIENST, 
namens deze: :-- , 

( ]) ...;_12_ 0 'ho ,--, 
~ --/ ~ ~~ 

Corpschef van Politie , 
te -
W Il'N T E R S \1 I J I .. 



... 

• 

1J!.I.NIS,T;EJ\IJ.: •. Y.AR A_I;.GE.ME;NE ZAKEN 
B. . 

No.56327• 
1 s-Gravenhage, 3 April 1949. 

Onderwerp: "Door Eendracht Sterk" 
V. RD.3 

QEHEIM 

Hiermede moge îk U berichten dat er, naar nuJn 
mening, redenen zijn on1 aan te nemen dat de Neder
landse Bond van Petroleumdetaillisten 11Door Een;.. · · 
ar acht Sterk11 (D .E .s.-), niet zo· zeer· door · zijn· doel.
·stellihg·, dan wel -a oor het optreden vah -ver·schillen-... 
èlè zrjnër . bèstu'i.i.r slèden ·- en höofdbe stuur sleden, onder 
communisti-sche invloed staat-. · · -- ··· - · · · ·- · ·-·· 
- - Deze· bond1 die--in 1938 ·werd ö·pgericht, telde "ltort 
ha deî bevrijding in 1945 ongeveer 2000 leden·.- Toen 
meh echter plannen beraamde· ortr de· bond- aan te ---slui ... 
t~h bij de E.v.c., heeft een groot aantal leden be-
dankt. ..... . 

Mij werd bericht dat 

t eedt als eerotar 
v n de bond. 

· .. . Itï verband met vor.enstaande moge ik U ver:z·oeken 
mij 1n kennis te willen doen stellen met de persona• 
lia en politieke oriëntering van genoemde persoon. 

Tevens zal het ep ' prijs worden gesteld ·omtrent de 
toestand van de pl~atselijke afdeling van D.E.S. 
nader te worden ingelicht • 

Aan de Heer 
Comm:lssaris van Pol:i:èie 
·i;e 
DL V.i~lllJ:'Illi . 

L.L.van L- e:re. 



M,INISJER~.§..__y..,AN ALGE]ENE ZAKEN 
B 

No.)632{. 
1 s-Gravenhage, ,'J April 1949. 

Onderwerp: 11Door Eendracht Sterk" 
V. RD.3 

GEHEIM 

· Hierrilede moge îk U berichten dat er, naar nuJn 
li1èhing, redenen z:ijh oni aan te nemen dat de Neder
landse Bond van Petroleumdetaillisten 11Door Een- . · 
dracht Sterk11 (D .E .s .-), niet zo zeer· doo:r -·ziJn- doëü
::;telling·, dan wel-door het optreden va:rt ·-ver ·sëhillen~ 
O.è zrjner bestuursleden -en hoofdbestuur sleden, onder 
conum.misti-sche invloed staat·• · · - - · ··· ···· · --·· 
- - Deze· bond, · die -in 1938 ·werd opgericht, telde "kort 
ha de ' bevrijding in 1945 ongeveer 2000 leden·. Töèn 
men echter plannen beraamde otf de bond- aan te ... sluîo.. 
teh bij de E.v.c., heeft een groot aantal leden be-
dankt. . .. . 

Mij werd bericht dat P , C, IlEEi'BKERK, wonende te 
Lisse, Stationsweg 391 optreedt als socreta'\?is van 
het hoofdbestuur v~ de bond. Te zijnen huize is te
vens het redactie- en administratie- adres van het 

, orga~ .van de bond : ucon~ ct" genaamd, gcvest~gè! • 

· ... In verband met vorenstaande moge ik u verzoeken 
mij in kennis te willen doen stellen met de persona-· 
lia en politieke oriëntering van genoemde persoon, 

Tevens zal het ep prijs worden gesteld omtrent de 
toestand van de plaatselijke afdeling van D.E.S. 
nader te worden ingelicht. 

, Aan de Heer 
Districtscommandant 
der Ri jkspol itie 
te 
LEIDEN . 

HET HOOED· VAN DE DIENST, 
namens deze: 

:::_) 
.' ~~ 
\ /~ j -'--12 _Q_)? r:> -
~- ,_.r L---" . ~ 



• 

MINISTERIE .:!.Ni .A_LGEMENE ZAKEN 
1s-Gravenhage 7 D April 1949. B. -

No.5632/. 
Onderwerp: liDoor Eendracht Sterk" 

V. RD.3 GEHEIM 

· Hiermede moge îk U berichten dat er, naar lillJn 
rnening, redenen zijn onï aan ~e nemen dat de Neder
landse Bond van Petroleumdetaillisten ttDoorEen;.. · 
dracht Sterk11 (D .E .s .'), niet zo· zeer· door· zijn··aoË:n
·stellihg-, dan wel ·-door het optreden vah -ver·schill.Em·;.. 
Cië zïjnér · bèstut:irslèden ·- err hoofdbestuur sleden,. onder 
communisti-sche invloed · staat-. - --- · - - - -- - --·· 
- - Deze· hond, die --in 1938 ·werd tfpgericht, telde -kört 
ha d€i' bevrijding in 1945 ongeveer 2000 lea.en·. Toen 
men echter plannen beraamde onr de· bona.· aan te .... füuî ... 
ten bij de E.v.c., heeft een groot aantal leden be-
dankt. - -

Mij werd bericht d-at een zekere S!..ID te uw·ent , 
optrecC'i:i .:..ls secretaris van de plae.tse!ijke afdeling 
van de · o..:.c, . 

-- - In: verband met vorenstaande . moge ik U ver:Zoéken 
mij 1n kennis te willen doen stellen met de persona~ 
lia en politieke oriëntering van genoemde persoon. 

Tevens zal het ep - prijs worden gesteld omtrent de 
toestand van de plaatselijke afdeling van D.E.S. 
nader te worden ingelicht. 

HET HOOFD --VAN DE DIENST, 
namens deze: 

"'') 

( 0 . --....- ·:~ \ _,.." ) -·-k:. , _ _.r ~ -

L.L.v-an l r ere. 

Aan de Heer Cor,schoi' 
van Politie , 
te 
U I N S C H 0 T E N. 



------
!HNTSJ'~..ElÄ . .Y . .A!L -4,._LGE!YlENE Z.Al<EM 

r s-Gravenhage, S .t,.priJ 1949. B . 
No.5632?. V 
Onderwerp: rtDqor Eendracht Sterk" 

V· RD.3 GEHEIM 

Hiermede moge îk U berichten dat er, naar m:!..Jn 
mëhing, redenen zijn ont aan te nemen dat dë Neder
landse Bond van Petrolemndetaillisten nnoor · Een- ··· 
aracht· Sterk1' (D.E.s.-J, niet zo zeer · aoor· zijn··aoei
·stellîhg·, dan we~ ·-aoo:r het optreden van ·ver·sc::hillen-;.. 
dè zïjnér bèstuüî' slèden··en höo.fdbestuur sleden, onder 
communisti-sche invloed staat-. · -- · - · · -- · -- -·· 
-· · Deze· bond, · die --in 1938 ·werd opgericht .. , t ·elde · kort 
ha de· bevrijding in 1945 ongeveer 2000 leden·. Toëfi 
meh echter plannen beraamde· otr de bond· aan te-.. sluî .... 
ten bij de E.V.c., heeft een groot aantal leden be
dankt. ' ,. -

Mij werd bericht dat M,RUITENBEEK 1 wonende te 
Uwent, optreedt als secretaris van de plaatselijke 
afdel1ng van de bond. 

--- In verband met vorenstaande moge ik U ve:r:z·oelten 
mij in kennis te willen doen sfellen met de pers·ona
lia en politieke oriëntering van genoemde persoono 

Tevens zal het ep prijs worden gesteld omtrent de 
toestand van de plaatselijke afdeling van D.E.S. 
nader te worden ingelicht. 

Aan de Heer 
Commissaris van Politie 
te 
HILVERSUM'l 

HET HOOFD · VAN DE DIENST, 
namens deze: 

(.\ 

i /) --'. -?:' (') "'~7' r-:; -
' .... ~",/t ~--· ~- ~~ ~ 

L,L.van r.~ere. 



MINISTER ~ VAN AlGElffiNE ZAKEN' 
B. 1 s-Gravenha.ge 8 April 1949 .. 

l~o.76327. 
Onderwerp : D .E . S. · G E 1I E I H 

V. RD.,3 I t./Y 

ln aansluiting op mijn vorig schrijven over 
nevenvermeld onder?erp (no.,0610 d . d. 29 Deee~
ber 1948) moge ik U hiermede nog berichten dat 
~h.v.d .WERF.F, wonende te Uwent, Balistraat 120, 
eveneens lid is van het hoofdbestuur van de 
Nederlandse Bond van Fetroleumdeta~llisten 
"Door Eendracht Sterkn (D.E.s.). 

Tevens moge te Uwer informatie dienen dat 
de in mijn bovenvermeld schrijven genoem e 
~oorzitter van het landelijk hoofdbestuur van 
de bond: B. J . de crt~ER , woont op het adres 2e 
J aeob van Calllpenstraat 110. 

Uw berichten a~aande beide bovengenoemde 
personen, alsmede over de plaatselijke afdeling 
van de bond, zie ik met belangstelling tegemoet . 

jl HCT HOOFD VAN DE DIENST 1 
namens deze~ . 

J.G.Crabbendam. 

Aan de Heer 
lioofdcommissaris van Politie 
te 
M.:STERDAM. 



LINISTERIE VAN 
BDIT.J: !'ULANDSE ZAKEN 

• ; B 56327 

Betr. : Rappel 
V. RD.3 

-Gravenhage, 24 October 1949 . 

DIENSTGEHEIM 

Hiermede moge ik U mijn schrijven d.d·. 8 A:pri~ 1949 no. 
56327 en het hiero~ betrekking hebbend~ schrijvan d.d. ~ 
Augustus ~949 no.56327, in herinnering brengen, .aarin ik 
U verzocht :fuij te willen doen inJ.ichten omtrent de J:rcd .Bond 
van Petroleumdetaillisten . unoor Eendracht Sterk 1 en de se-

· er etaris der afdeling Arnhem: H.Boumgg. 
Uw ant·woord zie ik gaarne zo spoedig mogeliJk tegemoet. 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie . 
te ARlUJFJ.1. 

liET I!OOFD V.Al ·DE Die; ~ST, 
_1tHaxnens deze, 
p 

J' .G.Crabhendan. 



MDUSTERIE VAU 
AI.GENEUE Z.AI<EI~ 

No.: B.56327 
Bijl.: Gcnê 

V. RD .3 · 
~- Betr. : Ra)') pel 

•s-Gravenhage, 11 Augustus ~949 

Hiermede moge ik U ~ijn s~hrijven d.d. ·a April 1949 
no.56327 in. herinnering brengen waarin ik U verzocht 

· mij te ·:illen doen iD.lichten emirent de lfede:rlandse 
Bond ven Petroleum.dotaillisten ''Door Eendracht' Sterk11 

(D.E.S.) en de secretaris van de plaatselijke afdelL~g 
11. Bom· ên. 

Het spoedige beantwoording zult U mij zeer verplichten. 

.Aan· de Heer 
Hoofdcommissaris van.Politie 
te · Ammr::a. 

lill«J: H OID V:AN DF~ D:wi ST, 
~ Namens. deze, 

J .G .Crabbendsm • 



•• 
MINISTERIE VAU 
AIGEr3ENE ZAKEN 

No.: Bl' 5'6327' 
Bijl.:. Gene 

V. RD .3 
Betr.: Rappel 

's-Gravenhage, 

- Hi~rmede moge ik U mijn schl'ijven d.d. 8 April 1949 no. · 
56327 -7aarin tevens ver ezen wordt naar mijn schrijven 
d.d. 29 .December ~948 no.50610- in herinnering brengen, 
waarin ik U verzocht mij te willen doen inlichten omtrent 
de Nederlandse Bond van Petroleumdetaillisten ~•Door Een
dracht Sterk" (D.E.s.) en de hoofdbestuursleden B.J .de · I 
Winter en Th.v.d.Werff. · -

4 , 

' 
Met spoedige beantwoording zult U ~ij zeer verplichten. 

HET !IOO FD VAN DE D IpNST , 
"f. liamens deze, 

J GG .Crabbendam. 



•-
t1TI'ISTERI>? V -~ 
ALGE NE ZAKEN 

No.: B. ')6 •27 · 
Bijl.~ Gene 
V. RD ·3 
B-etr.: R'"'ppel 

' ) 

•s-Gravenhage, 11 ugustus 1949 

hi~l'If ede moge .:1.k U mijn schrijven d.d. 8 Ap.:. :1.1 1949 no. 56327 
in hérinncring brengen, waarin ik U verzocht m:lj te .illen doen 
inlichten omtrent de Nederlandse Bond van Pe~roleumdotaillisten 
ttDoor Eendracht Sterk u (D .E .s.) en de secretaris G. Vredeveld 
de~ plaatselijke àfdeling. · 

Uet spoe~ige beantwoording_ zult _ U mij zeer verplichten. 

Aan de Heer 
Corpschef van Politie 
te 01 STh'EDDE • 

H:l:'!T hOOFD VAN DE DIEliST, 
. -~ Namens deze, 

J .G.crabbendam •. 



MINISTERIE _V.).JJ ALGE.MENE ZAKEN 
B.h' 

No.,.~632{. 

1 s-Gravenhage, .S April 
I 

Onderwerp: "Door Eendracht Sterk" 

V • RD.3 GEHEIM 

· Hiermede moge îk U ber~chten dat er, naar nn.Jn 
mening, redenen zijn om aan te nemen dat de Neder• 
landse Bond van Petroleumdetaillisten 11Door Een- · 
dracht Sterk11 (D .E .s.-), niet zo zeer· door- zi;jn · ao-e1.
ï~telling·,- dart we~ ·-aoor het optreden vah ·ver::fëhillen~ 
Clë zijnér bëstuurslèden ·· err hoofdbestuu.rsleden, onder 
communisti-sche invloed staat·• - · -- · - - - · · -- · ·- · 
- - Deze· hond, · die-·in 1938 ·werd opgericht·, telde -· kort 
na de · bevrijding in 1945 ongeveer 2000 leden·~ Toèn
meh echter plannen beraamde· onr de bond· aan te-··sluî ... 
ten bij de E.v.c., heeft een groot aantal leden be-
dankt. . .. . . 

Mij werd bericht dat G. Vrcdeveld, \?onende te 
Stadsltanaal , optreedt a s secretaris van de plaat
sel jke afdeling van üe bond ~ldaar . 

··· In verband met vorenstaande moge ik U verz-oeken 
mij in kennis te willen doen stellen met de persona• 
lia en P?litieke oriëntering van genoemde persoon. 

Tevens zal het •P prijs worden gesteld omtrent de 
toestand van de plaatselijke afdeling van D.E.S. 
nader te worden ingelicht •. 

Aan de Heer 
Corpsche.f von I'olitie 

HET HOOID VAN DE DIENST, 
namens deze: 

/ ~ --·---~ \ __./t. ) -· -k~. ·-- ~ 

L.L.van 1 -:' ere. 



• 

MINISTERIE 3M A.LQE'MENE ZAK;EN :a . 
No.~632?. 

1 s-Gravenhage, ,'J April 1949. 

Onderwerp: 11Door Eendracht Sterk" 
V. RD.3 

GEHEIM 

· Hiermede moge ik U berichten dat er, naar nn.Jn 
mening, redenen zijn om aan te nemen dat de Neder
landse Bond van Petroleumdetaillist·en 11Door Een~ 
dracht· Sterk11 (D .E .s.-), niet zo· zeer· doo:r-ziJn··aoel
ï:;telling·, dan weJ. ··door het optreden van ·veräëhilltm-;.. 
Cië zïjnér bëstuürslèden ·- en hoofdbestuursleden, onder 
comm:unisti-sche invloed . staat-. · - -- · - - - - -- - --- -
- - Deze· hond, · die- ·in 1938 werd opgericht·, telde -·kort 
ha de ' bevrijding in 1945 ongëveer 2000 lenen·. Töèfi 
men echter plannen beraamde onfdè- bond· aan te···sluîo.. 
ten bij de E.v.c., heeft een groot aantal leden be-
dankt. - ..... . 

Mij werd bericht dat 

optreedt. als secretaris 
van àe bond . 

·c Ui1 t::rn·'" 
i ~ e a.:'f~ling 

--- Ii1 verband met vorenstaande moge ik u verzoeken 
mij 1n kennis te willen doen stellen met de persona
lia en politieke oriëntering van genoemde persoon. 

Tevens zal het •P prijs worden gesteld omtrent de 
toestand van de plàatselijke afdeling van D.E.S. 
nader te worden ingelicht • 

Aan de Heer 
CCL.J.lissaris van ?ol··tie 
te 
" 

BET HOOFD· VAN DE DIENST, 
namens deze: 

( ___ ;~;_J:2._~ 

L .L. van I.:- ere . 



a , ., 

l.ffiUSTERIE '' VAJIT . 
ALGET!ENE ZAlffiN 

No.: B.56;.a7 
·Bijl.: üene ' 

Y. RD.3 
Betr.: Rqppel 

R:l.er ·1ede moge ik u mfjn schrijven d .a. 8 AFcil 1949 no. J6327 
in herinnering brengen, waarin' ik U verzocht nij te t-rillen doen 
inlichten OD" .. trent de :Nederlandse Bond van F etroléumdetaillisten 
un-oor Eendracht Sterk" (D.E.$.) en de secretaris J.P.v~w Vulpen 
der plaatselijke afdeling. . · ' 

l:ct spoedige beantwoording zult U nij zeer verplichten. 

Aan de Heer 
Commissaris van Politie 
te HENGELO. 

HET HOOFD VAN DE DIEIST, 
'$Namens deze, 

..J~G.Crabhenda.m. 



MINISTERIA__J~- A_LGE:MENE ZAKEN 
1 s-Gravenhage, ;:l April 1949. B. -

No.5632?. 
Onderwerp: 11Door Eendracht Sterk" 

V. RD.3 GEHEIM 

· Hiermede moge îk U berichten dat er, naar liUJn 
mening, redenen zijh onï aan te nemen dat de Neder
landse Bond van Petroleumdetaillisten liDoor Een;.. -· · 
dracht Sterk11 (D,E,s~-), niet zo zeer · doo:r ··z1Jn -·aoe1-
ï:;tellihg-, dan wet·-door het optreden vart-ver ·sëhillen
Cl.è zïjnér - bestuursleden -err hoofdbestuur sleden, onder 
communisti-sche invloed staat-. - -- · - - · -- - ---· 
- - Deze- bond, · die- ·in 1938 werd o·pgericht, te~de ·- !e-ort 
hä de ' bevrijding in 1945 ongeveer 2000 leden·. Toètr 
men echter plannen beraamde onr de- bond- aan te ____ sluî ... 
teh bij de E.v.c., heeft een groot aantal ledén be-
dankt. .... . 

l~e ·r ru~s
"-tselijke 

-- - Itï verband met vorenstaande moge ik U ver:Zoéken 
m1j 1n kennis te willen doen stellen met de persona
lia en politieke oriëntering van genoemde persoon. 

Tevens zal het ;ep ' prijs worden gesteld omtrent de 
toestand van de plaatselijke afdeling van D.E.S. 
nader te worden ingelicht~ 

Ann de H8'"'l' 

HET HOOFD VAN DE DIENST, 
namens deze: 

(__;~L--;_?2_ _ _Q_~ 

L.L.van l cere. 

Di::;tl•ictsconnandant der Rijkspolitie 
te 

I • 



MINISTERIE Vffi ~--~:M;ENE ZAKEN 
B. 

No.56327• 
1 s-Gravenhage, 0 April 1949. 

Onderwerp: 11Door Eendracht Sterkt' 

V. RB. 2 . Q;EHEI}!I 

Hiermede moge îk U berichten dat er, naar mJ.Jn 
mening, rederten zijn om aan te nemen dat de Neder
landse Bond van Petroleumdetailli st·en 11Door -Een;.. -
dracht Sterk11 (D .E .s.), niet zo zeer· door· ziJn--aoeJ..
stelling·,- dan we~ ·-aoor het optreden vah ·ver·sëhillen-... 
dè zi-jnér bèstuurslèden··en hoofdbestuursleden, onder 
conmrun.isti-sche invloed staat-, ·- -· - · - -- · -- --· 
- ·- Deze· bema, die -·in 1938 werd opgericht·,. telde .. kbrt 
ha d€! bevrijding in 1945 ohgèveer 2000 ledeîl.- Toen 
meh echter plannen beraamde OI!f de· bona· aan te-··sluî"" 
ten bij de E.V.c,, heeft een groot aantal leden be-
dankt . - .· 

Mij werd bericht dat 

J . H. van GESSEL te Uwent • op
treedt alo secretaris van de plaatselijke afdeling 
van de ·ocuél . · -· · ·- --
· ··· Itï verband me-t vorenstaande möge ik u verz·ooken 
mij 1n kennis te willen doen s!ellen met de persona
lia en politieke oriëntering van genoemde persoon. , 

~evens zal het ep -prijs worden gesteld omtrent de 
toestand van de plaatselijke afdeling van D.E.S. 
nader te worden ingelicht. 

HET HOOFD-VAN DE DIENST, 
namens deze: 

( /~ ' ·CQ () b ,--, ~-- 1: ~ ~~ 

L.L.van l Pe:re. 

Aan de Heer Corpscho~ 
van Politie , 
·te 
D 0 E T I N 0 H E !~ . 



• 

• 

M,INISTEig]L, VJJJ ALGE~JENE Z.Al<EN 
1 s-Gravenhage, 3 April 1949 . 

No.~D32/. 'i· 
Onderwerp: 1'Door Eendracht Sterkrr 

V. RD .3 GEHEill~ 

· Hierntede moge îk U berichten dat er, naar mlJn 
mëhing, redenen zijn oni aan te nemen dat de Neder
landse Bond van Petroleumdetaillisten 11Door Een- ··-· 
dracht· Sterk11 (D .E .s .-), niet zo zeer- door· zijn-doe~
·stelling·' dan we:t ··aoor het optreden van · ·ver -sëhillen·~ 
dè zïjnér bëstuursleden ··en höofdbestuursleden, onder 
communisti-sche invloed staat-. . - - ·- - -- - -- --
- - Deze· bönd, · die -·in 1938 -wërd o-pgericht·, telde -- lrort 
ha deî bevrijding in 1945 ongëveer 2000 leden·. Toèrr 
fii.eh echter plannen beraamde· on'i de bond· aan te --·sluî ... 
tèh bij de E.v.c., heeft een groot aantal leden be
dankt. .. 

Mij werd bericht dat Auke Blau;w, wonende te 
Noordwolde, no.A.l56, optreedt als secretaris van de 
plaatselijke afdeling van de bond aldaar. 

--- In verband met vorenstaande moge ik U verz·oêlten 
mij 1n kennis te willen doen stellen met de persona
lia en politieke oriëntering van geno·emde persoon. 

Tevens zal het Ulp prijs worden gesteld omtrent de 
toestand van de plaatselijke afdeling van D.E.S. 
nader te worden ingelicht. 

Aan de Heer 
Districtscommandant 
der Rijkspolitie 
te 
:HEERENVEEN. 

HET HOOFD -VAN DE DIENoT, 
namens deze: 

i ~~ -·-"-· - , -- -
'· .A J _,-___ ~..~~ _Q__)~· . 

· ~ . ~ <---- ~ 

L.L.van 1 -:- ere. 



• 

V. RD.3 

In aansluiting op mijn vorig schrijven over 
nevenvermeld onderwerp (brief no. ?0·-0 d .d. 29 
December 1948) moge ik U hiermede nog berichten 
dat P.J . BAAK te Uwent 2 een fUnctie in de plaat
selijke afdeling van ae Nederlandse Bond van 
Petroleumdetaillisten ttDoor Eendracht Sterk .. 
(D.E .s.) bekleedt . 

Ter verbetering van het in bovenvermeld 
schrijven gestelde, moge nog dienen, dat et de 
daarin genoemde persoon bedoeld wordt: J .A. v . d. 
EYNDE te Uwent . 

f 'J L/f I f ó U c berichten a~gaande beide bovengenoemden, 
alsmede over de plaatselijke afdeling van de 
bond,_zie ik met belangptelling tegemoet • 

Aan de Heer 

. 
--r{ HET HOOliD V.AN DE D ST, 
/ - namens deze: 

t1t 
/ 

J . G. Crabbendam • 

Hoofdcommissaris van Politie 
te 
liAARIE 1. 



• 

• 

MIN I..§.TP:.El.li.~Y . .fJLA.LGEMENE Z.A,IÇ?N 
1 s-Gravenhage, 8 April 1949. B. . 

No.5632/. 
Onderwerp: 11Door Eendracht Sterk" 

V. RD.3 
GEHEIM 

Hiermede moge ik U berichten dat er, naar m~Jn 
mening, redenen zijn om aan te nemen dat de Neder
landse Bond van Petroleurndetaillist·en 11Door Een;.. - · 
dracht Sterk11 (D .E .s.-), niet zo zeer · door· zijn··aoei
·stellîng·' dan we~ ·-aoor het optreden van ··ver ·schill.en~ 
dè zïjne:r · bestuursleden ·en hoof'dbestunrsleden, onder 
coLununisti-sche invloed staat··· · ··· ·· · ·· · · · · ·· · --
- - Deze· hond, die -in 1938 ·wërd opgericht·, telde ··re-ort 
ha de · be'V'rijding in 1945 ongeveer 2000 lea.en·. Toèn 
men echter plannen beraamde· onr de· bond· aan te--· sluî;.. 
ten bij de E.v.c., heéft een groot aantal leden be-
dankt. . . . 

Mij werd bericht dat I; .D,. ~·r:R·~ , oncnde te 
Znartslu.i"' , Sluiss·i,raat 147, o:ptr " " oJ.s Deer ta:bis 

an de plaatse2ijke afdeling van de bond aldaar . 

Iti verband met vorenstaande moge ik u verzoéken 
mij in kennis te willen doen sfellen met de persona
lia en politieke oFiëntering van genoemde persoon. 

I , 

Tevens zal het •P · prijs worden ge-steld omtrent de 
toestand van de plaatselijke afdeling van D.E.S • 
nader te worden ingelicht. 

Aan de Heel' 
Districtscommandant 
de~ Rijkspolitie 
te . 
.ZUOL!E . 

L.L.van 1-:-- ere. 



V • RD . 3 

D.E.s. 

• 

8 April 

GEHEIM 

Hiermede moge ilt U berichten dat er, na mijn 
mening , redenen zijn om aan te nemen dat de Neder
landse Bond van Petroleum.detailli sten ttDoor Een,;.. 
dracht Sterk" {D.E. S. ) niet zo zeer door zijn 
doelstelling dan wel oor het optreden van ver
schillende zljner bestuursleden en hoofdbestuurs
leden, onder communistische invloed staat . 

Deze band, die in 1938 werd opgerich'~_, telde 
kort na de bevrijding in 1945 ongeveer 2VOO leden. 
Toen men .echter plannen beraamde om de bond aan te 
sluiten bij de E.v .c ., heeft een groot aantal leden 
bedankt . 

- Mij erd bericht dat R. U.BIJISMA, · onende ·tJa·-
Gorredijk, optreedt als secretari.s van de plaatse
lijke afdeling van de bond aldaar . 

In verband met vorenst andê moge ik u verzo~ken 
mij in c1mis te \'lillen doen ;lellen liilet-de }jorsona
lia en politieke oriëntering v~ genoemde persoon. 

Te ens zal ik het op prijs stellen omtrànt de 
toestand van de plaatselijke áfdeling van D.E.S . 
nader te worden ingelicht • 

Aan de Heer 
Corpschef van Politie 
te 
OPSTERLAND . 

Î- HET HOOID VAli DE DIENST , 
naJllens deze : 

~ 
J .G.Crabbendam. 



D.E.S . 

• 

8 April 9. 

GEHEIM 

Hiermede moge ik U berichten dat er, naar mijn 
mening, redenen zijn om aan te nemen dat do Uoder
landse ·Bond v.an Petroleumdetaillisten 11Door Een
dracht Sterk" (D.E.S.), niet zo zeer door z jn 
dOelstelling dan wel door het optreden van ver
schillende zfjner bestuursleden en hoofdbestuv~s
leden, onder communistische invloed staat. 

Deze bond, die in 19}8 werd opger1cht1 tolde 
kort na de bevrijding :in 194.7 ongeveer 2000 l.eden. 
Toen men echter plannen beraamde om de bond aan te 
sluiten bij -de E.V.c., heeft een groot aantal leden 
bedankt . 

Mij werd bericht dat NIJ'ElffiUIS:, wonende te N ij
verdal, optreedt als secretaris van de plaatselijke 
afdeling van de bond aldaar. 

In verb~d met vorenstaande, moge ik U verzoelten 
mij in kennis te willen doen stellen met de perso" 
nalia en politieke oriëntering van genoemde persoon. 

Tevens zal ik het op prijs -stellen omt 'ent de 
toestand van de plaatselijke afdeling van D.E.S. 
nader te worden ingelicht. 

,Aan de Heer 
Corpschef van Politie 
to · 
HELlENDOORN . 

1f"HET IIOOFD VAN DE DIENST , 
r nantens deze : 

!J} 
J .G .Crabbendarn. 



• 

MINJJ?.±...EB._+]_ _ _y.MJ" . ALGE1v1El~ ZAKEN 
B,_, · 1 5-Gravenhage, ,CJ · April 1949_. 

No.J632/. 
Onderwerp: 11Door Eendracht Sterk" 

V. RD.3 GEHEIM 

Hiermede m6ge ik U berichten dat er, naar DlJ.Jn 
mening, redenen zijn orli aan te nemen dat a·e Neder-· 
1·anase Bond van Petroleurndetaillist·en 11Door Een;.. · · 
dracht Sterk11 (D .E. s.-), niet zo zeer. door· -:zi;jn-·aoe~
·stelling-, dan we~ ·- door het optreden van·ver ·schillen~ 
aè zïjnêr bëstui.:i.rslèden ·en hoofdbestuur sleden, onder 
communisti-sche invloed staat-. · ··· ·- · - - ··· · -· · ---·· 
- · Deze· b<md, die- in 1938 werd o·pger icht·, telde "kört 
na de · bevrijding in 1945 ongeveer 2000 leden·. Toen 
meh echter plannen beraamde oiif de bond- aan te-.. sluîo.. 
ten bij de E.v.c., heeft een groot aantal -leden be-
dankt. .... . 

Mij werd bericht da.t IJ v Slooten, wonende te 
Uwent ! optreedt als secre ·a:r· s ven de plaatselijke 
afdel1ng van de bond. 

-- - Itf verband met vorenstaande moge ik U verzoelten 
mij in kennis te willen doen stellen met de persona
lia en politieke oriëntering van genoemde persoon. 

Tevens zal het ep ~ prijs worden gesteld omtrent de 
toestand van de plaatselijke afdeling van D.E.S • 
nader te worden ingelicht. 

Aan de Ueer 
Corronissaris van Politie 
te . 
lEEUWARDE U. 

HET HOOFD · VAN DE DIENST, 
namens deze: ;-, 

'·. __ /t?_--'·.ZLQ~ . 

L.L.van 1 .:-ere. 



• 

• 

V. RD . 2. 

Aan de Hee:r 

1 s-Gra?enhage, é3 Apr1~. 1949. 

Q E,.H §,I ,M 

Hiermede moge ik U beriehten dat er, naar mijn 
mëning, redèhen 2ijn om aan te nem~ dat de Neder• 
1·anase Bond van Petroletqndeta111tst·en- "Door · Een• ·
dracht· 5ttU"~. '{D.E.&.-) t niet ~o ~ëer ·door· -z1jn··aoe1-
stell1ng·~ .dan lteJ: ·-aoor hst optreden va.n -ver·s-chillen• 
ttè %i'jnêr · bestut:iî'slèd.en --en- hoofdbe,stuursledent onder 
conununisti-sehe invloed staat-.- - - · -- - - - - - - -- - --- -
- · De.ae· bond · die ···m 19.38 werd o·pgericht·· telde -- kor\ 
ha ·de- bevrij~ing 1n 1945 ongeveer -2000 leden-• Toên 
men ééhter· plannen ber-aamde om· de· bond· à.an te-·slu! ... 
ten bij de E.v.p., ~eett een groot aantal leden be
d an'!:rt . . ... 

Mij werd ber~oht dat Th . SEEGEPS ~·ronende te ~aven
s·tein , o:-..; eedt als secretaris van de _lat..tselijke 
afdeliue v·ill de bond aldaar . 

- · · · ltf ~band m&t vorenstaand•• moge 1k u Te.i'2f01bn 
mij 1n k~is te willen deen l'tell.Qn met d~;r :per:~ona<l!l' 
lij. en pollt·1eke oriënter1ng •an g·enOêmde per:rQOl'l •. 

~9Yena ~al het -r> · prijt war4en gttdeld omtl-"n~ de 
toestand van de plaatlélljke afdeling Yan D .E .s., 
nade:r ~ worden 1.ngel1oh~ • 

HET HOO:m-·VlN DE DIENST, 
namêil• deze: 

'J-v I . -

'~· ·~ 

Distriotseommand~Jlt dor Rijkspol itie , 
te 
' s - II E TI T 0 G 



• 

!KINIS,T)!:RI~.JT..AN .A..LGE1.{ENE ZAKEN 
B. . 1 s-Gravenhage, 3 April 1949. 

No.5632?. 
Onderwerp: "Door Eendracht Sterk" 

v. GEHEIM 

Hiermede moge îk U berichten dat er, naar EUJn 
mening, redenen zijn oni aan te nemen dat de Neder
l -andse Bond van Petroleumdetaillisten "Door Eeno.. ··· 
dracht Sterk11 (D.E.s.-), niet zo zeer · door -·ziJn··aoel..:. 
·stelling·' dan we"l ·-aoor het optreden vah ·ver·schil"len-... 
ûè zijner bestuursleden ·en hoofdbestunrsleçlen, onder 
communisti-sche invloed -staat-. · - -- - - · ··· · ·-- · -- · 

~~ ~~~~~~~~äi~~e~nl~%~8o~=~~e~~g~~5~hi~a~~:d~~!~rt 
iiYeh echter plannen beraamde onr dè bond- aan te···siuîo.. 
ten bij de E.v.c., heeft een groot aantal leden be
dankt. ' 

Mij werd bericht dat r _ "· . • •• ••• U • -L • • v l!l .... · ... r .. , ce 1011 t 
optroocJ:t • ls secl~etaris VUil-do pl l'l.tsn.li~i w ai'dcling 
vo.n de bor..d • 

.. . Itï verband met vorenstaande moge ik U verzoelten 
mij in kennis te willen doen stellen met de persona• 
lia en politieke oriëntering van genoemde persoon. 

Tevens zal het •p . prijs worden gesteld omtrent de 
toestand van de plaatselijke afdeling van D.E.S. 
nader te worden ingelicht • 

Aa:n. de Heer 
Co missaris van Politie 
te 

EET HOOFD· VAN DE DIENST, 
namens deze: 

(_/tvJ2.~ 

L.L.van l rere. 



MINISTERIE .JT..AN 4_LGE:tvlENE Z..A.K}2N 
B. . 1 s-Gravenhage, .c:; . April 1949. 

No.5632/. I 

Onderwerp: "Door Eendracht Sterktt tJ/1 &2 G/y0 
V. RD • .3 GEHEIM 

Hiermede moge îk U berichten dat er, naar mJ.Jn 
mening, r~denen zijn on1 aan te nemen dat de Neder
landse Bond van Petroleumdetaillisten ttDoor Een- · 
dracht Sterk11 . (D.E.s.-), niet zo zeer· door zi Jn· doe1.
ï:;telling·, dan weJ: ·· door het optrede:rr vart -ver ·schillen~ 
dè zi"jnér bestuursleden ·en hoofdbestuur sleden, onder · 
communisti-sche invloed staat-. · · -- · - - · -- · -- · 
- · Deze· liond, · d.ie·in 1938 wërd opgericht, t ·elde .. l"(ört 
ha de · bevrijding in 1945 ongèveer 2000 lea.e:n·. Toèfi 
tï.en echter plannen ,beraamde onf de- bond· aan te····sluî
ten bij de E. V .c. t heeft een · groot aantal leden be
dankt. . 

Mi· era. be'T'i~ht ··dat B. LU13Br:l , vJoncn< c te .Ap
pirîge:a_~ , ro-.c~ 42, ortl·cedt als acc~'ct~ :i.s van 
de plaatse i jlce afdeling van de bond ld~ru:- .. 

-· - Iti verband met vorenstaande moge ik U verzoeken 
mîj in kennis te willen doen stellen met de persona
lia en politieke oriëntering van ,genoemde persoon. 

Tevens zal het ·•P prijs worden gesteld omtrent de 
toestand van de plaatselijke afdeling van D.E.S. 
nader te worden ingelicht. 

HET HOOFD VAN DE DIENST, 
namens deze: 

.-) 

i /h ,;_~~~-~ r-J -· ... - ~ ~ 

L.L.van lceJ~e. 

dor Rijks.politie 



• 

• 

IliTSTERIE VAN ALGE! IENE ZAKEN 
B.-

No. 5'6327. 
Onderwerp: D.E .s. 
V; RD.3 

Hiermede moge ik U berichten dat er aar mijn 
mening , redenen zijn om aan te nemen, t de Neder
l.andse Bond van Petroleumdetail.l.isten nnoor Een
dracht Sterk" (D .E.s . ) niet zo zeer door zijn doel
stel.ling , dan wel door het optreden van versehil.
l.end~ijner bestuursleden en hoo~dbestu sleden, 
onder communistische invloed staat . 

Deze bond, die ~ 1938 werd opgericht , telde kort 
na de bevrijding in 1945' ongeveer 2000 leden. Toen 
men echter plannen beraamde om de bond aan te slui
ten bij de E.v.c., heeft een groot aantal leden be
dankt . 

!lij erd bel"'ieht dat P, Gemser , wonende te Uwent, 
Hofs·tedeweg 178 en H,Kromuend13k, wonende te Utl ent, 
Abr . v .Strikstraat 8, beiden lid zijn van hGt hoofd
bestuur van de bond. . _ . _ · 

In verband met vorenstaande, moge i k-u verzoeken 
mij in kennis te willen doen stellen met--de--persona
lia en politieke oriëntering van genoemde personen. 

Tevens zal. ik het op pri·js stellen omtrent de 
toestand van de plaatselijke afdeling van D.E.S. 
nader te worden ingelicht . 

Aan de Beer 
CoDmJ.issa is van Polltie 
te 
ENSCHEPE• 

-/ HET HOOJID VAN DE DmUST , 
T namens deze : 

~ 
J .G .Crabbend· • 



• 

• 

MINISTERI]!...J_JJJ{ 1\JPE:tv~NE ZAKEN 
B. · 's-Gravenhage, ,CJ April 1949. 

No.5632?. 
Onderwerp: liDoor Eendracht Sterk" 1/ é, 3 3 3 0 . 

v. RD.3 GEHEIM 

· Hiermede moge îk U berichten dat er, n~ar mijh 
mëhing, redenen zijh .oni aan te nemen dat de Neder
landse Bond van Petroleumdetaillist·en 11Door Een~ 
dracht· Sterk11 (D.E.s.-), niet zo zeer·door-~zîJn·aoel
·stellihg·, dan wel-door het optreden van ·verschillen-;.. 
ûè zïjnér bèstuttrsleden ·en höofdbestum~sleden, onder 
communisti-sche invloed' staat·. ··· - · · · · · ·. · -- - · 
- · Deze· hond., die .. in 1938 wërd opgericht·, t ·elde . ltört 
ha de · bevrijding in 1945 ongeveer 2000 lea.en·. Toen 
tieh echter plannen beraamde oüf de bond· aan te- ïüuîo.. 
ten bij de E.v.c., heeft een groot aantal leden be- · 
dankt. .. . 

Mij werd bericht dat 1I. v n ustercn, . onende te 
Uwent, optreedt als secretaris van de plaatselijke 
afdeling v .. de bond. 

I:tï verband met vorenstaande moge ik U verz·oeken 
mij in kennis te willen doen stellen met de persona• 
lia en politieke oriëntering van genoemde persoon. 

Tevens zal het •P prijs worden gesteld omtrent de 
toestand van de plaatselijke afdeling van D.E.S • 
nader te worden ingelicht. 

Aan de Heer 
Commissaris van Politie 
te 
NIJl~GEN . 

L.L .• van I cere. 

• 



MINISTERIE ~:!.MI .A"LGEMENE ZAI92N 
r s-Gravenhage, ,<J April 1949. B . 

No.5632?. 
Onderwerp: 11Door Eendracht Sterkn 

V. RD.3 qEHEIM 

· Hiermede moge îk U berichten dat er, naar lilJ..Jn 
rnëhing, redenen zijh ont aan te nemen dat de Neder
landse Bond van Petroleumdetaillisten ttDoor Een ... -· 
dracht· Sterk" (D.E.s.-), niet zo· zeer · aoo:r -·zi:in··aoel
ï::tellihg-, dan we~·-door het optreden van·-ver·schillen-;.. 
nè zrjnêr bèstuürslèden ·- en höofdbestuursleden, onder 
c-ommunisti-sche invloed staat. - ·- - - - · -- - ---
- - Deze· bond, · die-·in 1938 werd o·pgericht·, telde-·kort 
ha de - beWijding in 1945 ongeveer 2000 leaen·~ Toën 
men echter plannen beraamde oni de- bond· aan te-·sluî ... 
ten bij de E.v.c., heeft een groot aantal leden be ... 
dankt. ..... . . 

Mij werd bericht dat een zekere c . J .LEUPE te UVvent 
optreedt a ls secretaris van de plaatoelijke afdeling ' 
van de boncl . 

- -·- Itf Verband met vorenstaande moge ik U verzoeken 
mij 1n kénnis te willen doen stellen met de persona
lia en politieke o~iëntering van genoemde persoon. 

Tevens zal het •p.prijs worden gesteld omtrent de 
toestand van de plaatselijke afdeling van D.E.S. 
nader te worden ingelicht. 

HET HOOFD VAN DE DIENST, -
n~ens deze: 

( ~ ----·. 0 }-:>- ,--., \ ___ ./; ~-k...-----~ 

L.L.van l r--ere. 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris v-an Politie , 
te 
U T R E C H T. 
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un-ISTERIE VAN 1\I.GEMENE .zAKErr 
B 's-Gravenhage, 8 April 1949. 

No ."'56327. 
Onderwerp: D.E.S. GE H E .I M 

V. RD . 3 

Hiermede moge ik U berichten dat er, naar mijn 
· mening , redenen zijn om aan te nemen dat de Ueder

ländse Bond van Petroleumdetaillisten "Door Een
dracht Sterku (D .E. S. ), niet zo zeer door zijn doel
stelling1 dan wel door het optreden van verschil
lende ziJner bestuursleden en hoofdbestuursleden, 
onder communistische invloed staat, 

Deze bond , die in 19.38 werd opgericht , eldo kort 
na de bevrijding in 1947 ongeveer 2000 leden. !roen 
men echter plamlen beraamde om de bond aan ·te slui
ten bij de E.v .c ., heeft een groot aantal leden be-
d~. ' 

Mij werd bericht dat J , fbil!es, wonende te Uwent , 
Hoofdvaartsweg 70 lid is v~ t hoofdbestuur van 
de bond, terwijl A,J ,Luiket te Uwent1 optreedt als 
secretaris van de plaatselijke afdel1ng . 

In verband met vorenstaande, moge ik U verzoeken 
mij in kennis te willen doen stellen met de per sona
lia en politieke oriëntering van genoemde personen. 

. . 
·- Tevens zal ik het op prijs stellen omt ent de toe
stand van de plaatselijke ai'deli.'lg van D • • s . nader 
te worden inge11cht . 

Aan de Heer 
Cammissaris van Politie 
te 
ASSEN . 

~· HET HOOFD VAN DE DIE!lST , 
.,. namens deze : 

J . G. CrabbendOlll . 
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V. RD . 2 . 

Aan de Heer 

~-

1 s-Gra-renhage, El AprD. 1949. 

fi E, ,H E I l1 

Hiermede moge ik U berichten dat er t naar mijh 
mening, redenen zijn ont aan te nemen dat de Neder• 
1·ana.se Bond van Petroleumdeta1lli sten nnoor · Een• · · 
dracht· Sterk1• {D.E .. s.', niet ~o· ~eer· door· zijn··aoel.- · 
·st~lling·' dan wel. ·-aoor hët optreden vah··verschillen-... 
dè zi'Jnêr · oestuurslè<ien ·en hoofdbestuursleden• onder 
communisti-sche invloed staat-. - ·- · · - · -- --- - · 
- - Deze· bond · die ··tn 1938 ·werd opgericht·t telde .. Jrort 
na de · bewij-~1ng 1n 1945 ongeveer 2QOO ledeii'• Toêtr 
men éëhter plannen beraamde· onf de· bona· aan te--·ëluî ... 
ten bij de E.V .c .• , heeft een groot aantal leden be-
dankt. -- . 

Mij werd bericht dat E . IIORREL wonvnd~ te Uithuizen, 
optreedt als secretaris van de plaatselijke afdeling 
van do uonl aldaa:r . 

· --- In Ytrband met vorenstaande möge 1k u Tei"20itken 
·mij 1n kQnnis te willen doen 1!ellen met de per,on~ 
lia en polit1eke oriëntering van genoemde persoon. 

TeTens zal het tlfl · prij 1 VIOl"dm gesteld omtreni de 
toestand van de plaatselijke afdeling 'Van D .E .&. 
nader t9 worden ingelicht. 

HET HOOFD -VAN DE DIENST, 
. naunen• de.!;e: 
l g___ 
(--. . ../.~.Q~ 

Dist:rictscommandant do-; nijkspolitie , 
te 
G 0 N I U G_lL.ll. 



: ·.l' •..f tll.f () ;·. 
{!f.> " 

Antwoord op 
schrijven No. 50610 d.d. 29 De cember 1948. 

Betreft: D.E. s. 

In de geme ente Zaa~dam is inderdaad een 
afdeling van D. F. . s . (bond Vlli1 petroleumdetaillisten 
Door Eendra cht Sterk) gevestigd. Als secretaris vru1 
de at· de J.ing · treedt op, de in boven vermeld schrijven 
genoemde Smi t. 

Het aantal ventende petroleQmdetaillisten 
in ~aandam bedroeg 

in 1946 12 (waarvan 7 georgan . DES) 
in 1947 12 11 9 11 n 

op 27 Augustus 1948 10 11 8 " 11 

In de jaren 1946, 1947 en 1948 wendden deze 
detaillisten zi ch collectief tot B. en W. van ~aandam 
tot het bekomen van een ventvergtmning. Opmerkelijk is, 
dat zij dit j aar (1949) ieder voor zich een dergelijke 
vergunning hebben aangevraagd . 

Dat er van DES- afdeling Zaandam extremis
tische activiteit uitgaat, is nimmer gebleken. 

Omtrent Smit kan nog het volgende worden 
me degedee ld; het betreft hier: 

JAN ffiviTT , geboren 20 Juni 1906 te ~aandam, van beroep 
brandstoffenhandelaar , wonende Lolenpad ill o. 38,alhier. 
Jan Smit is een zoon van Rijn Smit en Neeltje Spaande r 
(beiden nog in leven en wonende Zuider Valdeurspad 44, 
Zaandam). Jan Smit is gehuwd met Geertje Karten. Zijn 
kinderen zijn genaamd : 
Dirk, Gerrit ~fi ltschut( gewettigd ), geboren op 9 Me i 

· 1923 te Zaandam, 
Nee ltje, Rijna Smit, gebor en 26 ~ebruari 1933 te Zfdam 
Leo &ndt, geboren 23 Augustus 1937 te Zaandam. 

Het gezin Smit belijdt geen godsdienst. Jan 
Smit neemt gerege ld deel aan discussies in de kring van 
buitenkerkelijken (onder auspiciën van de Gereformeerde 
Ke rk). Hij staat echter bekend om zijn revolutionnaire 
ideeën. Politiek is hij links georiënteerd. 

Zaandam, 24 Februari 1949. 
ud--
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I.D. No: 1837. 

GEHEI M . 

I §Maart 194J . 
I " I - ._...., .. --

Als antwoord op UwiDhrijven,d.d. 29-12-1948, 
No: 50610, wordt bericht: 

Het bestuur van de afdeling Rotterdam van de Neder
landse Bond van Petroleumdetaillisten "Door Eendracht 
Sterk" wordt gevormd door de volgende personen: 

.
/' Voorzitter: Traas ,Marinus ,geb. 14-10-1896 te Krabbend ijke

petroleum-venter,wonende Blekerslaan ~5; 
2e-Vo orz. : Leerentveld,Cornelis Johannes,geb. 30-9-1900 

te Rotterdam,petroleum-vente:v·,wonende Wester-
beekstraat 54; ' 

Secretaris: Jansen,Pieter Ghristiaan,geb. 27-12-1901 te 
Rotterdam,petroleum-venter,wonende Joseph-
1aan 58·; 

2e-Secr. : Huisman,Martinus Jacobus, geb. 9-1-1905 te 
1s-Gravenhage,petroleum-venter,wonende Wes-
terbeekstraat 74; . 

Penn.rn.eest.: de JaÎer,Marinus,geb. 27-2-1909 te Rotterdam, 
\ petro eum-venter,wonende Zoomstraat 14b; 

2e-Penn. : Geevers,Johannes Cornelis,geb. 30-9-1905 te 
Rotterda~,petroleum-venter,wonende Vinkenbaan 
37; 

\
Comm.v.Orde:van Oost,Ei~ter Karel,geb. 2-B-1904 te Zieri 

zee,pe'troleum-venter,wonende Westerbeekstraat 
54; allen te Rotterdam. 

De afd. Rotterdam telt circa 24 leden. 
Omtrent de bovenstaande persomen is het volgende be

kend geworden: 
Traas ,M., voornoemd, is van 12-10-1942 tot Maart 1943 

sympathiserend lid geweest van de N.S.B. Hij zou zich daa 
toe opgegeven hebben om - to~n hij in de oorlog zijn be
roep als petroleumventer niet meer kon uitoefenen - een 
erkenning te verkrijgen als aardappelhandelaar. 

Hij staat bekend als enigszins extremistisch,zonder 
echter een bepaalde politiek te volgen.Hij valt herhaal
delijk van het ene uiterste in het andere.De enige lijn, 
die steeds in zijn streven te volgen is, is eigen lotave 
betering. 

Hij was een der oprichters van D.E.S. 
Hij is geabonneerd op het "Rotterdamsch Nieuwsblad". 
Voor zover bekend is geworden,is hij niet bij enige 

politieke partij aangesloten. 
Leerentveld,C.J.,voornoemd,staat bekend als een op

~!iegend en sarcastisch mens.Hij is lid van de Partij van 
de Arbeid en zou tot de meer linkse groepering in ··aeze 
part"!Jbeh oren. -

Hij is geabonneerd op "Het Vrije Volk". 
Als gevolg van zijn onprett~arakter zou ook de 

verstandhouding tussen hem en zijn ± 15 jaar jongere 
vrouw niet al te best zijn. 

Zijn naam komt in de administratie van de Politie 
Rotterdam niet voor. 

Jansen,P.C.,voornoemd,en zijn gezin staan in de om
geving van de woning gunstig bekend.Hij is geabonneerd op 
"Het Vrije Volk" .Van enige politieke activiteit zijner ....;_ 
zijds is n1ets gebleken. 

- Tussen -
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T~ssen 1919 en 1934 is hij driemaal wegens misdrijf 
met de Politie in aanraking geweest. 

H~isman,M.J.,v o ornoemà,en zijn gezin staan g~nstig ~e 
kend.H1J 1s Gereformeerd,is de A~selen toegedaan 
en is geabonneerd--op--,;De Rotterdammer". 

Zijn naam komt in de administratie van de Politie te 
Rotterdam niet voor. 

de Jager,M.,voornoemd,en zijn gezin staan eveneens 
g~nstig bekend. Hij zo~ politiek de Partij van de~rbeid 
zijn toegedaan en moet lezer zijn van "Het Vrije Volk". 

Zijn naam komt in de administratie van de Politie te 
Rotterdam niet voor. 

Geevers,J.C.,voornoemd,en zijn gezin staan g~nstig be
kend.Z1j ziJn Rooms-Katholiek,hoewel niet kerkelijk. Het 
gezin leest 11 De Maasbode 11 • 

Zijn naam komt in de administratie van de Politie te 
Rotterdam niet vooro 

van Oost ,P .K., voornoemd, is lezer van "Het Vrije Volk1', 

doch zo~ zich met politiek niet inlaten. - -
Het gezin staat g~nstig bekend • 
Zijn naam komt in de administratie van de Politie te 

Rotterdam niet voor. 

Aangezien er maar één organisatie bestaat van petro
le~m-XEOOXEXE detaillisten zijn ~it de aard der zaak alle 
politieke schakeringen hierin vertegenwoordigd. 

In het best~~r van de afàJ Rotterdam leeft echter 
sterk de gedachte: 11 geen enkele bepaalde politiek in onze 
organisatie" • -

Opvallend is, dat Traas,M.,voornoemd,daar juist een 
van de voorvechters van 1s. Hij toch is steeds de st~w
kracht ,die vecht voor 11 lotsverbetering11 • 

De verstandhouding in het Rotterdams bestuur is goed 
te noemen en ~naniem wordt Traas geprezen. ---

Aan: C. V.D. 





G 3 H E I M. 

Verbinding: No.12 

Doss. i90/2 

29 Maart 1949. 

Onderwerp: Ned.Bond van petroleumdetaillisten 11 Door Eenheid Sterk" 
Datum ontvangst bericht: 24 t:taart 1949 -, 

Volgno. 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar •. 

Waardering bericht: betrouwbaar 

Tevens bericht gezonden aan:---
Medewerkende instanties:---

-1 • r, ~ • 194 9 

Ondernomen actie: Aandacht blijft gevestigd. 

Bijlagen: 2 

In de maand i:!iei, de juiste datum is nog niet ,bekend, 
zal in de Markthallen te Amersfoort, wederom een Congres 
worden gehouden van de }Jederlsmdse Bo.Q.d van petroleumde
taillisten D.E.S. (Door Ee nheld SterkJ. 

De besprekingen zullen waarschijnlijk in een zeer felle 
toon gevoerd worden, omdat het tot de leden van de bond meer 
en meer doordringt, ..Q_at dez.e onder communistische invloed 
staat. 
~van het District Zuid-rlolland is bij het rloofdbestuur 

een schrijven binnengekomen om, in afwachting van dit con
/ gres , de voorzitter, Th.VAN DER WERFF , Balistraat 120 te 

Amsterdam (verdere personalia onbekend) en het ere-bestuurs
x l lid, Wi llem VAN LOON, geboren te Den naag, 27 Juli 1905, 

l_ Sibergstraat 8 , Den rlaag , te schorsen. 
He t rlo ofdbestuur heeft evenwel geweigerQ dit aan de le

den voor te leggen. In de plaats daarvan heeft het Hoofdbe
stuur een schrijven gericht tot Kardinaa l DE JONG in Utrecht, 
waarin de Kardinaal om een uitspraak , omtrent de politieke 
inslag van de bond, gevraagd is. 

In het laatst verschenen vakblad "Contact 11 uitgave 15 
fuaart 1949, staat een nietszeggende brief van Lardinaal DE 
JONG afgedrukt. HiPrdoor tracht men de vele katholieke le
den, die de bond in het Zuiden van het land telt, te befn
vloeden. 

Zoals uit bijgaande fotocopy-brief van de oud-secreta
- ris, P.C.HEEMSKEP..K, Stationsweg 39 te :Uisse (verdere perso

nalia o.ü.bekend), gericht aan W.KARLIEN te Uithuizen (perso
/ nalia onbekend) blijkt, is deze op unfaire wijze uit het 

Hoofdbestuur verwijderd. 
HEEMSXERK is principiE!el katholiek en blijkbaar te ge

matigd in zijn optreden. 
Bijgevoegd wordt een fotocopy van het besturenblad 

~ 
"Voorwaarts", waarover dezerzijds reeds eerder mededeling 
werd gedaan en waarmede de grootste geheimzinnigheid wordt 
betracht. Uit de inhoud van dit blad blijkt, dat VAN LOOJ, 
voornoemd, nog een belangrijk aandeel heeft in de actie van 
deze bond. 

Zoals reeds ~erder werd gemeld ligt het in het voorne-
men van het Hoofdbestuur om een eigen~lad uit ge geven, het-
welk, evenals vóór de oorlog, gratis onder de klaten zal 

f worden verspreid (bedoeld wordt het blad "De Automaat 11
). 

' Dit moet gezien worden als een poging om communistische pro-

-paganda-
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. De oplage van dit blad zou aanvankelijk 300.000 exem-

1 
paganda in de gezinnen te brengen. 

plaren ~edragen, doch thans tot een oplage van 100.000 exem
plaren zijn teruggebracht. 

Dit blad, waarvoor door de olievente~s 1 1/2 cen~per 
exemplaar zou moeten worden betaald, is evenwel nog niet ver-

•b>ffhenen. (einde) / 

' 
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POLITIE TE OLDENZAAL. Geheim 
No: S 3 ~ - I ~- '7 J 
Onderwerp: Door Eendracht St erk. · + Oldenzaal, 12 April 

1949 

t (}1) J../ 

Aan 

In verband met Uw schrijven dd: 8 April 1949, no. (Geheim) betref-
fende bovefl_genoemd onderv1erp, deel ik U het volgende mede. 

Een onderzoek d~t hier is ingesteld wees uit, dat de door U genoemde 
J .Siemerink reeds voor het ui tbreken v:a:n de oorlog is overleden. I nderdu.d 
wa s hij destijds een petroleumventer. 

Toen J. Si emerink overlede:n was , is het bedrijf voortgezet door zijn 
stiefzoon , genaamd HEINRICH GERF~RD KLEINHÖLTER, geboren t e Oldenza~l 26 Juni 
1920, sta~tloos, wonende te Olde1~~al Hogelucht 22 . Deze man handelt momenteel 
ook nog regelmatig i n petroilleum~ Kleinhöl t er wa13 tot Decembe r 1948 lid van 
de Nederlandse Bond van Petroleumdetaillistel'l. "Door Eendracht Sterk11 • Toen hij 
vermoedde dat i n het bestuur van die bond persehen zaten die vermoedelijk com
munistisch zijn aangel egd , heeft hij terstond daarvoor bed~nkt. Deze man is 
Rooms I~tholiek en wordt er geenzi ns v~n verdacht een communist te zijn of 
da~rmede te sympathiseren. Alhoewel hij staatloos is, heeft hij zich tijdens 
de bezetting ook goed ged~.gen . Daar komt nog bij dat hij niet een van de snug
gers ten is. 
Ee:n·pl aats elijke afdeling van genoemde bond bestaat i n Oldenzaa l niet . 

Wij zijn echter verder gega:m en hebben t evens onderzocht of mogelijk 
andere petrole~nielaren hier ter stede soms lid van ganoemde bond zijn. 
Wij hebben kunnen vaststellen dat de volgende perso:ne:a er lid vm. zijn. 
THEODORUS JACOBUS RI:ESTHUI S, geboren t e Oldenzul 5 Augustus 1898, Nederlander, 
wonende t e Oldenz~uü, Ni euwstraat 57, 
HERMAliUS KLEIN GROOTHUIS, geboren t e Nijverdal, gemeente Helledoon1, 11 
1885 , wonende te Oldenzaal, Noordwal 30, en 
HENDRIKUS MA.li.I NUS NORDKAMP, geboren te Los ser 7 April 1912, wonende te ~ 
~Losser, Z.B. No . 207. Allen zijn h3ndelaren in petroleum. 

Ook de l aatst e drie personen belei den de R.K. Godsdienst en geen van die 
personen wordt er van verdacht communist te zijn of zelfs daarmede te sympa
thiseren. 

Er werd ons bij verteld dat een zek ere H.KROMMENDIJK in Enschede, ~~der 
adres onbekend, a ls hooÎdbestuurslid ~ungeert. Van het dagelijks bestuur vän 
de bond worot genoemd een zekere De Winter in Amsterdam als voorzitter en 
Van der Werf, ~~dere gegevens niet bekeïm, a ls secretaris. Mogelijk is dit 
l~tste bij U wel bekend. Als gewoon lid worot . nog genoemd een zekere Walt
schut in Zaandam, nadere gegevens onbekend. 

De 

Hoofd van Burea.u Cent ral e Veiligheidsdienst 
Javast raat 68 

, s GRAVENHAGE. 
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~.1911/GEHEIM.-
A.ntvToord op schrijven van het 
MINISTERIE VAN A:LGE10ENE ZAiillN 
dd. 8 April 1949 
No • 56327. 

Ondenverp: 
Inlichtingen over 
11 Door Eendracht Sterk11

• 12 1949· A p r i 1 

; 1- ryk r 
<ffnstreeks 1938 werd te Zwolle een afdeling opgericht van 
de Bond van J?etroleumdetaillisten uDoor Eendracht Sterlc'! 

Van deze afdeling te Zwolle werd als voorzitter gekozen 
Adriaan .Johannes S'MIDT,geboren te Zwolle · 8 Haart 1914,des-:
tijds petroleumventer,wonende te Zwolle aan de Goudenregen
straat No.51. Als secretaris-penningmeester werd gekozen 
Gerha rd KOSTER,geboren te Zwolle 6 Augustus 18 91,van be
roep :petroleumventer,wonende te Zwolle aan de Vechtstraat 
No.26ï4.In deze afdeling waren leden van verschillende 
kerkelijke-en politieke richtingen opgenomen.Men kwam ove 
een dat de afdeling op neutraal standpunt zou staan,daar 
anders een afdeling te Zwolle geen bestaansrecht zou heb-:
ben in verband met het geringe aantal leden.---------------

Ongeveer twee jaar geleden heeft genoemde ~HIT.DT pogin
gen in het werk gesteld om deze afdeling te doen aanslui-:
ten bij de E.v.a. Dit had tot gevolg dat de afdeling ver-:
liep.Het grootste gedeelte der leden en de secretaris-pen~-:
ningmeester vfaren tegen aansluiting bij de E. v.c. Door 
genoemde KOSTER,die Christelijk Gereformeerd is en ve~moe-:
delijk de politieke richting is toegedaan van de 5taàkun-:
dig Gereformeerde J>artij,werd bewerkstelligd dat de afde-:
ling te Zwolle weer werd opgericht. Deze afdeling telt mo-:
menteel 9 leden.Deze KOOTER treedt thans weer op als sec-:
retaris-:-pemüngmeester.Als voorzitter is gekozen Namme 
MENGER,geboren te Zwollerkerspel 3 Februari l924,van be-:
roep petroleumventer,wonende te Zwollerkerspel in de buurt-:
schap Herfte D.98/4.0ok deze behoort tot de Christelijk 
Gereformeerde Kerk en is vermoedelijk de politieke rich-:
ting van de A.R. toegedaan.-:--------------------------------

Voormelde Adriaan .Johannes SJ;;IIDT is inmiddels benoemd 
tot concierge van de Stedelijke Jlli:uziekschool te Zwolle. 
Hij is geen petroleumventer meer en geen lid meer van ge-:
noemde afdeling. (Einde) 
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Verbindinganummer 65. 

In antwoord op Uw schrijven van 8 April 1949 No.56327 , 
onderwerp, Door Eendracht Sterk", heb ik de eer U het vol
gende mede te delen : 

De afdeling Heerenveen van genoemde bond telt ongeveer 
12 leden . Zij zijn van verschillende politieke richting. De 

afdeling beweegt zich alleen op het terrein van de petroleum
ha.ndiBè en wat daarmee ten nauwste samenhangt . 

I 
~ Voorzitter van de afdeling is KLJaAS WERKlliiAN, geboren 7 - ---

J _. 

de alhier , Aaterstr . 13 . 
Zijn politieke richting is vermoedelijk Bartij van de Arbeid. ,_ 

Bestuursleden zijn : FRJ~ ~ALMAN, geboren 5 Mei 1918 
wonende te Luinjeberd no . 138 en 
CORNELIS HOEKSTRA, geboren 27 Juni 

1918 te Akkrum, wonende te Terband 
no. g1 . 

Beide laatstgenoemden zijn, indien geen lid van de CPN. 
dan toch sympathiserende hiermede. Hoekstra is ook lid van 
het Hoofdbestuur van meergenoemde bond en is actief. Hij be--zoekt wel vergaderingen van andere afdelingen. 

Einde • 

• 
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APR. 1949 

b o;;.z 
Naar aanleiding van een ingekomen schrijven van het 

Ministerie van Algemene Zaken te 's-Gravenha~e, No. 56327, 
dd. 8 Anril 1949, onderwerp: "Door Bendracht Sterk'· 7 hou
dende hët verzoek te worden ingelicht omtrent J. de Vries, 
wonende te Jintersvvijk, word·tï het volgende medegedeeld: 

"Uit een ingesteld onderzoek is gebleken, dat de hier
boven genoemde J. de Vries is genaamd 

~RRJ!J: JAN DB V ~ I ~ S , 

geboren 20 December 1912 te .~interswijk, van beroep petro
leumventer, wonende Dorpbuurt 246 (Misterweg), .Jinterswijk. 
Hij bezit de Nederlandse nationaliteit en belijdt de Gere
formeerde godsdienst. Hij is gehuwd en heeft drie kinderen. 

verder is gebleken, dat E.J. de Vries, voornoemd, secre
taris is van de plaatselijke afdeling van de Nederlandse Bond 
van PetroleumdetailliSten "Door "J:Gendracht Sterk". Deze afde
ling wordt gevormd door verschillende in de gemeenten 1/inters 
wijk, Groenlo, ~lten, Lichtenvoorde en waarschijnlijk ~iber
gen, woonachtige leden. De afdeling .Jinterswijk telt in to
taal ongeveer 10 tot 15 Leden. De activiteit, welke van deze 
afdeling uitgaat, is zeer gering. Vergaderingen worden zelden 
belegd. 

Voor zover hier kon worden nagegaan, is D.J. de Vries, 
voornoemd, de politieke richting van de Anti-Revolutionnaire 
Partij toegedaan, hetwelk, gezien de godsdienstige gezind
heia van betrokkene, welha8..st met zekerheid kan worden aange
nomen. Hij trad op politiek gebied tot op heden echter niet 
op de voorgrond. Van genoemde B.J. de Vries is nimmer geble
ken, dat hij voorstander was van,of sympathiseerde met de 
communistische idee. 

De naam van .::!;.J. de Vries komt niet voor in de hier aan
wezige administratie van de P.R.A. Op zijn gedrag tijdens de 
bezetting viel, politiek gezien, niets aan te merken, althans 
voor zover een en ander hier kon worden nagega~n. 

Uit de hier aanwezige gegevens van de :politie-administra-: 
tie blijkt, dat betrokkene op 24 Juni 1943 is geverbaliseerd 
terzake overtreding van art. 7 van de Z1ilivelverordening 1942 
en · art. '+ van de Boter- en Vetdistributiebeschikking 19L~3-I, 
voor welke overtredingen hij veroordeeld is tot een geldboete 
van Fl. 79.70. In ~ugustus 1943 werd hij bekeurd terzake over
treding v~n artikel 3 en 4 van de Boter- en vetdistributie
beschikking 1943-I. Afloop van deze zaak is hier niet bekend. 

Tenslotte zij nog het volgende vermeld: 
De andere leden van het bestuur van D.~.S. zijn genaamd 
~lbertus Gerrit BRUGG2LiS, geboren 13 November 1898 te Zelhem, 
van beroep petroleumventer, wonende Bleeswijkstraat 1, linters
wijk (voo~tter) en een zekere JIK:KJ!;RING, wonende te 1 alten 
(penni~!neestïer). Laatstgenoemde hee7t echter voor zijn ftUlc
tie bedankt. Beweegredenen zijn hier niet bekend. 

Omtrent Bruggers, voornoemd, is op politiek gebied niets 
ten nadele bekend • .!elke politieke richting hij is toegedaan 
is hier niet bekend. Tot op heden trad hij op politiek gebied 
niet op de voorgrond. 

angezien bovenbedoelde ,Jikkering niet te .Jintersvvijk 
woonachtig is, kunnen omtrent hem geen inlichtingen worden 
verstrekt." 
.Jinterswijk, 13 ..pril 1949. 



Verbinding nr.46 
No.1413 

19 April 1949. 

Onderwerp:"Door Eendracht Sterk" 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ 

Betrouwbaarheid berichtgever: zeer betrouwbaar. 
Waardçring bericht: zeer betrouwbaar. 

____ \ 
l 

Naar aanleiding van Uw schrijven dd.8 April 1949 No.56327,heb 
ik de eer U te berichten,dat de secretaris van de afdeling Deven
ter van de Nederlandse Bond van PetroleumdetailJisten "Donr 
Eendracht Sterk" (D.E.S.),is genaamd: ~LBERT TEN KLEIJ,geboren 
Dalfsen 10 Maart 1904,van bernep brandstoffenhandelaar,wonende 
te Deventer,Krrtestraat 2.Ten Kleij vonrncemd tornt mrmenteel 
geen vorrkeur voor enige politieke partij en zijn gedrag doet 
nie~ vermoeden,dat hij links geori~nteerd is. Hij beboert tot 
de üerefnrmeerde Kerk onderhoudende art.31 K.O.en is o.a.lid van 
de Christelijke V("etbalvereniging "De C.J.V.ers". 

Ih de· Politie-administratie alhier komt zijn naam niet vorr. 
Volgens de documentatie van de vorrmalige P.R.A. alhier,was hij 
tijdens de bezetting geabonneerd op het N.S.B.districtsblad 
"Binding"; was pro-Duits en pro-N.S.B •• Tijdens de bezetting hee 
hij propaganda gemaakt voer het natienaalwsocialisme, vrijwilli 
bewakingsdiensten verricht voor de Duitsers,vrijwillig in Duits
land gewerkt en tijdens de oorlog uitdrukkingen gebezigd,welke 
verre van "Nederlands" waren. Hij werd op 8 Augustus l-l:Jl+5 door 
de toenmàlige P.O.D.te Dalfsen aangehouden en aan de P.O.D.te 
Deventer overgegeven.Op 9 Augustus 1945 werd hij na verhorr in 
vrij~eid gesteld. 

Dezerzijds is niet bekend geworden wie verder in het afdelings 
bestuur van " D.E.S."zitting hebben,doch met zekerheid kan warde 
gezegd,dat hier ter plaatse nimmer is gebleken,dat genoemde Bnnd 
onder commûnistische inv~oeà~faëTing Deventer doet in 
geen enkei opzicht - (tot heden) van zich spreken en niets wijst 
er op,dat van de plaatselijke petroleumventers communistische 
activitèit valt te verwachten. 

Einde. 



fl.D 7tftJv~J 

B hoort f:i} sch.cijv'- n van hAt ~ . .îr.w..s
trl·i vt::tn •. 1 0 <1.'1 U"' <..aken t~ 's-J'ra
venllage, del. 8 • pril 1949 1:-To 5- · 7; 
bc treffende "Door .en re:..cht .... terk • 

1 Vc' 
Datum, 15 .r pr::.l 1949. ~ 

2 1='1 
_ ,0.3,53 

u~ r aanl i dino VêHl opè;.,er:J.r-ld schrijven is , :ae.rJ!ij u.s n 
V"'rtroL:welijk ond.Przo"'k in,_, st ld wu.crbij hot vol"'.enà7'"'tî i ë E k: 

re trus Corn ·lis HeE:msk rk, e;r bor n .JG Ge tob"'r 19 v3 t"' 
Hi l .i gom" van b-rof'p p 'troioumd taillist,. vJOYJ. nè. St&..tlonsv· :=:. 
39 t-· .,Jissc-, \'Jas vanaf ong. v.-,, r ":'i l9_j- 7 t~t 1 inde Februari 
1949 S' cr~·tar is van hst hoofdbestuur van C:r Ued'-r-lano_se Bond 
väü .!:' trol"''LU.'ld" taillisten 11 Loor ,endracht ...,terk .. 11 TF zij nt-!n 
hLüz v1as t,; dLlrend~ die tij è. t<vens gevcsti.=,à. het rPdactie-"'n 
admülistratie adr"' s van het org&o.n van b"'dO:"lQ2 bond g nac. .• 1d 
"Contact•• ------------------------------------------------------

1.0. H'emskerk is lid van de Katholi(,kc. \ oD.spç,.rtij • n 
n -=>'- trom'l lid.. van de hooms-LathulierR kerk. ,4;... dëc _. J-f..2.j \70rdt 

all~szins politiek betr·ou:Jb<.:Lr 6 acht en zijn UèJ. m kor.J.t in d~ 
polit::.e-adr.linistratie te iss"" niet voor.----------------------

C;ngevl er Pinde Februari 1949 hJeft hij e:..ls secrP-taris van 
het hoofdb~stuur nn tevens als lid v&..n b"'do::Jld.e Boncl bedankt. 

Hij rreft dit b ·da n omdat hij in conflict v.&.s m"'t de ov -
ric.,;. lf den van h.:t hoofdbestl..lur n m-:de omd&t hij hf' t u-=t dF 
poli tif?ke gezindheid van ~niç;. l·don van h t hoo! ctb"1stuur nist 
~•ns \Jas. \-olg:>ns b"kom.n inlichtin,:,en. zijn èria l~d. .. n van het 
hoofdb~stuur van "Door -~ ndr&.cht terk'' cor..ununist <: n wol'dt op 
VPr~adc rinsen van. de bond rn ermalen hr>t woor·d. 6 e:voerd docr 
een z kere Van ..:..Joon,. wotJ. ndJ .:::>i~b r_str'L-t 8 t~ ts-~~rav ,nha::.,'' , 
die bapn lid LS van deza bond,doch g0salLriccr~ propa0 &ndist 
Vó.n cl"" communistisch"" :çE.rtij lTE>èerland. Dt:>z Van .... oon is v:r:o~ ,~r 
~.7° 1 lid geweest van "Doo!' ~E.. ndracht .... terk" n ook tot on..::,. v r 
L i 1947 s c1·~aris van h t hoofdb stuur. Hij ülO~ t Cl • n.-.al n 
~ trdcht h bbtn ·~o or cnaracht Qt~rk 1 Uó.n t sl~it-n bij de 
~ - \ .. ~ • .ro n 1.an .....oon dét&.rover pr.o:paband.é, Cli:.t ~ct in h~t oror.... ' 
'Jontact'' h<>bbt n r ods ni..:." t --iss •. •oncm.~.C:' l•;;d n 'itan C:.. bonè, 
als lid b""dankt. l.~adat F. J. H~·~. sk'-'rk •:ind PE. br~..tar i 1949 als 
s~ er tax·is ~ n lid b aankt ,. h,..,bbPn ook d. ov 'rig•, t." ::..,iss 
,-Jon nde 1 dAn Vé. n' Doo:!:' '· .1dracht Jt• rk 11 hun lid .. m tscLap opg 
z t:Sd ,. zodat tn.om.Pnt Al geen der t • Lisse "on-.nde p tro l cur.1u.' té.Lil
list n, c..ie all ·n op poli ti· k I..:> a bied 0 LL.lS'ti 0 b :=1 end st2.·- n, ll18C'l' 

liè is van bcdo•' lde bond t- n r ~~s ook b""' n af de i115 m."' "'r b -
stat.------------------------------·---------------------------

G lLjktijdig 1et h t b F'iudie;en van d.. functie els secr -
te.ris v~ . h t hoofdbPstu.ur van ·Door ',endracht Sterk • is oo.i::: 
het r.c..c.cti · - {'11 ctdministratie adr• s v&n h!t Ol 0 ö.. n "C,.ntact" 
t~n huiz~ van r .. C • .ti"'tlflSk"rk ope_;ehev;;n.-------------------- ------



"' 
Antwo d op Uw schrijven 
d.d.#8-4-'49, no. 56327. 

.-
( f'K -

Het bestuur van de afdeling Winschoten 
van de Nederl andse Bond van Pexroleumdetaillisten, 
"Door Eendracht Sterk" (D.E.S.), is als volgt samenge
steld: 
Voorzitter: FREDERIK B , geboren te Scheemda, 7 Febru

ari 1919, wonende Witte de Withstraat no. 
169 te Winschoten. Baas is communistisch 
gezind en lezer van de ~•waarheia" . zJ.e 
I-kaart d.d. 8-b-'48); 

Secretaris: 

Penning
meester: 

~en, die 

E. HORREL , wonende te Eext a, gemeente Sche 
da, Overweg no. 4; 
J AN SMIT, geboren te Winschoten, 31 Mei 
1907, wonende Sint-Vitusstraat no. 54 te 
Winschoten. Smit is a~gesloten bi j de Par
tij van de Arbeid; 
t~Winschoten venten: 

SIETZE PRINSEN, geboren te Enschedé, 1 
Maart 1905, wonende Bovenburen no. 213 te 
Winschoten. Het is niet gebleken, dat Prin
sen zich met de politiek bemeeit. 
MEINDERT IRUIZE1 geboren te V'linschoten, 5 
Augustus 19öU, wonende Oostereinde no. 17 
te iv inschoten. Kxuize is communistisch ge-
zind; hij bezocht op 7-9-'47 het communis
tisch zomerfeest te Birkhoven. (zie I-kaart 
4-7-'48); 
PIETER AB, geboren te Winschoten, 19 Juli 
1906, wonende Sint-Vitusholt, 4e laan no. 
15 te Winschoten. Het is niet gebleken, dat 
Ab zich met de politiek bemeeit. 
DERK JANS VAN DER VEEN, geboren te llliidwolda, 
6 Januari 1886, wonende Witte de Withstraat 
no. 153 te Winschoten. V.d. Veen is aange
sloten bij het Leger des Heils. 

Verder vent te tinschoten een zekere Haayer, wv~,~~
de te Heiligerlee, gemeente Scheemda. 

De politieke orientering van geneerode E. Horrel en 
Haayer, kan door mij niet worden beoordeeld, daar zij 
niet te Winschoten wonen. 

De overige leden van •D.E.S." konden mij niet wor
den medegedeeld, daar alleen de afdelingssecretaris, 
noemde E. Borrel, een ledenlijst bezit. 

Winschoten, 20 April 1949. 
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.öett'eft : ~f) Deer J:en<i.t'acl~t oterk. 11 

-----------------------------------------------------------
De in Uw scht'ijven P:r'l,1C"'" f' 1~ . Ruit~nbF)ek 

is te llilversu!n noch als bestUUt'l'lli•'! of licl. t4er 13onr1. 
van petrel ::um-de tailli"lte:l '' Dcor Ben0t'acht Stet'k " , ncch 
als n3tl·cle , h.:.n<'l.el:t:-tt' of vènter b~k8nc~. 

- '.1. e Hilvet'RU'"l beRtçnr1 t'eer'l.s voot' l03b e~n pl::w.tr~é~-
li.ikJ vet'ellin:inr· yr,n pe 7;rcleurn- c1.etaillh;t0:1 , welke ver

-enir;inr~ in t'!e loep t'!er tij•i. coi: Kon i 1kli.jl· is Goerl.r.;elceut'rl . 
Deze vereni,n;inl" 'is thanR rw.no;eil;loten l)ij meerge,ll:'!'!n

d.e 1)cnr1. Het lenental ber1-r:u'l.r~t _cit·ca ill2 · 
Het best uur is al·:; vc J.. 'r t sane nr~ en. t f'-'l<'l ; 

Vccrzitter: Klaas- '~CHR-~l.JTH1, i:reb. te Hieu'!iJ·::mr~a.-_ 14 Feb't'mt
t'i 18'7;), van bct'ocp P"'tt'clouMventer en wonenr'le 
te Hil,ret''TL1"'1, Mnt'ccni,~tr~nt no. 5. Hij 1)<:!lijllt 
rle her~ . Lervc~~r'le ro~~~i8nst en v~8ti~rl.~ zich 
op 4-5- 21'5 in ..=teze f'""'rrJP.0l1tP., 1<orn~n e vQn Bu..,su--n. 

Secret<l.ris: CorneliR .l!!KK3i3U'î , r->;eb . te Aarrl.enh:..rrrr, 6 I'e1)ru
ari lJO<± van bet'~;ep petrol~ IT'1 1T 8'1t~" en· c HWh~ 
te :ilvet'fhlm , .Uer;onia9trarlt no . ,>3 . Hi.i bel : .. irl":, 
rl.e ~.er'! . • her·icr_,.·l-e r.:cd.s•1i,~nst "n Y~~'1Lir~·-1·~ zich o 
b M •at't lJ<:!9 in c'l.eze gerne~~nte , kcment'!_,~ van · 
An.t'den uur.n;. 

P.:.nni11crro.ee-:;tet'; 
Jail KR.!!}I:L:~IW, r;etJ . te Tiolc1e, 24-JJ..uc;uo; tuf! l<J09 
V.:lii. bet'cep pe :."t;ole,l?.!Yent·~r en ·;!O;•end•J te L.il
verSL . , 1·~ üo•;terstra~.t no.leL Uo'· hij b~l~jrlt 
de lled . llervct',1.ie P'Or1 •l:t•'hl9t - 01 ve"'ti~n.e z:tcn 
cp .51- J-o 5 i;l rl.eze r;:e: A en:- e, '·r, tHn•-1 ·~ VQ.r: Odoct'n. 

Be'3tuu rtol'~ len : 
l.Johannes Cor;1il!li•-; SJ:JO ~K , r~e') . te 'liilVPt'SU:.l ll 

.Hcvemue ldV'J , VH.n 1)ercwp pe rcleu,."ve,,' ~r n1 
\'knenrle te liilversu.1, J.ll.Coene;tt·a.,,t no . <.~:6 . 
Lij beli.id."::. r'le R . K . godsd.ie st en iR se•'l.e·ct z:i ,in 
r;ebcorte cnafr;euroken rtlhier ,•conocht.i"' . 

2.Jaccb Anto.lius Ht?-1~ 1cer , r·eo . te Alkmaat', :,n Juli 
lb06, van beroep pe~~clewnv8nter ~n wenende te 
Hilvel•st.u , Pn.pavet'st.ran.t no . 2." . hij bf:"lijrlt 
l'!.e 1~cl'! . iiervcnde n;o.-1 s•i ienst en ve"\tip;d.e zich 
op '"8 Aur,Lt ~tLtS 1920 te Hilver· ...,un, kot1Pn<ie van 
Allera -.~r. 

Geen enkel li,i. vn.n t'! i t 11ec;-tuÜt' en ()0:( r;ee 1 Ankel lid 
VR."l r'l e ve t·en .:.1'tc ill-c; is vocrz0ver ir-1 k\Lme 1 na~:;e~an.n \·orn en P 

li.-1 ,.,."" ·'1", Cc ··'"tlistiRche PP.t't i j lfel'lerlnnt'! of .i:1.arr'leà.e 
f4Jl'lpht.h.iReren•-1 . Hun naï'le•·j, vcot' 1.v8.-!;, l'!e hesh .... Ur"'l~r1 en be -
tr •"t , ~cm~n niet YCOt' in rl.e ~esbetr~~~qn<ie t'eristet's; n.l-
1·1e.' t: ·r-;;1 K. Scilt'e~Fler, .i.e vorTzitter , Het'·i op 10 J1Y i 1'.:1-'lc~ 
proces-vervn..•'Ll o Jr;elfla·tkt t . z .v. cve '·tt-~:·~::.nrr van art . 2~"5 .r . v 
J. ( :.:>te .l .. -fr;""Jle t . c . v • .i.e rre•'lf:'l0nte Hilvqt'"lll" ) • 

l.<a.andeli .j'~s 11 .r'lt be.-lr;:el:le vere liciJ,~· te hilvers,u, 
ee11 ver :;:~_1er inr;, r'lcch ni:.rrrer kor:Jt hiet' politi,~l<f tet' Rpt'a_ke 
en bep:.al.t men zi.c·l ,,italLtitenr1 tct h'}t b-::;hartir;<'Lt V<:t'1 rl,; 

"uel:.n~éd det' L::de·1 in '\T8t'lJr~tF'l. net pe vt'ClBU!'l-L~flnt;ele!>:nhed.e 11 o 



Verbinding No.l24. 

Antwoord op schrijven No. 56327, d.d. S 
April 1949. Onder;.rerp: "Door Eendracht Sterk". 

Ter voldoening aan het gevraagde in bo
ven aangehaald schrijven ,.~rdt medegedeeld, dat 
te Haaksbergen geen afdeling bestaat van de Ne
derlandse Bond van Pet~eumdetaillisten 11 Door 
Eendracht Sterk" (D.E. s. ) . 

De door U genoemde AALTINK is te Haaks
bergen noch administratief, noch in persoon be
kend. 

Enige -vermoedelijk drie- petroleumven
ters te Haaksbergen blijken intussen wel te zijn 
georganiseerd in opgemelde bond. Zij maken ech
ter deel uit van de wel bestaande afdeling En
schede • 

.J 
einde. 



GEMEENTE-POLITIE 
DOETINCHEM 

DOETINCHEM, 20.. ;A;:prtl, 1949. 

NO. ~S'- J.,f'f.Ü: ~ LITT. 

ONDERWERP, ( z } "Door Eendracht Sterk" -:::;/· I -

~· 

In antwoord op Uw schrijven d.d. 8 
April 1949, No.56327, bericht ik U dat de 
door U bedoelde J.H.v.GESSEL, niet te Do 
tinchem doch te Wehl woonachtig is. Zijn 
juiste personaliaz#~ Johannes Hendrilcue 
van GESSEL, geborerl 26 December 1912 te 
Didam, van beroep petroleumventer, wonend 
Wijk C-81 te Wehl .-

Bij onderzoek naar de plaatselijke to 
stand van de afdeling "D.E.S." is geblek 
dat van de vier alhier gevestigde petro
leumdetaillisten, slechts één persoon lid 
is van bedoelde vereniging, die echter o 
nog het voornemen heeft zijn lidmaatscha 
op te zeggen.-

De 

Aan de Heer 
Hoofd van de Dienst 
Minis terie van Algem. Z~cen 
's-GRAVENHAGE . 



Betreft 

. Antwoord 

L.. fdel ing 

"Door Eendracht Sterk" 
en Auke Blauw, 
won. te No ordwold,e 
Meentheweg n.o. 2 

op ver zoek dd. 8-4-1949, 

'Yolvega , 21 April 1949. 

no. 56 327, r!Iini ster i~ van Algemene Zaken. 

AUKE BLAUW, Nederlander, geboren 27 November. 1910 in de 
gemeente Weststellingwer f, gehuwd, van beroep petroleumven
ter, wonend~ Meentheweg n.o. 2 te Noordwolde, gemeente voor
noemd, staat ter plaatse zeer gunstig bekend. Hij is van 
goed zedeli.jk en maatschappelijk gedrag. Ih het verenigings
leven- politiek zowel cultureel - treedt hij niet op de 
voorgrond. 

Hij bekleedt iR ~e plaatselijke~ van de Neder
landse Bond van Petroleumdetàillisten "Door Eendracht Sterk" 
een bestuursfunctie als secretaris. 

Hi'j beziet deze vereniging als een middel tot verbete
ring van de sociale belangen van de petroleumdetaillisten, 
b.v. het invoeren van een ventverbod of vestigingsverbod van 
petroleumdetaillisten. 

Hij beoogt in gene dèle politieke aspiratie's. Hij is 
zeer waarschijnlijk aangesloten lid van de Partij van de ~ 
beid, _hij is geen bestuurslid van de plaatselijke afdeling. 
Auke Blauw staat afwijzend tegenover het communisme. Aange
nomen kan worden, aat het hem niet bekend is dat de "D·E·S . u 
onder communistische invloed staat. 

De plaatselijke afdeling van"D.E.S" telt ongeveer 4 1~ 
den. Niemand van deze leden - voorzover kan worden nagegaan -
behoort tot de c.P.N. De léden zien in "D·E·S·" eert middel 
tot het behartigen van hun belangen. Het is te Noordwalde 
slechts ten dele, bekend dat een afdeling van ~D.E.S." ter 
plaatse bestaat. De leden zelf zijn financieel niet draag
krachtig. 

1\ ' . 
/ 



Bericht: Uw brief no. 50610 

Bron 
Inhoud 
Actie 
Copie 

8 .4. I 49 • 
:) Eigen onderzoek~ :) ----- t 

--

r Vol.- · bo 'J _Y! _ 

APR.~I 

~ . 
dd.2 .12. '4 en no. 56327 dd. 

In 1946 werd te Haarlem de afdeling van de Nederlandse 
Bond van Petroleumdetaillisten "Door Eendracht Sterk'' weder 
opgericht onder voorzitterschap van P.J. van Baak, Kruis
toch~straat 70 zw., Haarlem(V). 

Het tegenwoordig bestuur bestaat uit: 
_? I. G.S. Hageman, Dr. Abr. Kuyperstraat i4, Heemstede, voorz.; 

II. J. v.d. Eijnde, Keizer Karelstraat 36, Haarlem, secr.; 
III. P. Bos, Spionkopstraat 19, Haarlem, penningm. 

IV. D. Donker, Ursulastraat 14 rd., Haarlem. 

Personalia: 

I. Gerardus Sirnon Ha g e man, Heemstede 29.5.1899, Nederlander, 
R.K., petroleumhandelaar, op 6.8.1930 gehuwd met Maria Alida 
Gielen, Heemstede 17.9.1901. 

Volgens betrouwbare inlichtingen is genoemde Rageman 
practiserend Katholiek en neemt zijn plichten als zodanig 
nauwkeurig waar. 

Volgens verklaring van R.K. geestelijkheid van de pa
rochie Valkenburgerplein 20 ,Heemstede, onder welke parochie 
hij ressorteert, is Rageman voornoemd een medelevend lid der 
Kerk, die zijn kerkelijke plichten nauwkeurig waarneemt ena 
als politieke richting de R.K. Volkspartij is toegedaan. 

x 
IÎ. Johan Adolf van den Eijnde, Haarlem 14.10.1900, Nederlander, 

geen godsdienst, petroleumhandelaar, huwde op 11.5.1932 te 
Haarlem met Anna Maria Hertog, Haarlem 30.7.1905. 
Uit dit huwelijk werden te Haarlem acht kinderen geboren t.w.: 
Anneke 26.6.1~26; Marieke 23.10.1927; Hans 25.1.1929; Kees 
17.5.1930; Robert 25.7.1932; Else 19.9.1934; Rudolf 2.7.1937 
en'w.outer 17.1.1942. 

Genoemde van den Eijnde leefde voor zijn huwelijk ge
ruimen tijd samen met zijn vrouw, uit welke samenleving de 
eerste vier kinderen zijn geboren. 

Aanvankelijk was. hij electra-monteur, doch werd in 1930 
werkloos, om welke reden hij, in verband .met de steunregeling, 
in het huwelijk trad. Tot 1940 was hij werkloos. Gedurende de 
oorlogsdagen van Mei 1940, werd hij, hoewel geen N.S.B.er 
zijnde gearresteerd en overgebracht naar Hoorn(Krententuin). 

Voor 1940 behoorde hij tot de Anarcho Syndicalisten. 
~ In Februari 1943 werd hij als gijzelaar door de ~uitsers ge-
~ O~ arresteerd en naar vu&t overgebracht, waar hij enige tijd ver

bleef. Thans is hij lid van de Rudolf Rockerstichtin~ en Huma
nitas en is geabonneerd op hef' "Vrije Volk". Hij was o.a. com
missaris van het uitvoerend comit~ I.A.M.B. en trad als spreke 

• op tijdens de I.A.M.V. vergadering. 
Door het Hoog Militair Gerechtshof werd hij t.z. dienst 

we igering veroordeeld tot 9 maanden gev.straf en 5 jaar ont
zetting uit het recht tot dienen bij de gewapende macht. 



Tevens is hij lid van de Bond van Ex Pol.Gev. en Districtsbestuur 
der van meergenoemde Bond. 

Zijn zoon J~ns is ook dienstweigeraar en lid van de Vlamgroep. 
v.d. Eijnde staat overigens niet ongunstig bekend. Hij is een . 

eenvoudig man, die zich een verrassende geestelijke ontwikkeling 
heeft eigen gemaakt. Hij weet zijn gedachten rustig en goed gefor
muleerd naar voren te brengen. Hij is geen lid der C.P.N., en tegen 
elke vorm van dictatuur. Hij propageert de sociale Evolutie, doch 
geen re.volutie. ,.... 

III.Piet B o s, Haarlem 8.11.1928, Nederlander, ongehuwde zoon van Evert 
Bos, Schaterland 8.7.1886, overleden te Haarlem 3.6.1946 en Geertje 
de Jong, Lemsterland 19.7.1887, wonende te Haarlem, Spionkopstraat 19. 

Oorspronkelijk behoort genoemde Bos tot de Ned. Herv.Kerk, doch 
hij doet niets meer aan zijn godsdienst. 

Hoewel dit niet positief is gebleken kan hij geacht worden de 
richting te zijn toegedaan van de Partij v.d. Arbeid(gematigd). 
In zijn onmiddellijke omgeving staat hij zeer gunstig bekend. 

IV.Dirk Donker, Haarlem 15.6.1891, Nederlander op 12.5.1915 te 
Haarlem gehuwd met Aukje Louwen, Zwolle 15.9.1888, wonende te Haar
lem, Ursulastraat 14 rd. 
Uit dit huwel~ werden te Haarlem 3 kinderen geboren t.w.: Ruyk, 
6.2.1916, Christina 21.10.1918 en Dirk 14.1.1934. Twee eerstgenoemde 
kinderen zijn gehuwd, terwijl de jongste nog bij zijn ouders thuis 
verblijft. 

Genoemde Dirk Donker is lid van het Leger des Heils en draagt 
als zodanig ook een uniform. 

In hun omgeving staan zij gunstig bekend. De politieke rich
ting kon niet worden vastgesteld, doch uit betrouwbare bron wordt 
medegedeeld, dat hij vermoedelijk de richting is toegedaan van de 
Partij v.d. Arbeid. 

V.Petrus Johannes van Ba a k, Haarlem 29.5.1915, Nederlander, gehuwd 
te Haarlem op 26.2.1944 met Berdina Marina Serne, Schoten 20.1.1918, 
wonende te Haarlem, Kruistochtstraat 70 zw. 

Hij wordt in zijn naaste omgeving gekenschetst als "de enig~e 
nette persoon van zijn familie", waarmede hij zich weinig bemoeit. 
Zijn politieke overtuiging kon tot heden niet vastgesteld k~ftften 
worden, daar hij zich heel weinig met anderen bemoeit. In geen ge
val is kunnen blijken, dat hij de communistische richting is toege
daan.(dit wordt van verschillende betrouwbare zijden medegedeeld). 

Hij is een zoon van Petrus Johannes van Baak, Hilversum 4.8. 
1882 en Anna Christina Terstal, Haarlem 21.1.1882, overleden te 
Haarlem 22.5.1944, wonende Kruistochtstraat 76 zw. 

I 
Van zijn broers en zusters(totaal 7) is het volgende bekend: 

I ~ Jan van Baak, Haarlem 15.4.1910, geh. met A.M.Does, Kruistochtstraat 
v ~ 76zw., Haarlem,werd in 1941 door de Duitsers als communist gearres

teerd en overgebracht naar Vught, waar hij enige maanden verbleef. 
Hij is lid van de C.P.N. en E.V.C. en maakte in 1948 propaganda 
voor de C.P.N. door middel van raamaffiche's. Tevens heeft hij in 
zijn omgeving met enige onbekenden propaganda-affiche's aan woningen 
enz. 
Jan van Baak is geabonneerd op "de Waarheid". Hij is als metselaar, 
stucadoor, werkzaam. 

/ 1 
rvk: Gerrit van Baak, Haarlem 13.2.1920, geh. met H.M.~Heerden, Spijker
a· manlaan 21, Haarlem, is ook de communistische richting toegedaan. 

-
I 

Reindert van Baak, Haarlem 17.10.1917, geh. met S. Kokmeijer, Ted. 
van Berkhoutstraat 14 zw., is geabonneerd op "de Waarheid". 

-3-



Tot dusver is van enige extremistische activiteit der afd. Haarlem 
van "D.E.S." niets kunnen blijken. 

De aandacht zal evenwel op een en ander gevestigd blijven. 

Aan de: 
Centrale Veiligheidsdienst 
Javas traat 68 
's t G r a v e n h a g e . 

A 23 April 1949. 
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125. ___ , GEH E I M . 

141/1949. Datum 

"Door Eendracht Sterk". 

DIJKSTRA, Homme, olieventer, geboren 
25 November 1905 te SNEEK; wonende te 
ZWARTSLUIS, Sluisstraat 147. 

Uw schrijven dd.s April 1949,no;56327,Geheim. 

In antwoord o:p Uw boven aangehaald schrijven heb ik 

de eer U het volgende te berichten. 

DIJKSTRA, Homme, hierboven genoemd, heef't zich met 

zijn gezin o:p 6 Juni 1939 te ZWARTSLUIS gevestigd; komende van 

AMSTERDAM, J.M.Kem:perstraat 44I. Het is hier niet bekend hoe 

lang hij te Amsterdam heeft gewoond. Vóór zijn verblijf' aldaar 

heeft hij te VITERINGEN gewoond. 

Bevraagde is kerkelijk Nederlands-Hervormd en politiek 

aangesloten bij de Partij van de Arbeid. In 1946 was hij voor 

deze partij candidaat gesteld in verband met de verkiezingen 

voor de gemeenteraad te Zwartsluis. Hij werd echter niet ge

kozen. Betrokkene treedt noch o:p politiek, noch op enig ander 

terrein o:p de voorgrond. Men merkt eigenlijk helemaal niet; 

dat hij zich druk maakt voor de :politiek. Hij wekt de indruk 

ietwat eenzelvig van aard te zijn. . . 
Aangezien ter :plaatse niet meer :petroleum-detaillistz~~ 

dan hij moet het uitgesloten worden geacht, dat er een :plaatse

lijke afdeling van deze detaillisten zou bestaan, waarvan DIJK

BTRA dan, volgens Uw schrijven secretaris zou zijn; Hiervan is 

bovendien niets gebleken. De mogelijkheid is wellicht niet uit

gesloten, dat betrokkene aangesloten is bij of zelfs bestuurs

lid is van een region~ale afdeling van :petroleum-detaillisten. 

Ook dit is evenwel niet gebleken. 
Bevraagde staat te Zwartsluis niet ongunstig bekend. 

E i n d e • 



Verbinding: No .l2 

Doss.l~0/3 

G E H .E I M. 

Onderwerp: Uitgave van het orgaan "D.E.S. 11 

Datum ontvangst bericht: 28 April 1949 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 

Waardering bericht: betrouwbaar 
Tevens bericht gezonden aan: --

Medew erkende instanties:---

Ondernomen actie: ---

29 April 19.4d1· o. 

Hi erbij wordt toegezonden No.~ eerste jaargang van 
het Eiaandblad van de organisatie Petroleum Detaillisten 

tiDoor B;endracht Sterk". 
He t orgaan, dat gratis onder de elienten wordt ver

spreid, wordt door de petroleumventers ze lf betaald . Het 

i s voor hen tegen de prijs van 1 1/2 cent verkrijgbaar. 
Dezerzijds werd in het schrijven d .d . 29 Maart 1949, 

Ag . No .l90/2~ de aandacht gevestigd op de uitgave van dit 

blad. 
Het eerste artikel van d e redacteur Th .v.d. WERF, wonen

de Balistraat 121 te kms terdam (verdere personalia onbe

kend) is vrij objectief ges teld. Er blijkt nog niet uit, 

dat men een bepaalde, in casu, de liukse kant uit wil. 
He t blad zou gedrukt worden bij de .6uid-Nederlandse 

drukkerij te Den Bosch. 
Vóór de oorlog werd een gratisblad verspreid door 

de "Standard Amerikaanse Petroleum Compagnie 1
•
1

, onder de 

titel "De Automaat 11
• 

Het Hoof dbes tuur van "D. E. S . 11 heeft evenwel tot de 

Directie van vorenvermelde Maatschappij het verzoek ge

richt dit blad niet opnieuw uit te geven. 
De Directie van de "Standard Amerikaanse Petroleum 

Compagnie" heeft hierop geantwoord, dat "De Automaat" 
v erschijnen. (einde) 
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DEN HI J. G. 

Antwoord op brief van: 8.4.49,nr.56327. 

A a rl 

t 1949 
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_I 

No. G.l8/49. BEETSTERZWAAG, 28 Apr il 1949. 
Tel. No. 310 (K 5126) 

Onderwerp : D .B • $ . 

Bijlagen: 

Buiten bureau-uren en b.g.g. Gorredijk 364 (K 5283) 

• 

--
•• 

Typ.: 
Col i.: 
No. : 

In antwoord op uw bovenaangehaald schrijven, betreffende 
"D.E.S.", heb ik de eer u· het volgende te berichten. 

De ~fdeling Gorredijk en omstreken ven de Nederlandse 
Bond van petroleumdetaillisten "Door Eendracht Sterk" telt plm. 
15 a 20 leden en omve.t de dorpen Gorredijk, Langezwsàg, Kortezwa a 
Terwispel, Tijnje, Beets, Lippenhuizen, Hemrik, Wijnjeterp, 
Duurswouè.e, Ureterp, Friesche Palen, Jubbega-S.churega en Hoorn
sterz~ P g. 

De· leden van genoemde afdeling ontv::<ngen VBn de Bond 
het orgePn 11Contact 11 ter lezing. De door hen verschuldigde contri 
butie wordt docr ieder lid rechtstreeks a~n de Bond voldaPn. 

Het bestuur van genoemde afdeling wordt gevormd docr: 
Voorzitter: HIJLKEMA Hilbert, geboren 18.1.98 te Luxwoude, petro 
leumventer, wonende te Langeswaag nr.296. Anti-militairist. 
Beweegt zich niet op politiek terrein • 
2e Voorzitter: SLORP Bauke van der, geboren 17.4.91 te Lippenhuiz 
petroleurr:venter, wonende te Lippenhuizen 136. Lid van de Pa.rtij 
van de Arbeid. · 
Secretaris. BIJLSMA Romke, geboren 31.10.14 te Tijnje, winkelier 
en petroleumventer, wenende te Tijnje 274a.Beweegt zich niet 
op politiek terrein .Aanhanger van de P .v .d .A. 

De Adjud~ nt-Kor 



No = 56327. 

~ndenverp: Inlichtingen betreffende 
bestuursleden van de Afd.Nederlandse 
Bond van. Petroleumdetaillisten "Door 
Eendracht Sterk". 

• 

• 

RAPPORT 

Naar aanleiding van een schrijven d.d. 8 ApEil 1949,boud 
bet verzoek om inl~cbtingen,betreffende bet Bestuurslig NUenbuis, 
als mede dat deze ond ond er Communistische invloed zou staan,beb 
ik de eer U het navolgende te rapporteren. 

De Nederlandse Bond van Petroleumdetaillisten is onder v 
deeld in afdelingen,Bij die afdeling behoort He~endoorn -Nijverdal 
Wierden Rijssen en.Holten.Deze afdeling is weer onder gebracht in 
een krin~.Van deze kring is een zekere Krommedijk ~aengelo(adres 
onbekend) bestuurd er. C .,I. 4 

In het bestuur van de bovengenoemde afdeling hebben mamaa
teel zitting: 

Voorzitter.Marinus STEGEMA~,geboren 4 December 1914,Neder
lands Hervormd.Staat poiltiek allezins betrouwbaar bekend en beeft 
geen revolutionere neigingen. -

Secretaris.Jan Willem NiUenhuis,geboren 18 September 1903 
wonende te Nijverdal P.C.Stamstraat 26 in de gemeente Wierden,betrok
kene is streng Rooms Katoliek en staat politiek allezins als be
trouwbaar bekend. -

Penningmeester.Hendrik Boeye,gebor~ 1 December 1907,wonen
de te Nijverdal Grote straat 70,Vrij Evangeliscb.Betrokkene staat in 
deze gemeente als zeer betrouwbaar bekend. 

Uit betrouwbare bron heb ik vernomen,dat voormeld~a ~q~d 
onder leiding beeft gestaan van een zekere van Loon uit A~F&àmr. 
Dat genoemde van LOON inderdaad Communistische agitatie voerde en 
heeft getracht deze bond onder Communistische invloed te krijgen. 
De leden van deze bond hebben hem echter genoodzaakt te bedanken. 

De afdeling Hellendoorn Nijverdal staat dan ook gezien, 
hare bestuursleden in geen geval onder Co~stische invloed • 
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MA.A.N:D.BLA>D VAN DE ORGANJS_4TJE PET.ROI<EUM DITAlLLISTEN _,;D . .1. S." BEST&MD VOOJt HAAR CLIËNTEN 

~e elie-,.: 
·vraagt Uw aandacht~ 

Een hant" llllie U :all~ as VilOII

tellen. zal liMlOt @lilS lh01l011P en 10m 
werk) WAie à <1!le mliie.man .Jwnnen 
waanlieren alJs men lfrrem JlllÜe't hn't"l' 
Onbdkemd ma* e~~ 

W@ melken'Olll OJ!I Uw ~el
ling bij alles wat wij doen. 

. Om vergissingen lbij voor.'baat i!: T-ooikomen:: 
Naast dit maandelijks praatje zult 

U in ons blad allerlei prettige arti
kcl.tm vinden. uver 1.ezeRswaa1'dige 
en ~ge -dimgea, ®l!it-
5p~g, lJ>=m'leS en JÏBis.... V.G0r me 
Jw:lllie.retl. 

. ~et is niet de olieman uit het llielllje -v.an ~ .Lo:a:is D.avids: 
de man" .die een Forclljé heelit gd..'Oclrt.! lEer .is :sprale 'V.llll de 

-o1ieman -yan Uw weke'Iijikse :ran'tsBen pdmOlemn, tde =an. die :ziiin 
lhfmdkar duiWt sti;aat ~ :SKll]lt IDt., aan .èle lmizen lbclt en -de 
bussen ·van de Manten v.u1cl Als ;ze"n m.an .g.a:a.t solmijwen, is 9" 
vast iets bijzonders aan ode 'h:am!l~ 

Het is maar eeJil. ,gewolile JI!IiJ:lllll <Gläe 
dit schrijft. 

Eea gew@on mel1l'S, 'P'Fed~ :als UI! 
Eén, die vecht om zijn bestaan, voor 
het welzijn vari zich zelf en zijn 
gezin. 

Dat is ook inderdaad zo! 

U heeft :het blad van de oliever
kopers 1n Uw h=d: "Door Eenheid 
Sterk". D.a± is :niet enkel de :naam 
van dit tijdschrift, doch zo heet oo.k 
de organisatie van .die .k1cine ho:ma- ' 
fide zakenmeru;eiil, die :langs :de weg 
hun o0terham verdienen =et. de 
handel in ;petmlewn. 

Wij hebben ons georganiseerd, 
omdat w.ij tezamen pas de bestaans
zekerheid :kumnen verwerven, liliie 
ieder teh~lotte in -zijn lev;en verze
kerd '\-v.il :zien. 

V13o:r .iedere .arbeider m Juon
dier.st bestaan de wetten, die zijn 
werktijdelil regelen, -is .er rle :sociale 
zekerh.eirl, .is er het collectieve :ar
beidscontract -en .zoveel meer; v.oor 
de nnidden,o;tancler is de vestigings
wet kleinbedrijf, die ongeregelde 
aanwas in het vak en beUJ!lhazer~ 
weert, voor de olieman echter is er 
nog Eiets! 

Nog -herinnert :hlj .zich de .strijd 
tegen de gmre , coru:eJ:RS V3ml vóár 
1940. ·een ongelijke strijd, waarbij 
de .kleine zelfstaiiildige petroleum
venter het moest afleggen tegen 
machtiger organen. 

Ongezonde coilCili:relllcie bracht 
de kleinhandel bijna de nekslag toe. 

Dat 4illf:s wil1en wij ni.et meer 
terng. Wij willen ons bestaan 'be
schermd zien; we wmen een eer1ijk 
stuk brood kunnen verdienen in 
.eerlijike .han.del, waar geen beun
hazerij ons afbreuk 13oet. 

Vam1rlaar dat w!j er voor ijveren, 
dat de overheid door een wettelijke 
regeling het aan.tal petrolemnven
ters ( o.m.dat gewone woord maM 
eens te gebruiken) beper.kt tot hen, 
die d~or erkemling of vergunning, 
tot d1e handel gemachtigd zijn. 
Vandaar dat wij wensen, dat wij 
xedelijke winst .kunnen maken 
doa:ndat de wmstmarge .zo gJJoot 
worclt, dat .onze arbeid l~nend is. 

Vamdaar oo.k tenslotte dat wij 
niet. het slachtoffer willen wordem 
van de willekeurige verdeling der 
hoeveellieden petroleum. Petroleum 
is een product dat Nederland u1t 
het huitenland moet betrekken. 
Ons dev.iezem.a=e laad krijgt naar 
mate van zijn deviezen een quotum. 

Als wij JZ(j) =et elkaar :sp:Feken in 
Van dat <llJ.liDtDm nu willen wij op gewone, e(lrlijlkoe op-enhartige taal, 
eerlijke en wettige wijze ook ons zullen we elkaar. verstaan en begrij-
reclu:tv.aanlig deel ~ebben! pen. 

Ma:ar wat .kan de ,.,.klcine (olie}- Gemis .aan wedemijjdse waalllde-
man", die :aJleen staat, bereike:n? ring, wanbegrip om.ltlre:mt e!!Jka=s he-

Niets! Zijn stem wordt niet eens doe.Inngem vormen v.andaa,g de dag 
geh=iH de grootste 'be1etse'len voor welvaart 

D.a:alllom heb~en wij .OiilS geor.ga- · el1! vrede. 
weerd in /li)lilZe :b0nd: ."DGor Een- Vam 'goed begrip -eclnter k·omnit 
heid Sterk". waaFd&.g! ' 

Dat is ook de reden ,dalt w.ij gaan Is hf_t eenmaal EÓver~ dam. i-s -de 
schrijven! ' weg gebaand voor oeem goede har-

Wij bezorgen U iedere week met monie: en eeiil samenwer:king, waar
alleen Uw litertjes petroleum, maar van ieder profijt en niemand s~e 
Gok eens per n:J.aand •n .kr-.wti - '1 .h=ft. ~ _). 

* ) 
HANDSCHOENEN. 

~e ..snor:rige :handsc'h<>eneu :kunt u yelf maken Yllt'l een 
streng .kunstzijden :gal'en of h~ Zij zijn in de rondte 
gebreid met 4 .naa1den No. 10. 

Het breipatroo-11: 
:xe :t.oer. omslaan, 2 :steken reent samaibröen, diJt steeds 

herhalen. 
2e -toer: necht :b.lleÏen. 
3e toer: overhalen (d.i. een steek afhalen, I steek recht 

breien, de afgehaalde steek over de rechtgebreide heenhalen), 
,!m!lS!aan, dit herhalen. 

4e toer: recht breien. 

Zet 6o steken op, verdeeld over 3 naalden, .. brei 4 toeren 
rech.t. llrei daarna 1.2 cm Man het patroon. RiJg nu voor de 
iluim 12 .steken op een ck.aad. Zet in de volgende toer I lt 
.nieuwe steken <>p. llrci nn nog 5 CJil v_an h~t patroon. 

Nn worden de v'ingers gebreid. De mdeling van de steken 
is als volgt:: . 

Neem -voor de pink 6 steken van de bmnen.kant van <Ie 
hand en 6 .steken -van de handrug, :zet 4 steken op voor 
de :tussenruimte. Neem voor de .ringVinger aan 2 kanten 
8 steken op en maak er nog 4 steken hij. Voor ~e b eide 
volgende vingers wordt hetzelfde aant:I.steken gebruikt. Br~ 
de gewenste lengte voor de vingers m het patroon en bret 
dan de sieken twee aan twee samen. llreek de draad af op 
een eindje van 15 cm na, rijg dit 
door de steken, tr~ het stevig aan 
en hecht zeer zorgvuldig .at Neem 
nu de 12 gereserveerde steken van 
de duün op de naald en aan beide kan· 
ten het tussen .liggende lusje, da.=a de 
lussen van de 12 nieuw opgezette steken. 
Brei hi=ee tot de duim de IJI'Wenste 
lengte heeft. Brei de steken 2 aan 2 
samen. Rijg de draad door de steken, 
trek ·de draad stevig aan en hecht 
zorgvuldig af. 

Omhaak de onderkant van de hand
schoen met een randje. 

':Di.t blaá wordt U 

'3rati.6 uitgereikt 

door Uw olieman: 

im mmlle ~.en mem!!: lif. ons 
em !Jióxóit .te<&Wr-gG5: wij l:-0men door 
weer en Ülid. Ma:M •... WU xeke
n<em -qp U, ~ aqs er ;sl(lèll'te tiagen 
moigren 'IVGI!Ir f@lliS. L"a:a't !GFlS dan 
mliWt ii!lJl •die stodk. 

Laat c:lit blad de hand tussen U 
en Uw "olieman" Il&lWer aanhalen. 

Dan lho'hl>en Wij hOiden er wat 
'11.-MJ.I! 

.De "P~eJlll'llte maal ihaJh1\;ydJen Wij 
<V011aler. 

U w.eet nu, :w.aaronm !làet gaat! 

'GaaJme ·z01Jrd·en w!1 van U verne
-men df deze han1t ln Uw smaak as 
-gevaq'J-~ el1! 1ZG U weliXSem ho-oft walt 

de mllil~n.u[ lb-ewdflt, ·h:m verwacllwelll 

wij Uw ~~g~ lhl:er .in. Hdt 
is een begin opzet, en wij wi1àem. 
ga'31Ill7le w.edleln, .h<11e ol!lre cl!Ï:ën.tlen 
er Gp Feagore:m., <e:lJl ll0 m0gelij>k ZÎ'elll 

wij JI1lilet .b-~s-teldämrg Uw wemse:m 

te .genoomet. 

. ... 
:(ttu:sse'lil haakjes: .dit hladl 

ilro-st 'U mets . . Wij ,_,1i>li-emamnen" 
be~stigen dit 'Sameta.; wij :rm.jm. ÜU· 
.mers: ,.Door E'ellheid Sterk",). 

TH. v . .;i. WE~. 



( __ E_n~n_u__;.m_a_a_r_Ie_z_e_n_,_a_II_e_·m_a_a_I_._· _· _. __ ) 

Elke maand twee bladzijden 
' 

voor ons alleen! 

Amsterdam, April 1949! Iedere maand brengt .voortaan de 
petroleumman een krantje mee. Dat is ook voor j,ullie bestemd. 
Je ziet het: twee pagina's, twee hele bladzijden staan vol met 
allerlei dingen, die speciaal voor jullie getek_end en geschreven 
zijn. Misschien heb je wel het eerst gekekeJ;l naar de belevenissen 
·van Pit en Pat. Elke maand· vind je 'ze terug. Een paar 
kwajongens, die Pit en Pat! Ze hebben met hun streken het 
plaatsje . Knorrenheld in rep en roer gebracht. Gelukkig, dat ze 
. er nu . zelf hartelijk oiii k._unnen lachén. Pit is op het ogenblik 
burgemeester van een grote Nederlandse stad e.n Pat is, zegt men, 
als vliegenier in dienst bij de K.L.M. 

ook meester Canteclaer, die een ge
lee~:,d man is, zijn medewerking toe
gezegd. Hij vertelt dingen, die wel 
aardig zijn om te weten. 0, we krij~ 
gen iedere ma~nd zoveel lezens
waardigs .. Des te beter, want dan 

zit je al met verlangen uit te zien 
naar het ogenblik, dat ,de petro-· 
Ieuroman komt. Precies als je Moe
der, die haar bus moet laten bijvul-

len. 
En nu maar lezen!· 

Dan tref je hier ook aan de be
kende leeuwentemmer Gurlando 
uit Milaan. Bij zijn bezoek aan ons 
land heeft h,ij toegestemd van zijn 
werk te vertellen. Dat is gevaarlijk 
~erk. Telkens wanneer hij ' ons 
schrijft (en het niet vergeet, want 
hij reist .veel) zullen we zijn brief 
afdrukken. Hij is een Italiaan. Ita
lianen 'zijn goede leeuwentemmers, 
weet je. 

Bij · mijnheer Druivensap 
Natuurlijk komt er nog veel meer. ' 

Uit Amerika verwachten we een 
brief over het leven van de cowboys, 
gewaagde vliegtochten in mis': en 
sneeuw, ontdek~ing~reizigers in het 
gebied van de rivier de Amazone en 
dan nog brieven uit China en yele . 
andere landen. Overal waar iets ge
beurt, dat spannend is en avontuur
lijk, zijn mensen, die er graag over 
schrijven, Het _opsporen van die 
mensen laat je maar aan ons over. 
Je ziet, het is met leeuwentemmer 
Gurlando al begonnen! 

Natuurlijk is er voor elk wat wils. 
Mijnheer Druivensap, die dichter 
is, zal verzen s~hrijven. · Hij is een 
grappige man. In dit nummer ver
tellen we iets over mijnheer Drui
vensap. En dan komt er nog een 
prijsvragenhoekje. Daar doen we 
allemaal aan mee. Nu en dan heeft 

Bommeierwaard April 1949: Já I "Mijnheer Druivensap, is het moeie
hoor, hier zijn we bij' mijnheer Drui- lijk om verzen te maken?" "0' nee, 
vensap, de dichter. Het staat in 
grote letters op de deur. En als je 
het dan nog niet geloofti kijk me
neer Druivensap zelf maar aan. 
Nooit zag je zo'h aardige man. Hij 

· heeft wel een grote bos haar, maar 
dat geeft niet. En in zijn kamer ligt 

Öge~al p~~ier, maar. dat_ heeft ~j 
n~1g. MIJnheer DrUivensap nodigt 
je uit om te gaan zitten en als je 
dat hebt gedaan, kijkt hij je aan en 
zegt een hele tijd niets. Nou, jij ook 
niet natuurlijk. Mijn hemel, wat 
staan er veel boeken i,n zijn kall}er! 
En wat een potloden! Wel dertien! 
"Dat is allemaal om verzen te schrij
ven", zegt mijnheer Druivensap. 

Daar heeft I\lÎjnheer Druivensap 
dus gesproken. Wij aan het vragen. 

h6or!1,.., zegt mijnheer Druivensap, 
"het gaat vanzelf. Zal ik eens een 
gedicht maken?" "Graag", zeg jij. 
;,Nu, let dan maar eens op", zegt 
mijnheer Druivensap. 

Hij schrijft de eerste regel. 
"Wat is het?'~ vraag jij. 
"Dit", zegt mijnheer Druivensap 
hij leesf: Eens was het bal iJ:l, kik- · 

k land. 
, Maar nu?" vraag jij. 
"Wel", zegt de dichter, "nu moe

ten we iets hebben wat rijmt op 
la!,id. Nu, . wat rijmt op land? Eens 
e en kijken'?. En dan noemt hij 
a hterelkaar eén heel stel woorden: 
r nd, stand, band, tand, kant. "Ha", 
r pt hij "kant. Dat is het woord 
dat ik hebben moet. Als er bal is,' . 
z t je dan aan de kant?" "Nee", zeg 

jij. "Wel'~, zegt mijnheer Druiven
sap, "hoe eenvoudig wordt het-dan". 

En hij pakt zijn potlood weer •OP 
en schrijft: Niemand zat er aan de 
kant. En meteen schrijft hij verder. 
Hij ztlgt: kikkers zie je altijd in een 
sloot of een vliet. Nu. Op vliet rijmt 
lied. Wat is gemakkelijker dan die 
,kikkers bij een vliet te laten zingen. 
En hij schrijft: 

De kikkers zongen bij de vliet 
een vrolijk en gezellig ·lied. 

Zo gaat dat een hele tijd door. 
Telkens vraagt hij je iets en telkens 
heeft hij weer een nieuwe regel en 
een nieuw couplet. Op het laatst 
zijn het wel vijf coupletten. Natuur
lijk probeer jij, of jé het ook kan. 
Maar mijn hemel, zo goed als mijn
heer Druivensap, nee, zo goed kan 
geen mens verzen schr.ijven! 

Dat is nu pas een echte dichter. 
Wil je weten hoe het vers nu is? 
Wacht we drukken het hier af. 

Daar zal mijnheer Druivénsap niets 
op tegen hebben. 

.Lees maar: 

Eens was 't bal in kikkerland 
Niemand zat er aan de kant. 
De . kikkers zo~gen bij de vliet 
een vroÜjk engetellig lied. 

Kikke;heren in livrei, 
kikkerdametjes ïn zij, 
die dansten blij en vol van pret 
een kikkf!rwals of menuet. 

Toen kwam plots een ooievaar 
Aha, dacht hij, wàt zie ik daar 
Zo'n hapje lijkt me re,uze fijn 
Kom, daar moet ik toch ook bij zijn. 

De eerste kilckà, . d~e hij zag 
verdween toen in zijn snavel, ach . .• 
Een ieder raakte in paniek. 
Uit-was 't met dansen ·en rrw.ziek. 

Het bal viel in het water, . hoor. 
De kikl,ers gingen er vandoor, 
ja, ook de boze oóievaar; 
maar dat vond niemand een bezwaar! 

* 

DE V_ EL E E L E V E N I S S E ·N 

1 ) Dit is het huis in Knorrenbelt, 
waar Pit en Pat geboren zijn. 

~) En hier zie je Pit en Pat op weg s) Omler het tentdoek kruipen is zo 
naar een circus, dat juist de eerste , gedaan. Er komt net een olifant aan. 
voorstelline: geeft. 

4) De olifant pakt hen met zijll\ 
slurf en stapt de piste binnen. 



De .leeuwentemmer Gurlanto vertelt Weer een knal met die zweep. Als 
in paniek sprong Raja achteruit en 
liet zich tussen de andere leeuwen 

Hoe hij de beroemde Ornaldi eens redde 
van een wisse dood 

- Milaan 22-3-' 49: Ik ben Gurlanto, de leeuwentemmer uit 
het circus Fratoso. Jullie kent dat circus niet? 0, maar ik ben 

toch al eens in Nederland geweest. Ik zal jullie van mijn avon
turen vertellen. De hele wereld ben ik doorgereisd en, omdat ik 

Jeeuwentemmer ben, heb ik al het een en ander meegemaakt. 

Soms begreep ik zelf niet, dat ik het er .steeds levend afbracht. 
Leeuwen temmen is geen pretje, begrijp je. 

Misschien kan ik het beste begin
nen met te vertellen hoe ik in het 
circus gekomen ben. Eigenlijk heel 
eenvoudig! Ik werd er geboren. 
Mijn vader en moeder werkten äl
lcbei als trapeze-werkers in het cir
cus Fratoso, dat toentertijd alleen 
in Italië voorstellingen gaf. Ik 
ademde, toen ik het levenslicht zag, 
al meteen de lucht in van de stallen 
en de piste. Ik kon niet anders dan 
een echte circus-artist worden. Het 
zat me in · het bloed. Toen ik zeven 
jaar · was trad ik al op. Voorlopig 
deed ik heel ongevaarlijk werk. Ik 
was een manusje-van-alles. Maar 
ik had al een nummer! De ponnies! 
Met de ponnies kon je mij altijd 

. bezig zien en wat was vanzelfspre
kender, dat ik, ouder geworden, me 
bezig ging houden met de paarden. 

Ja, die paarden. Dat was vroeger 
het hoofdnummer van het program
ma. De mensen gingen toen alleen 
naar het circus om de paarden· te 
zien ell de toeren eri kunstjes, die 
wij er mee uithaalden. A.f en toe . 
kwamen er dan eens wat wilde die~ 
ren. Maar die zijri d-uur. Je moet ze 
kopen, temmen en verzorgen. Geen 
enkele circus-directeur voelde er 
veel voor;--zich wilële- dis::ren aan te 
schaffen. Ik zelf had ook nooit ge
dacht, dat ik me er nog eens op zou 
toeleggen. Ik wilde, net als mijn 
ouders, aan de trapeze. Wanneer ze 
zouden zeggen, dat ik de paarden in 
de steek moest laten en hoog in de 
lucht allerlei gewaagde toeren uit
balen, was ik er onmiddellijk voor 
te vinden. Ik moest en ik zou aan 
de trapeze. Tot die avond kwam, 
die ik nooit van mijn leven meer 
vergeet. Laat ik het jullie vertellen. 
Ik was toen twintig jaar, geloof ik. 

Er was toen in ons circus een 
leeuwentemm~r gekomen, die . · 
overal de gÏ-Öotste successèn .. . 
had · geboekt. .Ornaldi heétte · 
hij. Hij was · oo.k: Italiaan eri 
met zijn acht leeuwen verhuur
de hij zich dan aan dit, -dan aan 
dat circus. Gedurende drie da- · 
gen ·had hij. hij ons gewerkt. 
Alles ging goed; Elke keer was 
het circus uitverkocht en de 
mensen zatèn gewoon te rillen 
als ze zagen wat hij allemaal 
met zijn beesten durfde doen. 

Hij had alleen een zweep bij zich 
akhij met hen in de kooi kwam. Ze 
loerden en brulden naar hem en elk 
ogenblik dacht je, dat ze hem aan 
zouden vliegen. Maar hij hoefde. 
alleen maar met zijn zweep naar 
hen te wijzen, of ze gehoorzaamden 
hem onmiddellijk. Ik weet nu hoe
veel er voor nodig is om dat te be
reiken. Ik was niet van Ornaldi weg 
te slaan. Telkens, wanneer hij op
trad kon je me bij de kooi in het 
circus vinden. Dat was een kooi, 
zoals je. er misschien al eens gezien 
hebt. Ze was door een gang verbon
den met de kooien in de stallen. 
Stel je maar een hele grote vogel
kooi voor. Zo ziet het er ongeveer 
in het circus uit. Door een . klein 
deurtje treedt de temmer binnen. 
Opzij staan de . knechten met stok
ken gewapend en de directeur is 
er ook, maar die heeft een revolver 
in zijn zak. Dat weet niemand. Soms 
hebben de temmers er een bij zich. 
Ornaldi had dat niet. Als zo'n leeuw 
je aanvalt en je schiet, raak je nog 
eerder het 'publiek dan die leeuw, 
zei hij. Dat is waar. Een leeuw 
springt snel en zo gauw kan je dan 
niet richten voor je schiet. Maar 

VAN PAT PIT EN 

5) Alle mensen klappen. Alleen de 
directeur schrikt hevig. 

6) "Dat loopt mis!" roept hij, "de 
olifant is wild geworden!" 

directeur Fratoso nam het zekere vallen. Ze bogen ineen. En op dat 
voor het onzekere. Hij stond bij de ogenblik besefte ik, dat de leeuwen 
kooi met de revolver gereed. b~ng voor mij waren. 

Hoe he_t nu allemaal precies in Ik heb ze, alsof ik dat jaren ge-
zijn werk Is gegaan zou ik niet meer daan had, naar hun kooien gedre
kunne~ zeggen. Maar ik weet wel, ven · liloor de smalle gang, die het 
dat ~r ?.P de vierde avond, dat Or- circus met de stallen verbindt. Het 
nald1 Z~Jn dressuur vertoonde plot- publiek juichte, het juichte zoals ik 
seling 1_ets ge?eurde. Ik denk, dat nog nooit van mijn leven gehoord 
Ornaldl struikelde. Hij was die heb. Ornaldi drukte mij zwijgend 
avond wat zenuwachtig, omdat hij de hand. En van di~ dag af ben ik 
zijn zv:~ep was kwijt geweest. Net met hem en zijn leeuwen gaan op
voor hiJ op moest, vond hij haar in treden. Tot ik zoveel verdiend had, 
de stallen terug. Hij was aan die dat ik zelf wilde dieren kopen kon. 
zweep gehecht. Hij kon niet met een Dat is een ander verhaal. De ge- . 
andere werken. En eigenaardig: vaarvolle ogenblikkef\, die ik met 
leeuwel). voelen zoiets. Ze merken . hen beleefd heb, zal ik je een andere 
dadelijK aan je, of je last van zenu- I keer wel eens vertellen. Ik dacht, 
wen hebt of niet. Ze worden onrus- dat deze gebeurte{liS uit mijn leven 
tig. Ze •gaan met elkaar vechten en voor ·ditmaal wel voldoende zou 
weigerÇh je te gehoorzamen. Als je zijn. 
je dan niet extra inspant heb je 
kans, dat ze je aanvallen. Welnu, 
toen Grnaldi struikelde viel een· 
leeuw hem aan. Het was zij~ lieve-

. lingsleeuwin Raja. Ze brulde ver
schrikkelijk, nam een sprong en viel 

-bovenop de temmer. Ik stond · ver
stijfd van schrik. Niemand kon zich 
realiseren wat er gebeurde. Het hele 
circus zweeg van ontzetting. Nog zie 
ik het lijkbleke gezicht van directeur 
Fratoso. De goede man was zelfs 
vergeten, dat hij een revolver bij 
zich had. 

Ja, en toen gebeurde het! Voor 
· ik besefte wat ik deed had ik een 
der knechts een stok uit de hand 
gerukt en opende ik het deurtje 
van de kooi. Zonder aarzelen trad 
ik binnen. Ik zag de gapende muil 
van Raja boven Ornaldi en hoc 
haar klauwen de temmer vastgre
pen. De andere leeuwen stonden 
gekromd, gereed om toe te s~ringen. 
Ik schreeuwde Raja's naam. Ik por
de met de stok in haar muil. W oe

. dend S'élîudde ze de stok van zich af. 
Een ogenblik dacht ik: wat heb je 
gedaan?! Je bent verloren! Maar 
ik ging door. Raja werd woest. Ze 
brulde en sloeg met haar klauwen 
naar mij. Dat was juist wat ik heb
ben moest. Terwijl ik haar als 
maar afleidde kreeg Ornaldi, ver
suft door de klap, maar toch nog 
Lij bewustzijn, geleg!!nheid weg ' te 
kruipen. Toen richtte hij zich op. 
Als in een droom greep ik zijn 
zweep . . Ik liet die zweep knallen. 
Raja weifelde en schoof achteruit. 

.Ik wil niet eten, zei Dirk-Jan 
. Meteen 11-am Moeder weg de pan. 

Nu zou Dirk-Jan wel willen eten, 
maar ja, hij wild' er niet van weten 
Hij h-eeft eèn honger .. Ia, zegt Moe; 
'dat krijg je dan dit keer voor toe. 

* Marietje Plaaggraag is een kind, 
dat steeds haar lust in plagen vindt. 
Maar z_ie eens hoe ze huilt en klaagt, 
wanneer ze zelf eens wordt geplaagd: 

·* Mijn oom Johan is groot en sterk 
Dat komt, zegt vader, door het werk. 
Hij steekt de handen uit de mouwen. 
Slechts luiaards schenkt men geen 

vertrouwen. 

* Ik liep laatst langs een brede sloot 
Toen zag ik teek een leuke boot. 
Een fraai en frisgroen lelieblad, ' 
waarop een diklee kikleer zat. 
lk had wel zo mee willen~arelt . 
Maar'k zou die boot te veel bezwaren. 

* De lente is weer in het land. 
Ik ben daar maar wat blij mee, want 
ik ben dan elke dag weer buiten 
en zit niet meer achter de ·ruiten. 

* Meiregen, zeggen ze, maakt groot 
Maar ik vind maar: nat maakt 

hij ook. 
En zonder jas is het geen pretje, 
al kan ik heus tegen eim spetje. 

PAT 

7) Maar juist boven een tobbe met 
water ·Iaat de olifant hen los. "Plons!", 
daar vallen ze er in. 

8) Druipnat beloven Pit en Pat, dat 
ze nooit meer zonder betalen naar bin· 
nen zullen gaan. 

., . ) 
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~nd.am A,prll liM!!r. 0., w.at I 
JhdJ Jik me all~ w:a:mmtl)g.cD lbd:ml J 
lbeetrremen. Je weet, ik lben mees- 1 

ter Canteclaer. Ik heb mijn leven : 

~ang gestudeerd in a1le 'boe'ken, 

die me muim' og-en b.v.amen. lrk ! 
'Stmlleortde wl!lar.aiJ ~n ditl&e ~en. ; 

KO 

.Hoevl!dl ..is drie maal drie?,, vro~ 1 

i 'l\QilJIJilOllgflJl mijn ~or ~llltlhe, die ! 
' niet van cle domsten is. Negen, zei 

ik Gorecl" <ll.nbw~dd: Zll~ lfl11l •h0ewdl I 
is dan twaa1'f mm dne. Oo'k negen, 

gaf ik ten antwoOO!dl. Mns. •nÎeyl :ze. I 
Wat, riep ik o.p mijn beurt, ik zou 

il het mis hebben. Jawel, antwoordde I 
ze enttoen sèhreeT ze qp: 

Wat 15 het verschil \tussen <een 
ooot!l en <een .lijster ? 

Wat is de grootste toren van 
Utrecht? 

W.aa.r :staM tlaet .&t!IJiil.c!lbeolà 'V-~~>n 
Lau.rentz Janszoon Coster? 

W·aar vinden de mensen 
petroleum? 

Hoe 'Oud wor.cdt .een 'rl'endags
w1ieg:P 

ll2! -:3 = :9 

Lk <hffiil ib.enie\1\'Wcil. w.i:e hot ~goed 

I ~Weet .te 1breadWIDl!Jl'<ilen. Dit ~keer 

1 ?ZJij:a .de w~ .een: :beetje .moeilijk. 
Hel iis èhu;~ negen, .zei ze en n'iet: Vellgerulle =allkrYgen .de :'kleintjes 

i ook .negen. "'Oe'!{" hoort er lb:èlmna'a'l .een beurt. Aas jul'lie mij sc'hr'Mfu;, zet 

niet bij. 0 zo! En lachenc!l 11iiop ~e <dlan ~e qlrl'tijd. ·erroj •en 'Vergeet niet 

weg, maar ik was beetgenomen. je naam en adres. Weet je waar 
. I INI'illl Wi'Wl îilk ~ :aiea. <ll:lf jjicllllliie :slim ' tiJk ~. W<ell, je lknnaa1fi. mni.ljj :srllmiij

bemlt. 'Dk lmlb llriiirlr ~ Watgel'l. ~r . v.em J.lll;a.'lm' 'CliWt ;a'!!l111ps:, Jliab.. Vetllm1h:t
je, .dlie jj.e llll!liDe1 ~oc,rilelil. O.lil- s'llEaa.t ~ llnru!'is. .Aim::l:S\bfntdam. En äe 
der «de 1gm:e.dl:e ~~!lflr6 ~aft iik :zdt er llillnl?ilir <liYD: Ä'2ilil lil!lfl.esfror Cli!D!te· 

een par lhl.melk.100. eJil ii!k 'OOI: Hiuma lJilaam ] rlaor. 

Vandaar" 111at ik 'lWiv.eel ~t. 

!Maar~ lbe'bik e itmlh : 
~n ~men. lmr UI je ewm 
ver.telle.n lhot;, w_oor :ik !iu'IIie ;een 

JP3'all' ~ p :stèllen. D.ie w.a
tg.en lkemen dadelijk 1Lu.'$ter maar ; 

vdlgtemriil:e :mallllillll ~ <lili.t -qdl1lllll!l;jje. Wlt'll, îilk Mla.dl)t == af. 

Nol!J.,. -eens 'kijkren wii:_ .h~ ~eet. De 'I 0, ® 0 walt lbrelil !Î.ik wamn:ncmg.et:J. :heelt 
vo\gelild.e wagem. '51lel ii!k .iJillll1lliie: : <g~ ... 
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dit ~

r---------------------------~, 

.N.ED.EB.L.ANDS.E BO.ND 
VAW PET.B.OI.EU.M DEYAil.LlSTEN 

emble.em 
Jll ll!i op ZIJD wagen 

voer· 

,.DOOR 
.. EENHEID. 

;STE:RK'" 

>NN. :Zuïa>Neaeolandsdbe JD.rukkerij, '•·Hertogerlbosdb: 



., t 

• 

• 

betreft: Door Eendracht Sterk . 

Ant vroord op: 
Uw sch.Lijven no. 56327, d . d . 8-4-1 )49 . 

Als ant woo1'd op Uw bovenaangeha~.ld schrijven , heb ik 
de eer U h8t volgenèe te berichten: 
_ De afdeline; Leeuwt...rden van de Nederlandse Bond van 

Petroleumdetai l li sten " Door Eendracht 3 t erk 11 telt t waalf 
leden. 

Eet best·t.mr bestaat uit: 
S joerd HOKCSTRA , [;ebore n te Huizum, 7 Nove-::....ber 1920, Ironen
de Kleine 1Ioogstraat 19 boven te Leeuwarden, voorzitter ; 
IJpe ~ j e e rd v aE ~ looten, geb oren te Leeuwctrc:en, 29 April 
1910 , vanende Achter Landbuurt 143 te Leeuwarden, qe cretaris 
Coenraad J.PJ1TSEN , 0 eborcn te Leeuwa r den, 26 Februari 1904, 
wonenC..e _,_, lekerstraat ? l te Leeuwarden, penninè·~meester . 

u . hoekstra i s ~e~n lid van enise poli~ieke partij,en 
komt n immer op ve ~gade::.. ingen van de C . P .: • of mantelorga
nisaties van de C . ? .N. 

IJ.T. Vctn ulo aten is evenruin lid van een politieke 
parti j. Iii J is 6eabonneerd op net Vrije Volk . 

c. Jansen is lid van de Partij van de _rbeid. Hij i s 
eni ge t ijd voorzitter 6eweest, doch bedan\:te toen plannen 
bestonden om aansluit ing te zoeken bij de E .V . C. OnGe
v eer eJn half j aar geleden heeft hij zich weLr bij D. E . S . 
aant;esloten . 

.t3ehalve de leden van :r:; .E . S . zijn er t '~ Leeuvraràen 
nog 3 z.g. Aut omaat-venters . 

Op 5 Februari 1949 hield de afceling eçn v ergadering 
-ce Le euware en , 11ac.r door de landelij k voorzitter B . J. de 
·;'inter, " onende te Amsterdam, w~rd gespDoken ovel' de eisen 
vàn de petroleumventers . l eze eisen waren : mee~ pro~isie 
en een verbod van v erko op van petrol eum door o~ lnkel lers. 

Ver-·dere ac tie is in deze g emeente niet door D .E . S . 
gevoerd . 

~eeuwarden, 6-5-1949 . 



3ericht op Uw verzoek: 
dd. 8 Apr il 1949 

18 MEI1949 

j__{_ J {L /_JD 1-To. 56327 

Aan: 

Geheim 

l~o .89/49 

Ter voldoening aan het gestelde in Uw hierboven aangehaald 
verzoek mo.:;-e ik DRoogedelgestrenge berichten, dat de gegevens van 
gevraagde als volgt luiden: 

Theodorus Gerardus SE~GERS, 
geboren te HERPSN, 15 Januari 1899, Nederlander, petroleumventer, 
v10nende te RAVENSTETiif A.65, op 25 November 1919 gehuwd met Johanna 
:i\:Iaria VOS. 

Alhoewel genoemde SEEGERS, die stiekum van aard is, niet ten 
volle wordt vertrouwd, is op politiek gebied niets ten nadele van hem 
bekend. 

Omtrent het bestaan van een Plaatselijke Afdeling van de 
D.3.S. is bij de Politie niets bekend. 

Voorzover is kunnen worden nagegaan is het waarschijnlijk 
wel de bedoeling geweest een afdeling van de D.E.3. op te richten 
en dan omvattende de plaatsen OSS, RAVENST~IN, H~RPBN en SCHAIJK. 
Dit schijnt wegens gebrek aan animo geen doorgans gevonden te hebben. 

In RAV::!.!HSTEIN zijn zeven petroleumvcnters. Slechts één de
zer, genaamd: ADRIAI,TUS VAN ~OOY, geboren 2 Februari 1904, wonende 
te HERPEN J.103, gemeente J.AVEHSTEin, zou lid zijn van D.~.s. 

Bovengenoemde SEEGERS zou ook korte tijd lid van D.s.s. zijn 
geweest, doch diens vrouw zou reeds enige malen de bvitanties, voor 
betalin~ van het lidmaatschap, geweigerd hebben. 

Genoemde VAlif ROOY wordt betrouwbaar geacht. 
Volgens bekomen inlichtingen zou meergenoemde SEEGERS ook 

nog nimmer als Secretaris van D.E.S. zijn opgetreden. 
De aandacht blijft op deze aangelegenheid gevestigd. 
Een exemplaar van het vakblad van D.3.S., waarin op blz.4 

stukken voorkomen ondertekend met C.G. ZEGERS, gaat hierbij. 

Noord-Noord Brabant, 
13 niei 1949.-

de Heer Hoofd C.C.D. 
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April 1949 nummer 30 
r edactie en administratie: 

Bal istraat 121 Amsterdam (0) 

Kon. goedgekeurd 8 Oec. 1947 

verschijnt iedere maand 

Orgaan van de Ned. Bond van Petroleumdetaillisten "Door Eenheid Sterk" 

Steeds Voorwaarts 
Ja co!iega's het is Contact, alleen in een keiijk genoeg, maar de grete vraag is, 
andere vorm, dan U het tot nu toe heeft of de mensen komen. V.! at kosten deze 

t §ekend. vergaderingen? Wat 'leveren zij op? 
De organisatie · groeit, dus ook haar Nemen wij alleen de afstanden in de 
maandblad. Als wij nog terug denken, provincie eens in aanmerking. Men 
en hoe kort is het betrekkelijk nog ge~ roept de venters op voor een vergade~ 
leden, dat wij door Van Loon, onze oud~ ring voor de D.E.S. Een D.E.S. waar 
secretaris verrast werden, met een ge~ zij zo weinig van weten, cf zij zo er iets 
stencild maandblad, van EEN vel sten~ van weten, het gehoord h!bben van een 
cilpapier, en dachten, de organisatie kant, die dit D.E.S. op ~alle manieren 
groeit. Het bleek al heel . spoedig, dat · tegenwerkt. Denk nu nie:, dat ik over~ 
deze publiciteit niet meer voldoende drijf, want de ondervindng in deze is 
was. En ondanks dat de financiële toe~ zo, dat wij dit rustig kumen schrijven. 
stand het niet toeliet, werd besloten over Hoe anders te denken, drt , als er in een 
te gaan tot de uitgave van het maand~ zeker deel van ons land en vergadering 
blad ., Contact" zoals wij het tot heden is uitgeschreven, er zeg~ en schrijve 2 
toe gekend hebben. m<;>• opkomen. of er-eEn ind bij de zaal 
Dit werd begroet als een verbetering staat te wachten up de spreker, en dan 
die niet was verwacht. en toch de orga~ de mededeling doet, dat ze niet komen, 
nisatie bleef ondanks tegenwerking lom dat de vertegenwoordigers van een 
groeien. Tegenwerking die juist het doel •zekere maatschappij, de mensen bewerkt 
dat zij beoogde niet bereikte. Het was hadden, en die organisatie op een der~ 
nu zo, dat de meeste copie moest blijven gelijke manier afgeschilderd hadden, 
liggen. Copie waarvan gevraagd werd, dat de mensen er van terugschrokken 
plaatst dit in .,Contact". met zo'n organisatie kennis te maken. 
Wat is · hier van de opzet. Want als Alleen daarom is een groter maandblad 
men iets veranderd, moet het ook zijn een VEREISTE. / 
doel hebben. Ten eerste dat alles wat in DUIZEND late~ wij er iedere maand 
de organisatie leeft, ook in haar perio~ meer drukken dan voor de leden no~ 
dieken naar voren komt. Te veel wat dig is. · 
v·e11d it:g.ei-'J:J.den moest worde.u gewei- Deze duizend z 11len. iedere maand naar 
gerd. En waar de mensen zich willen onze niet georganiseerde collega's moe~ 
uiten, is dit een gevaar voor de organi~ ten. Dit is een taak voor de districten, 
satie. De meningen die er in leven, moe~ en de afdelingen. Zij moeten zorgen dat 
ten naar voren komen. Zelfs is mij het deze 1~00 kranten bij de mensen ko~ 
verwijt gemaakt, dat ik publicatie be~ ~en .. d1e nog te weinig van de orga~ 
treffende de Coöperatie moedwillig uit msatle weten. 
Contact verwijderde. Vrienden, dit is Iedere maand een injectie, en er zal een 
NIET waar. Maar Contact is nu een~ beter begrijpen onder hen komen. 
maal op de eerste plaats de krant van Dit een jaar lang volhouden, en ·als er 
~e organisatie .. en waar van de , org~ni~ dan een propaganda~vergadering uitge~ 
sa tie ~I ;.o· :veel moest~"fervallen! kwa,m ..• S($hr.ev~n .wordt, komen zij, omdat zij 
de coop~ratle .. ?P het tweed~ plan. . steeds weer iets over de organisatie ge~ 
Onze fmanCiele toestand IS vap. d1en hoord hebben, en een inzicht in haar 
aard, dat wij dez.e meerdere kosten, op hebben gekregen. 
ons durven_nemen. Een stuk prqpaganda áat wij niet moe~ 
Maar tevens willen wij ons Contact_ ge~ ten miskel}pen. ' · 
bqlikèïîä1s een propagandist, di·e 1eil~re' Maar ·-aoFvoor de leden is dit vergr~te 
~aand tröu~ bij ied~re olieman, georga~ Contact een vooruitgang. Nu kan meer 
mse.erd of met, thuis komt. geplaatst worden, wat de organisatie 
Vergaderingen uitschrijven is gemak~ beroert. Meer wat er in leeft. 

Collega's maakt gebruik van de meer~ 
dere ruimte die U geboden wordt. Het 
is tot op heden zo, dat het Hoofdhe~ 
stuur, en op de eerste plaats de secr. 
het Contact m:>eten vullen. En toch zijn 

· er onder ons zo velen, die het veel be~ 
~er kunnen. Laat U horen. Stuur copie 
m, ook al denkt U , dat is niets voor 
onze krant. . 
Een vergrote stem van de D .E.S. laat 
het in werkelijkheid de stem van D.E. 
S. worden. 
De stem van de organisatie, opdat het 
zo worde, dat deze stem binnen korten 
tijd weer te klein wordt. Dat weer tot 
vergroting moet worden lï)verg~ga3ll: 
T'e optimistisch? 
8 Januari 1946. De èersten onder ons 
herinneren zich deze datum, een datum 
die door de mannen toen in Amsterdam 
bijeen, nimmer zal worden vergeten. Op 
die dag een D.E.S. van nog geen hon~ 
derd leden en dan nog 100 op papier. 
Als je toen aan die paar man verteld 
zou hebben, dat na 4 jaar dit kon wor~ 
den geschreven zouden zij hun schou~ 
ders hebben opgehaald. Zelf was ik .er 
een van, en ik · durf in hun aller naam 
te beweren, dat geen van ons toen had 
!kunnen en durven verwachten, dat dit 
resultaat zou bereikt kunnen worden. 
Te danken hebben wij dit aan de velen, 
die er hun schouders onder hebben ge~ 
zet, die die 8 man navolgden. Die be~ 
grepen dat de organisatie nodig was. 
Maar ook, omdat de venter voelde dat 
hij niet als eenling verder kon gaan. Dat 
hij begreep, dat alleen samen gaan van 
de detaillist, iets op kon leveren. 
Een dankbetuigiiJS aan a I die onge~ 
noemden, is vandaag nu wij weer een 
stap verder gaan, wel op zijn plaats. 
Wat is 4 jaar. En ;<Nat is er ondanks 
vele strubbelingen niet bereikt. 
Toont dat U he.t begrijpt. Dat onze ver~ 
grote uitgave voor U allen een sti~ 
roulans moet zijn, dat het mogelijk is, 
alle olie~venters in de D.E.S. 

Mogelijk met aller medewerking. 

Th. V. cl. WERF. 



Een Brief 
I en haar gevolg 

In ons Contact van Maart 1949 publi~ 
ceerden wij een brief van een ongeorga~ 
niseerde collega, naar aanleiding van het 
aanstellen van een nieuwe venter. 
Weer publiceren wij een brief. naar 
aanleiding van deze zaak. 
Als secr. mocht ik de volgende brief 
EEN dag na het uitkomen van Contact 
ontvangen en wil deze brief gebruiken, 
om aan te tonen wat wij kunnen, ..... . 
indien wij in willefi: zien, wat wij kun~ 
nen! 
Het schrijven luidde als als volgt: 

Beste Collega, 
Contact van Maart gelezen, en vooral 
het stukje betreffende G. Oost te Vees~ 
sen. Wat de Fanto hier doet, ga ik 
NIET mee accoord, en heb de Fanto 
per omgaande geschre:ven, dat de be~ 
stelling van 6000 liter petroleum, leve~ 
ring 31 Maart niet doorging, aangezien 
ik eerst een vertegenwoordiger van 
haar wilde spreken, over dit geval. Nu 
is dit misschien een beetje voorbarig, 
maar als wij dit niet direct bij de ho~ 
rens pakken, dan geloof ik dat het 
te lang duurt. Nu is het wel zo, dat ·dit 
een zaak is voor het hoofdbestuur, maar 
ik ben altijd als het mogelijk is, voor een 
vlugge oplossing, en indien er meer · 
collega's zijn, die hiermede niet accoord 
gaan, laten zij dan aantreden. Nu is het 
collega Oost, wel geen lid van onze or:. 
ganisatie, maar wel een collega, en daar 
gaat het om. Lossen wij dit geval op, 
heeft D.E.S. hier alleen voordeel bij. 
Een grote propaganda zit hier voor ons, 
in deze gevallen. Hopende dat gij het 
met mijn zienswijze eens kunt zijn, teken 
ik met collegiale groeten, 

G. STERK, 
Walstraat 143, D~venter. 

Vrienden, ik heb collega Sterk ge~ 
vraagd, of ik zijn schrijven af mocht 
drukken. En WAAR OM. Omdat hier 
DE weg wordt gewezen, om resultaten 
te bereiken. 
Gaf de vorige brief aanleiding voor een 
nabeschouwing, deze niet minder. 

In het vorige Contact, vroegen wij naar 
aanleiding van het geval Oost, dat het 
verkrijgen van erkenningen een eerste 
eis was, deze brief geeft het tweede 
middel aan. De directe actie, en wel de 
actie, waar alles om gaat DEBIET. 

2 

Wat deze collega deed, 6000 liter olie 
afbestellen, daar wordt op gereageerd. 
Niet veel, maar nog 10 van de:z;e, en 't 
geval in V eessen, was van de baan. 
Directe actie, waar het debiet betreft. 
Het bestuur gaat schrijven, gaat praten 
en het gaat op de lange baan. 
Dat kunnen de Mij en o zo goed, de zaak 
op de lange baan schuiven, en onder~ 
hand gaat het geval zijn gang. 
En wat staat achter het bestuur. Dat 
bestuur kan praten als brugman, maar 
als de Ieveramiers er van overtuigd zijn 
dat de leden a: maling aan hebben, laten 
zij ze praten. Maar nu de directe actie 
als boven? · 
Dan komen oj de eerste plaats de leden 
zelf aan bod. Maar ook voelt de leve~ 
rancier het dileet aan de lijve. 
Hier voelt de leverancier knoeier (ook 
het zonder mer aanstellen van nieuwe 
venters is kneien) dat de organisatie 
geen lucht is. Dat een publicatie gele~ 
zen, en ...... b~uJ.?.en wordt. Dat er niet 
gepraat wordt, waci'r zij op rekent\n, 
maar direct gereageerd wordt, op een 
manier, dat het wapen is. DEBIET. 
Naast het verkrijgen van erkenningen, 
is hier ons allen de weg gewezen, om 
te voorkomen, dat er steeds maar nieu~ 
we venters op de straat komen. 
En welke maatschappij of grossier dit 
betreft, als direct dit voorbeeld werd 
nagevolgd, was het zo, dat zij zich eerst 
wel eens zouden bedenken, alvorens er 
toe over fe gaan. 
EEN S.O.S. in de lucht, en alles zwijgt 
om deze overal ongestoord te kunnen 
ontvangen, want îiet gaat om mensen~ 
levens. 
EEN S.O.S. in onze branche en allen 
paraat, want het gaat om de bestaans~ 
mogelijkheid van een of meerdere col~ 
Iega's. 
De vraag, het dagelijks brood. Dat is, 
waar wij voor vechten. . 
S.O.S. Dan wordt er niet gevraagd, wie 
het betreft. Dan gaan allen die helpen 
kunnen. Dan vraagt men zich niet eerst 
af, wat kan het kosten? Dat is alles bij~ 
zaak. Mensen in nood. Daar wijkt ook 
in de wereld van heden nog alles voor. 
Zo ook bij ons, Als bij ons dit teken 
gehoord wordt, dan niet eerst vragen 
wat kan het mogelijk voor mij voor na~ 
deel opleveren, maar helpen, zonder 
dralen. 

Vrienden, als w ij toch eens wilden be
grijpen, en indien y.rij het begrijpen, er 
naar willen handelen, wat een gewel
dige macht hebben wij dan zelf in han
den. 
Hoe veel S.O.S. tekens zouden wij kun
nen voorkomen, als er meer direct ge
handeld werd, zoals deze collega deed? 
Wat een kracht ging er van een be-

. stuur uit, als men zou weten, dat een 
oproep als deze, deze gevolgen zou heb
ben. 
Weet U , dat deze ENE man, bereikte 
dat er door de Mij. nagepraat wordt. 
6000 liter is afbesteld, daar denken zij 
nog eens over na. Maar 10 venters van 
J ~00 !i ter is I 0000 liter. 
Resultua t: Dat hierdoor in die plaatsen 
een nieuwe afd. van de D.E.S. komt. 
Aan deze mannen heeft de organisatie 
behoefte. Weest U ook zo'n man. e11 
vrienden als 50 pct.. zo was, dan was _Je ·t 
strijd om de erkenningen bijzaak. 
Te veel beweerd? 
Bedenk da~ het in ::>.:les gaat om het DE · 
BiET, en dat heb1)tn wij in handen 
Hier wordt om collega's gevraagd die 
mee wille;; doen. Het ,kan nog. Vna;: 
hoe het met V eess~n staat, en colle~p 
Gost kan zijn brood blijven verdier-en. 
Vandaag heeft hij U nodig, maar mor
g~n gij hem. 
Directe actie, DAADWERKELIJKE 
ACTIE. 
Actie die directe resultaten heeft. 
Actie die de organisatie kracht geeft . 
Fanto afnemers volgt het voorbeeld van 
collega Sterk. V raagt opheldering ho~ 
het er mee staat, en zo niet, dan hetzelf
de doen. 
Maar ook bi) de andere leveranciers, als 
het daar nodig is. 
Een voor allen, allen voor EEN. 

Th. V.d. W. 

DE AFDELINGEN 

I mélden zich I. · 

Afd. Almelo. 

Door het bereiken van een leeftijd van 
65 jaar, heeft collega Wanschers ge~ 
meend de branche te verlaten, en zijn 
welverdiende rust te nemen. 
Als er ooit een voorstander van onze 
organisatie is geweest, wat het wel col~ 
lege W anschers. Ondanks hij niet tot 
de jongeren gerekend kon worden, was 
hem niets te veel, als het D.E.S. betrof. 
Hij was een man waar op gerekend kon 
worden. Wij verliezen in hem dan ook 
een trouwe werker, en een goede col~· 
!ega. I _, 

De afdeling Almelo en het gehele dis 
trict O verijsel wensen hem dan ook van 
harte een welverdiende rust, en hopen 
dat hij deze nog vele jaren in een goe
.de gezondheid mag genieten. 

Dam en, . Secr. afd. Alme-lo 
P. Gemser, Secr. District. 

Afd. Hilversum. 

De afd. hield op 25 Maart haar leden~ 
vergadering , welke buitengewoon goed 
was bezocht. Nadat de voorzitter de 
vergadering geope~d had, ·werd de 
agenda afgewerkt, en werden de ver
schillende punten grondig besproken. 
Een aanvrage voor erkenningen, zoals 
deze was opgesteld door de voorz., K. 
Schreuder, werd goedgekeurd en naar 
B. en W. opgezonden. 
De a.s. Jaarvergadering werd bespro
ktn en twee voorstellen voor de verg. 
_goedgekeurd. 
~adat zich nog een nieuw lid had op~ 
qegeven, sloot de voorz. de;;;e prima 
vergadering. 

C. Ekkebus, Secr. 

Afd. Groningen. 

Op de vergadering van 30 Maart werd 
een belangrijke agenda vlot · afgewerkt. 
Collega Boererna bracht namens de kas~ 
commisie rapport uit, en zeide dat de 
kas in de beste orde was bevonden. De 
voorz. dankte de penningmeester voor 
z ijn . goed beheer. A lvorens over te gaan 
tot de bestuursverkiezing vroeg de voor~ 
zitter aan twee aanwezige niet~leden, of 
ook zij als lid toetraden, wat direct ge~ 
beurde. 
De voorz. H. Gooyert, doet mededeling 
dat hij door de vele werkzaamheden in 
de organisatie, zich genoodzaakt ziet 
als voorz. van de afd. terug te trekken. 
Het gaat niet van harte, maar het een 
krijgt te lijden onder het ander, en het 
afdelingswerk moet ongestoord voort~ 
gang vinden. liet bestuur stelt Homan 
voor als voorz. en daar er geen tegen~ 
.candidaten zijn, is deze gekozen. Nog 
twee bestuurders zijn niet langer be~ 
schikbaar, en in hun plaats worden ge~ 
kozen P. Gooijert en J. Elsinga. · 
De voorz. bedankt de aftredende be~ 
;::;tuurders voor het vele, dat zij voor de 
afd. Groningen hebben gedaan, en 
hoopt dat de nieuwe krachten, zich vol~ 
l~dig aan hun taak zullen geven, opdat 
de afd. tot nog groter bloei mag komen, 
en het bestuur niet zal rusten, alvorens 
alle venters lid zijn. 

R. J. Stok, Secr. 

Afd. Leeuwarden. 

V erslag ledenvergadering van Maart. 
De opkomst was beter dan de vooraf
gaande verg., ofschoon naar het ledental 
gerekend het nog beter moet worden. 
Te 8 uur opende de voorz. v. Tuinen de 

verg. en spoorde de leden aan toch te 
betrachten de· hoogste eenheid onder 
elkaar te krijgen, daar dit toch het gro~ 
te doel van te organisatie is, om zo 
onze bestaanszekerheid veilig te stellen. 
De agenda vermeldde als 1 e punt, de 
krant voor de klant. 

/ 

Dit w erd zakelijk besproken, maar ook 
da t de verdeeldheid hiermede moet ver
vallen. Door deze krant worden wij pas 
als gelijke zelfstandigen. Allen dezelf
de reclame, kan nu doorgevoerd wor~ 
den . Laten wij de enorme waarde van 
dit middel niet onderschatten. 
De D .E.S. Insigne. Dit zijn de 3 letters 
in twee staafjes verwerkt, zodat zij ver
chroomd duidelijk spreken. In onze afd. 
kan men ze reeds zien op de pet of jas. 
60 zijn besteld en de leden van de afd. 
kunnen ze bij het bestuur verkrijgen. 
De D.E. S.~venter aan huis, het doel. 
Wat anderen kunnen , kunnen WIJ 
OOK. 
De winkelverkoop. Waren er voor 1940 
plm. 600, en nu 30, blijkt wel dat deze 
voor ons geen grote schade zijn. Maar 
waar het aantal zo teruggelopen is, was 
het beter de gehele winkelverkoop stop 
te zetten. Maar De Standard denkt hier 
niet over, neen 'liefst opvoeren, en zij 
heeft reeds een zieltje geyonnen. 

Toch zal hierop gelet mreten worden, 
daar de maatschappij en zullen proberen, 
het aantal zo groot rnageiijk te maken. 
Onze winstmarge m~t -J:en halve cent 
verhoogd. 
Dit is direct mogelijk, als men 'n kwan~ 
turn afneemt van de coöperatie. Neem 
de pen, en bestel uw kwantum voor 
deze ma;md. 

De vragen hoe het staat met de vent
vergunningen, werd geantwoord, nog 
even geduld en het is oké. 

De voorz . sloot om 11 uur deze goede 
verg. en dankte1 vooral de buitenleden 
voor hun opkomst en spoorde aan, dat 
er werk zou worden gemaakt, dat ook 
de anderen de vergaderingen bezoeken. 

Ij. v. Slooten, Secr. 

Afd. Nijverdal. 

Vergadering van 15 Maart. • 
Als eerste agendapunt stond de aan~ 
staande jaarvergadering. 
De voorstellen ·voor deze werden be~ 
sproken en besloten deze in te zenden. 
2e. De ventvergunningen. Als voor
beeld werden de verordeningen doo~ de 
afd. Enschede voorgesteld, waar allen 
zich mee konden verenigen. Alleen 
wensten zij gaarne er in opgenomen 
te zien de volgende bepalingen. De ver
gunning wordt alleen gegeven aan die 
venters, die reeds in 1947 in de bran~ 
che waren. 
De Middenstandskrant. Deze wordt 

door de afd. opgezegd, daar er naar hun 
inzicht niets in staat voor ons. 
Het volgende punt stond in aller be~ 
langstelling, namelijk de krant voor de 
klant. Hiervan werden besteld, en col~ 
Iega H. Boeve zal er voor zorgen. 
Te 10 uur sloot de voorz. deze zeer goed 
bezochte vergadering, maar tevens een 
goede vergadering. 

J. W . Nijenhuis, Secr. 

Afd. Amsterdam. 

De laatste ledenvergadering van onze 
afd. was slecht bezocht, en toch een 
goede vergadering. De voorz. sprak zijn 
verontwaardiging uit, over de laksheid 
van de leden, die deze vergadering niet 
bijwoonden, terwijl er een agenda was 
die hun aanwezigheid noodzakelijk 
maakte. 
In verband met de slechte opkomst werd 
de bestuursverkiezing aangehouden, wijl 
men yan mening was, dat waar het ging 
voor een nieuwe secretaris, er meer Ie~ 
den aanwezig moesten zijn, daar de 
nieuwe functionarissen door de afd. 
moeten worden gekozen en niet door 
een enkeling. 

Behandeld werden prijsknoeierijen door 
verschillende winkeliers, maar tevens 
door een venter. Dit laatste zal worden 
onderzocht. 
In samenwerking met de Ned. Drogis~ 
tenbond en haar vakgroep, is reeds re~ 
sultaat in deze bereikt. 
Meerdere afde!ingszaken passeerden de 

· revue. 
De krant voor de klant. 
Een slechte opkomst, en toch een goede 
verg. Dit bewees de krant. Deze paar 
leden verstonden het om 12000 kranten 
te bestellen. V oorwa:r een prima re
sultaat. Maar er was meer. De afne~ 
mers van de petroleumhandel "De Toe~ 
komst" hadden via hun commissie een 
bespreking met haar gehad, en daar 
kwam ook de uitgave van onze. krant 
ter sprake, met het volgende resultaat. 
Deze leverancier betaalt de helft van de 
kosten. Dus de afnemers van deze, be~ 
talen nu f 2,50 per 300 kranten. Dit 
laat zien wat door goede samenwerking 
van de venters verkregen kan worden. 
Te 11 uur sloot Voorz. Verheul deze 
slechte verg. door de opkomst maar 
goede verg. door de resultaten. 

C. A. J. v. Wees, 2e Secr 

AAN DE RED. 

Zoals uit dit verslag blijkt, is in Am~ 
sterdam de prijsknoei reeds weer aan 
de gang. Door het bestuur, is hiertegen 
in samenwerking met de Ned. Drogis
tenbond met resultaat opgetreden en 
om een beter resultaat, en betere sa~ 
menwerking met de groothandel te ver~ 
krijgen, werd er j.l. Donderdag 7 Apr!l 
een bijeenkomst belegd, waar door be1-
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de organisaties de verschillende W.ijen 
uitgenodigd werden, om deze zaak te 
bespreken, vooral het vraagstuk van de 
grossiers, die aan de winkeliers prijs~ 
knoeiers leveren. Oe Shell gaf bericht 
van verhindering, maar De Sta.."ldard 
zeide dat zij niet kwam, maar wel alle 
medewerking wilde verlenen. Dus wel 
medewerken, maar een uitnodiging van 
de D.E.S. aanvaarden, dat niet. 
Evenzo handelde deze firma met de 
contactcommissie die uit de afnemers 
van De Standard in onze afd. was op~ 
gericht, om speciaal bij het depot Hout~ 
mankade onze belangen voor te staan. 
Deze commissie opgericht eerst met hun 
volle instemming, wordt als zij een be~ 
spreking met het depot wil houden, niet 
ontvangen, omdat zij uit dt; organisatie 
voortkomt. 
Dus in beide gevallen het botte afwijzen 
van de organisatie. 
De Standard is 'n leverancier, die tevens . 
op wil treden zoals zij reeds vroeger 
deed, werkgever zijn echter zonder de 
verplichtingen hiervan te aanvaarden. 
En het is bedroevend, dat wij het moe~ 
ten zeggen, dat er velen zijn die zich 
deze toestand aan laten leunen, die nog 
als voorheen in de vertegenwoordiger 
hun chef zien, en nog eerbiedig in de 
houding staan, als hij spreekt. Die 
het laten bestaan, dat de organisatie 
waar zij lid van zijn, door dit soort men~ 
sen in een hoek laten trappen. Die zelf 
op deze organisatie volop kankeren, om 
dat zij niets voor hen doet, maar verge~ 
ten, dat .zij alleen resultaten kan berei~ 
ken, als de leden, ook leden zijn, en 
geen lampepitten zonder ruggegraat. 
De venters, en speciaal zij, die afnemers 

van De Stal!dard zijn in Amster~ 
dam, zullen hier hun standpunt moeten 
bepalen, lid van de D.E.S. of bedanken 
als lid van de organisatie. Aan half~ 
slachtige leden heeft de afd. niets. DAN 

'liever minder, MAAR GOEDE, waar 
wij iets mee kunnen bereiken. 
Dus Amsterdammers, bepaal uw hou~ 
ding. 

M. C. Verheul, Voorz. 

Wat alleen ' in onze 
branche mogelijk is. 
In aansluiting op het schrijven van de 
voorz. van de afd. Amsterdam, is het 
geval wat zich in Groningen voordoet, 
het beste hier onder te vermelden, om 
dat ook hier de venters hun houding 
dienen te bepalen. 
Collega Gooijert en zijn zoons, alle drie 
olieventers, waren afnemers van De 
Standard. Zij kochten eigen materiaal 
en wensten wel verder petroleum van 
De Standard af te nemen, maar stel~ 
den voorwaarden. Besprekingen met de 
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Heren Wientjes (de Amsterdammers 
nog wel bekend als de man die vrije da~ 
gen gaf om te vissen) en Hasper, leid~ 
den tot geen resultaat, daar geëist werd 
dat de Automaatwagens op de straat 
moesten blijven. Dus betrokken deze 3 
DET AlLLISTEN de petroleum van 
anderen. 
Tot zover is alles normaal. Klanten aan 
wiens wensen men niet tegemoet kan 
of wil komen nemen een andere leve~ 
rancier. 
Maar in onze branche weggaan bij een 
leverancier, betekent meteen nieuwe 
venters, die het verloren debiet, en 
vooral dat van de merkwag·en, moeten 
terug halen. Ook hier is vanaf het be~ 
gin mede gedreigd. Drie Automaat wa~ 
gens weg, 3 nieuwe er voor in de plaats. 
Als U dit te lezen krijg( is naar alle 
waarschijnlijkheid de aanval van het 
concern op drie kleine zelfstandigen 
reeds aan de g-ang. 
Weer het motto, doen wat wij Willen en 
je kunt blijven bestaan, zo niet dan ka~ 
pot. 
Drie huisgezinnen, die moeten bestaan 
van de verkrop van petroleum. 
Is het wonde: dat wij schreeuwen om 

· bescherming? 
Nu ben ik indit geval niet zo bang dat 
deze 3 mensm brodeloos worden. 
Hun tegenac\e zal wel afdoende zijn, 
daar kan ik :ollega Gooijert te goed 
voor. Maar v.ij staan voor het feit, dat 
in Groningen '<auwe venters op komst 
zijn, en deze in de route's van de 
Gooijerts zullen worden geplaatst, wat 
NATUURLIJK medebrengt, dat deze 
het verloren gegane debiet terug zullen 
halen bij anderen. 
Nu verwijzen wij de collega's in Gro~ 
ningen naar het eerste artiket in dit Con~ 
tact over De Fanio. 
De kracht van de directe actie. 
Directe actie tegenover iedere actie. 
Ook hier zal deze nodig zijn, maar nu 
zullen het de afnemers van De Standard 
moeten zijn in Groningen. U op de bres 
voor uw drie collega's. Niet?? Dan zo~ 
als de voorz. van Amsterdam zegt, lid 
of bedanken. 

Th. v.d. W. 
In het district Noord-Holland is weer 
terug de afd. Den Helder. 
Collega's vanaf deze plaats hartelijk 
welkom. Wij vertrouwen er op dat de 
afd. Den Helder, zich evenals West~ 
Friesland gestadig zal uitbreiden. 
Ook in Schagen is contact verkregen en 
wij :rekenen er vast op dat als het vol~ 
gende Contact uitkomt, ook hier een 
afd. is gekomen. 
De collega's in Schagen en omgeving 
kunnen zich voor inlichtingen en even
tuele aanmelding als lid vervoegen bij 
collega R. de Olde, Corn. Werf R 50, 
Schagen. 

J. Smit, Secr. N.H. 

Waalwijk. 
--=----

Hier is op 12 Maart het eerste contact 
gemaakt door collega Zegers. 
Zo als vaak in Noord~Brabant ook hier 
klein begonnen, maar het begin is ge~ 
maakt en uit de vergadering kwam naar 
voren zo spoedig mogelijk weer een ver~ 
gadering te beleggen, waar de nieuw 
toegetreden leden, de zaak zouden be~ 
werken, opdat op de volgende verga~ 
dering, velen aanwezig zullen zijn. Deze 
vergadering is bepaald op 16 April! 
Waalwijk ook van harte welkom in de 
gelederen van D.E.S. 

C. G . Zeg ers. 

Afd. Eindhoven. 

De afd. Eindhoven hield haar leden~ 
verg. op Vrijdag 11 Maart. De voorz. 
collega Zegers opende de vergadering 
en verwelkomde de aanwezigen. 
Eerst werden enkele mededelingen ge~ 
daan, waarna het eerst de krant voor 
de klant aan de orde kwam waarvan 
de bedoeling uitvoerig uiteen gezet 
werd door de secr. Hierop volgden dis
cussies over de toestand in de branche, 
en de leden waren van mening, dat zij 
zich de kosten niet konden veroorloven. 
Toch werden nog 1300 besteld. 
Verder werd besproken met zijn allen 
naar het congres te gaan, waarover op 
de volgende verg. wordt beslist. Ook 
werden plannen geopperd, om deze zo~ 
mer allen met de echtgenoten een uit
stapje te maken, vermoedelijk naar Per
nis. 
Dan is ook in de afd. de strijd ontbrand 
tegen de grossier de · Brouwer uit 
Vught. 
Deze grossier, die in Liempde, een 
plaatsje van 700 inwoners, al 2 venters 
had lopen, HEEFT ER NOG EEN 
DERDE BIJGEZET. . 
De collega's Zegers en Smetsers beslo~ · 
ten geen petroleum meer van deze gros~ 
sier af te nemen, alvorens dïe venter 
van de straat is. 
Uitvoerig werd deze zaak besproken, en 
de collega's opgewekt mede te strijden 
voor onze billijke rechten. . 

Smetsers, Secr. 

RED. 
Weer een geval. 700 INWONERS EN 
NU.3 VENTERS. Commentaar ~erder 
overbodig. 
En dan wordt er nog beweerd! dat er 
geen nieuwe venters meer aangesteld 
worden. 700 inwoners, is gem. 120 ge~ 
zinnen. 60 per venter, en ga dan maar 
rekenen wat deze mannen verdienen. 
Over de noodzaak gesproken ~an be
scherming? 

Vervolg pag. 6 

Van de Penningmeester zo spoedig mogelijk af. Beschik ook zo 
spoedig mogelijk over de U toekomen
de onkostenvergoedingen, kortom werkt 
mede aan de uitvoering, de ontvangsten 
en de kosten zo klein mogelijk te hou
den. 

Voor mij ligt het nummer van Contact 
van 9 April 1948, waa.t;in, zowel de kas~ 
controle alsook onze toenmalige pen~ 
ningmeester de heer J. Koet hun ver~ 
slagen over 1947 aanboden. 

De kascontrole achtte het haar plicht, te 
wijzen op de slechte financiële toestand 
van de organisatie, en op het feit, dat 
het werk, verbonden aan het penning,_, 
meesterschap, de heer Koet boven het 
hoofd was gegroeid. ' 

Onze jaarlijkse algemene vergadering 
staat voor de deur, en daarvan wordt 
niets minder verwacht dan, dat ook de 
financiële situatie van de organisatie 
goed uitgepraat wordt. 

Het was per· 1 Juni 1948, dat aan mij 
het penningmeesterschap werd opgedra
gen, en inderdaad bleek reeds direct bij 
de overname dat de kas-commissie de 
zaken nog lang niet scherp genoeg had 
gesteld. Het H.B. heeft zich dan ook 
dikwijls óver de zaken beraden, met het 
gevolg dat in de 2e helft van het jaar 
1948 ongetwijfeld een verandering ten 
goe~e is ingetreden, welke verandering 
zich tot op heden voortzet. 

Dit laatste geeft mij dan ook de vrij
heid nogmaals een dringend beroep op 

Rest mij nog -mede te delen, dat het 
hoofdbestuur het noodzakelijk heeft ge
acht, aan een boekhoudbureau de con
trole der boeken en bescheiden op te 
dragen, met de mogelijkheid tevens in 
voorkomende gevallen bij dit bureau 
advies betreffende financiële aangele
genheden in te winnen; per 1 Sept. 1948 
is dit bureau haar werk begonnen. Me
'de namens het bondsbestuur mag ik U 
thans het financiële verslag van het tijd
vak 1 Juni-31 Dec. 1948 en de begro
~mg over 1949 aanbieden, en ik hoop, 
m staat te zijn, zonodig op de komen
de jaarvergaqering nadere toelichting 
te kunnen geven. 

De heer Koet riep op tot organisatie~ 
besef, juist in verband met h_et jaarver~ 
slag, dat er overigens somber uitzag. U 
moet het een en ander nog eens herle~ 
zen, want dit is nodig, voor een goed 
begrip van de situatie zoals die was in 
1948, en nog ligt (zij het in andere ma~ 

- te') ~n het jaar waarin wij nu leven. 1 
U allen te doen. Reken de contributie - D. Wildschut, Penn. 

1 Juni 1948 - 31 December 1 948 

Ontvangsten . . . . .. 
Contributie .. . .. . 
V er koop pitten .. . 
V er koop embleems 
Inleggelden . . . . .. 
Advertentie Contact 
Aflossing lening van de afd. Leiden 
Diversen ........ . 

Totaal ...... 

Uitgaven: 

Inningskosten contributie 
Kosten Congres . . . . .. 

Kascontrole 
Afdelingen ... 
Districten 

Hoofdbestuur 
Propaganda 
Reisgelde1.1 ... 
Druk~ en stencilwerk 
Secretariaat 

f 10067,76 
792,06 

93,-
47,-
5,-

121,63 
290,17 

12,90 

f 11429,52 

f 669,65 
" 1215,83 

302,45 
780,05 
664,32 

mooier voor te stellen dan zij in werkelijkheid was. Dat 
ik aan. het einde van het verslag toch tot een sluitende 
begroting mocht komen, stemt tot dankbaarheid, en ont
lokt aan mij, nog even çle tanden op elkaar. Door Con
tact en Voorwaarts tot een sterk ,Door Eenheid Sterk". 
Tot. ziens op de algemene ledenvergadering op 19 Mei 
a.s. 

D. WILDSCHUT 

Begroting 1949 
Contributies .................... . 
Inleggelden .. . . .. .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . 
Advertenties en abonnem. orgaan Contact 

Totaal ................. . 

Uitgaven: 

Nadelig saldo per 31 Dec. 1948 
Inningskosten contributie 
Kosten Jaarvergadering 

Kascontrole .. . 
Afdelingen .. . 
Districten 

f20800,-
100,-
200,-

f 21100,-

f 361,77 
" 1400,-

1200,-

Protestvergadering 25 Nov. 1948 ... 

" 2320,83 
854,76 
518,70 
565,30 
445,61 
188,25 " Hoofdbestuur 

Druk- en stencilwerk 
Kosten secretariaat ... 

350',
" 3000,
" 3000,
" 2000,-

500,-
1500,-
800,

" 1040,-
2400,-
120,

" 3428,23 

Aflossing aandeel . . . . . . . .. . .. . 
Contributie Middenstandsblad 
Contact ..... · .......... ' .. . 
V oorschot Coöperatie .. . 

" Voorwaarts 
Aankoop pitten . . . . .. 
Aankoop embleems ... 
Bijdrage stichting van de arbeid 
Diversen ... 

Totaal ... 

Saldo kas en giro per 1 Juni 1948 .. . 

Sa_ldo kas en giro per 31 Dec. 1948 .. . 

25,-
270,-

1119,70 
26,75 
98,-

581,-
30'0,-
200,-
101,05 

f 11247,65 

f 414,07 

f 595.94 

In het bovenstaande, U aangeboden verslag, moest ik 
wel proberen U tot nuchterheid te stemmen, en ik heb 
in gene dele geprobeerd ook maar op enige wijze de zaak 

" Penningmeester 
Contributie middenstandsbond 
Orgaan Contact .. ·. . . . 
Orgaan Voorwaarts 
Diversen ........ . 

Totaal 

Toelichting in enige zaken. 

f 21100,-

De post secretariaat, zijn alle kosten die hier onder val~ 
!en verwerkt, dus vergoeding, porto's, enz. Evenzo bij 
de post penningmeester. De post diversen is zo hoog ge-

' houden, omdat dit jaar een groot gedeelte van de nog 
uitstaande lening moet worden afgelost, en om zo nodig 
over te kunnen gaan tot ('!anschaffing van noodzakelijk 

materiaal. 
D. WILDSCHUT 
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Vervolg van pag. 4 
Afd. Nijmegen. 

De opening geschiedde door de voorz. 
. Smits. Daarna kwam nogmaals aan de 
orde de wijkverdeling, waaruit nog geen 
accoord voortkwam, wat te betreuren is. 
Er werd gevraagd of de nieuwe krant 
reeds ontvangen was. 
Dan vroeg de afd. of de statuten niet 
gewijzigd konden worden, · zo dat een 
hoofdbestuurder 2/3 der stemmen moet 
halen, wil hij gekozen zijn. Dit zal wor~ 
den ingezonden als voorstel voor de 
jaarvergadering. Verder werd het be~ 
~tuur gereorganiseerd, en werden geko~ . 
zen M. v. Strippen, voorz., M . van Sus~ 
teren, secr., J. G. Smits, Penn. en G. 
Ritmeijer, 2e secr. 
Hierna volgde de rondvraag, waarna 
de voorz. dankte voor het vertrouwen in 
de nieuwe bestuurders getoond, en 
sloot de verg . die een goed verloop had. 

M. v. Susteren, Secr. 

In de afdeling Hilversum viert op 23 
April een van onze leden de herden~ 
king van zijn 25~jarig huwelijk. Het is 
collega J. C. Snoek. J. P. Coenstr. 46. 
Sinds jaren lid van d~ D.E.S. en lang 
in het bestuur van de afdeling Hilver~ 
sum, wensen wij het zilveren paar nog 
vele jaren, en hopen nog lang van de 
werkkracht van de bruidegom te mogen 
profiteren. 

Het echtpaar P. Heij uit Zaandam 
brengt bij deze haar hartelijke dank, aan 
allen die als collega 's die dag van hun 
40~jarig huwelijk zo onvergetelijk ge~ 

maakt hebben. 
P. Heij en echtgenote. 

} aarvergadering. 

1949 
Op 19 Mei a.s. zal de jaarvergadering 
van D.E.S. plaats vinden. Dan zal het 
afgelopen jaar de revue passeren. Er 
zal worden geprezen ~n becritiseerd, en 
het komende jaar zal worden uitgelijnd 
door de afdelingen, middels haar afge~ 
vaardigden en Hoofdbestuur. 
De afd. sturen per 20 leden of een min~ 
der:heid daarvan, een afgevaardigde 
volgens de statuten en reglement. In 
de afdelingen worden in de 2 laatste 
weken voor het congres, de verschil~ 

· lende voorstellen en candidaten bespro~ 
ken en ontvangen de afgevaardigden 
hun opdracht, hoe op 19 Mei te hande~ 
1E:n. Collega's bezoekt de afd.vergade~ 
rmgen. Deze zijn van het grootste be~ 
lang, daar de problemen die zijn gesteld 
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DAAR moeten worden behandeld. 
Voor U is het een PLICHT vooral nu 
wij voor beslissingen van een geheel jaar 
staan, aanwezig te zijn, opdat het ·ko~ 
mende jaar door allen uitgestippeld 
wordt. De afgevaardigden zullen stevi~ 
ger staan, wanneer zij weten de gedach~ 
te in Amersfoort te verdedigen van de 
gehele afdeling. De candidaatsteling 
voor het H.B. is niet eenvoudig. Kiest 
alleen die mensen, waarvan U zeker 
bent, dat zij ook een werkelijk hoofd~ 
bestuur kunnen zijn. Brerig hen, die be~ 
wezen hebben werkers te zijn, en over 
voldoende tijd beschikken om hun taak 
te vervullen. Kiest bij voorkeur 'die men~ 

sen die in de districten hun activiteit 
getoond hebben, en als uit elk district 
een H.B.~er gekozen wordt, krijgen wij 
niet de spreiding, maar de zekerheid, 
dat wij de juiste mensen, mensen uit 
hun eigen afdeling. Bedenk dat een 
hoofdbestuurder voor de gehele orga~ 
nisatie verantwoordelijk is doch niet al~ 
leen plaatselijk. 
Op deze jaarvergadering komt dan ook 
van het H.E. een voorstel, om in het 
vervolg de candidaten voor het H.B. 
uit de districten naar voren te laten ko~ 
men. Dit zal op de jaarvergadering uit~ 
eengezet worden. . 

B. J. de Winter. 

V ragen rondom 
Het 

Wets

ontwerp 

op de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie. 
Sinds het vers(hijnen van het wetsont~ 
werp Publiekr chtelijke Bedrijfsorgani~ 
satie in Jtmi v· het vorig jaar zijn er 
alweer tien maél!\. verlopen, maar tot 
een openbare behan eling in de Tweede 
Kamer is het nog niet gekomen. Zal 
het spoedig zover komen? In elk geval, 
de belangstelling voor dit onderwerp, 
die in de eerste maanden na het verschij~ 
nen zeer intensief was, is danig aan het 
verflauwen. Hetgeen natuurlijk wel be~ 
grijpdijk is, eerstens zijn er zoveel grote 
problemen en vraagstukken aan de or~ 
de die onze belangstelling vragen en 
ten tweede kan men ook over een zo 
belangrijk onderwerp als de Publiek~ 
rechtelijke Bedrijfsorganisatie is niet 
voortdurend de belangstelling vragen. 
Evenwel, zodra dit onderwerp Zijn be~ 
handeling in de Tweede Kamer nadert, 
zal ook de belangstelling stellig toene~ 
men. 
Het is dan ook goed gezien van de re~ 
dactie van .. Contact" om gedurende 
deze rustperiode dit onderwerp ook 
voor de olieman aan een nadere be~ 
schouwing te onderwerpen, want dit on~ 
derwerp raakt ook hem, gelijk het alle 
werkers vàn hoofd of hand raakt. Im~ 
roers één ding staat hierbij vast en dat 
is, dat de invoering van de .Publiekrech~ 
telijke Bedrijfsorganisatie een principi~ 
ele verandering betekent in de grond~ 
slagen van ons economisch leven. 
Uit dit laatste volgt dus, dat men wel 
zal begrijpen, dat Publiekrechtelijke Be~ 

drij fsorganisatie zo het een en ander 
met ons economisch leven te maken 
heeft. Wanneer wij het principe dat 
aan de Publiekrechtelijke Bedrijfsorga~
nisatie ten grondslag ligt willen begrij~ 
pen, dan zullen · wij ook enig begrip 
moeten hebben van de factoren die nu 
de grondslagen van ons economisch stel~ 
se! vormen. 
Om hierin nu een duidelijker inzicht te 
krijgen gaan we een I~ a 20 jaren in 
onze jaartelling terug, naar de tijd van 
voor het uitbreken van de economische 
crisis, toen er nog geen Rijksbureaux of 
andere crisisinstellingen waren. Het be~ 
drijfsleven was toen economisch bezien, 
geheel vrij om te. doen of te laten wat 
het zelf wilde. Men kon zich vestigen 
in die branches waarin men persoonlijk 
het meeste voordeel zag. En wanneer 
men in een bepaalde branche geen voor;
deel meet zag , welnu dan sloot men heel 
eenvoudig de zaak. Wat of er met de 
arbeiders van zo'n bedrijf moest gebeu~ 
ren, die door de sluiting werkloos wer~ 
den, daarover maakte de eigenaar( en) 
van zo'n bedrijf zich geen zorgen. 
Deze, we weten het allen, kwamen voor 
hun onderhoud 1 ten laste van de ge~ 
meenschap. 
Het gehele economische stelsel was ge~ 
richt en werd gedragen door het per~ 
soonlijk winstbelang. Het gemeen~ 
schapsbelang, het belang van het ge~ 
hele volk. is een aangelegenheid waar~ 
mede de ondernemer geen rekening kon 

houden. De redenering in de liberale, 
d.w.z. vrije, economie is, dat wanneer 
ieder zijn persoonlijk economi$ch belang 
nastreeft, hiermede vanzelf ook het al~ 
gemeen belang gediend wordt. Ingrijpen 
van de Overheid, het zich bemoeien 
met het economisch leven, met het be~ 
drijfsleven, was uit de boze. De Staat, 
dat is de gemeenschap, diende zich van 
iedere bemoeiing hiermede te onthouden. 

_Het bedrijfsleven was, en in die krin~ 
gen wordt er veelal nog zo over ge~ 
dacht, een particuliere aangelegenheid 
van dat bedrijfsleven ?elf. 

In korte trekken was dit de grondslag 
van het economisch stelsel van voor de 
dertiger jaren. Ik zeg uitdrukkelijk was 
want reeds de laatste jaren van voor de 
oorlog is aan dit op. de voorgrond stel~ 
!en van het individuele bedrijfsbelang, 
dat alleen gericht was op het persoonijk 
winst principe, door verschillende maat~ 
regelen paal en perk gesteld. 

Dat dit gebeurde geschiedde niet zozeer 
uit principiële politieke overwegingen, 
er waren andere oorzaken die hiertoe 
dwongen. En wel oorzaken dfe voort~ 
kwamen uit het econop1isch stelsel zelf. 
Vele van de lezers van dit blad hebben 
deze oorzaak persoonlijk ondervonden. 

New York, September 1929, is een his~ 
torische en tegeiijk een zwarte bladzijde 
in de geschiedenis van de liberale eco~ 
nomie. De dag dat de- b-eurscrisis in 
New York uitbrak. bracht een schok 
door heel de wereld en een nasleep van 
ellende en armoede voor millioenen ar~ 
beiders, kleine zelfstandigen en midden~ 
standers. Als een olievlek dreef de eco~ 
nomische crisis vanuit -Amerika over de 
wereldzeeën. En als een gevreesde ziek~ 
te tastte het land na land aan. Ook ons 

"land werd hiervoor niet bespaard. In 
1932 _was hier .de crisis op -zijn diepte~ 
punt maar in 1939 waren de gevolgen 
hiervan nog niet overwonnen. Bijna 
500.000 werklozen moesten met een 
armzalige steunuitkering trachtten het 
hoofd boven water te houden. Door de 
teruggang van de koopkracht moesten 
tienduizenden mic\deristanders hun win~ 
:kei of bedrijfje sluiten. Land~ en Tuin~ 
bouw waren de ondergang nabij. Om 
een algehele ineenstorting van ons eco~ 
nomisch leven en een totale verpaupe~ 
ring van de grbeiders te voorkomen, 
moest er iets gebeur-en. En er gebeurde 
ook iets. De liberale economie ha.d haar 
·onhoudbaarheid bewezen. Wat gebeur~ 
de er? Hierover een volgende maal. 

P. J. DE KRUIF, 

Secretaris van het Ned. Ver~ 
bond van Middenstandsver~ 

enigingen. 

Over Prijzen 
en 

Toen ik pas in D.E.S. kwam, werd mij 
een ding duidelijk, H Wie onder de prijs 
verkoopt is een zondaar". Dat is pre~ 
cies goed. Het moet een gewetenszaak 
worden, wij moeten het als een onge~ 
rechtigheid beschouwen, door prijs~ 

knoeien ons debiet uit te breiden of te 
handhaven. Dan is de verleiding bij 
onze zwakke broeders zo groot niet, als 
zij eens in de gelegenheid zijn, om, naar 
het hun toeschijnt, zich door prijsverla~ 
ging te bevoordelen. Er wordt niet meer 
over gepraat, zelfs niet meer over ge~ 
dacht. De leus is: .,HbUDT DE 
PRIJS". 

Maar nu is er een kwestie die ons 
dwingt, toch hier over nog eens na te 
denken. 

Iemand verkoopt bij een beste klant 150 
liter per week. Wie onder de prijs gaat 
kan hem de· klant afpikken. Maar, dat 
mag niet, prijs is prijs. 'De klant is ech~ 
ter niet een gewone consument, maar 
een klein bedrijf, een fabriekje. Wij 
spreken in deze over de kleinindusti,"ie. 
Dan komt de concurrentie bij, en niet 
alleen van een collega: maar vooral van 
de grossier, en zelfs van de grote maat~ 
schappijen, zelfs deze proberen deze af~ 
nemers aan ons te ontnemen. 
De zaak wordt nu anders. Want deze 
Heren vinden het heus geen doodzonde 
om met de prijzen te knoeien. Nu moet 
de detaillist zijn leverantie verdedigen 
tegen twee soorten concurrenten, de 
collega en de groethandeL Hoe moet 
hij zich verweren tegen de laatste? Zijn 
prijs vasthouden? Dan is hij de klant 
een, twee, drie kwijt. De prijs verla~ 

gen? Dan koroeh de detaillisten en roe~ 
pen Knoeier, en als je zo begint, gaan 
er meer knoeien, en is het hek van de 
dam. Theoretisch kunnen wij nu wel 
vaststellen, dat wij tegen de groothan~ 
del vèchtend, zo ver onder de prijs kun~ 
nen gaan als mogelijk is (tussen haak~ 
jes, je verliest 't toch als je vecht tt>gen 
diegene die jou de olie levert, want die 
kan altijd lager, . en toch tegenover de 
collega's netjes blijven. Maar dat is . 

Concurrentie 
pure theorie. Daar komt in de praktijk 
niets van terecht. Maar wat staat ons 
dan te doen? De klant zo maar weg 
geven aan de eerste de beste grossier, 
die het voor minder doet? Er zijn buiten 
de klein~industrie ook nog particulieren 
die grote hoeveelheden betrekken. V aak 
worden ook deze . door grossier en 
maatschappijen rechtstreeks bediend. 
Het is een punt, waard om te overden~ 
ken. Mijn persoonlijke mening is, dat 
de maatschappijen en grossiers zich van 
elke detailhandel hebben te onthouden. 
Zij mogen alleen verkopen aan weder~ 
verkopers, hoe groot de orde11 ook mo~ 
ge zijn, die een particulier opgeeft. Na~ 
drukkelijk stel ik dit bij het H.B. aan 
de ord~. Daar wordt gedacht, dus ver~ 
wachten wij een standpunt, maar het 
kan m.i. geen kwaad, als wij de gewone 
leden, ook eens hierover dachten, en 
dat ieder zijn mening op zijn tijd be~ 
:kend aakt. 

J. A. V. d. EIJNDE. 

5ë:1 De Embleems . ... 
Door het goede werk van de districten 

• komen vele nieuwe leden binnen, maar 
zoals U allen bekend zal zijn, voeren 
wij onze embleems op de wagens. 
De embleems zijn het, die de organisa~ 
tie naar buiten uitdragen, die in stad en 
land aan onze bond bekendheid geven. 
Door de krant voor de klant, zal dit nog 
meer effect krijgen. Daarom heeft l;I ze 
nog niet, bestellen! 
Bij het inschrijven van de nieuwe· leden 
wordt hieraan ·veel te weinig gedacht, 
terwijl het toch op de jaarvergadering 
is aangenomen, dat ieder lid van de or~ 
ganisatie deze op zijn wagen moest be~ 
vestigen. 1 

Draagt ons D.E.S. naar buiten uit, re~ 
clame voor ons zelf, het grote doel en 
middel voor onze zelfstandigheid. 
U kunt zè verkrijgen bij uw afd.bestuur 
of direct bij D. Wildschut. De prijs 
per stel is f 2,75. 

D. WILDSCHUT, Penn. 
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De 
Ik verklap hier geen geheim, wanneer 
ik vaststel dat het met de Organisatie 
van de Petroleumdetaillisten nog steeds 
niet is zoals het zijn moest: Ook al valt 
er hier en daar in een bepaald opzicht 
verbetering waar te nemen, er blijft. nog 
heel wat te wensen over wat betreft het 
aantal georganiseerde petroleumdetail~ 

listen, als de samenwerking tussen de 
ongeorganiseerden. 
Wanneer ik dit feit vaststel dan 
mogen wij . er niet zonder meer 
aan voorbij gaan, maar hebben de 
plicht te onderzoeken wat daar de oor~ 
zaak van is. Zo zijn èr die als oorzaak 
aanwijzen het sterk individualistische 
karakter van de Petroleumdetaillisten, · 
en zeggen: ;,die mensen zijn niet gebo~ 
ren voor 'n Organisatie." Het spijt mij, 
maar deze mening heeft~nooit veel in~ 
druk gemaakt, in de practijk is daarvan 
het tegendeel te bewijzen, dat _b.et wel 
anders is, waarbij dan gewezen kan 
worden op de organisatie van de Melk~ 
detaillisten in Hilversum en Laren en 
nog in vele andere plaatsen in Neder~ 
land, waar alles in kannen en kruiken 
is gekomen door de- Organisatie. En 
nu zijn er ook nog die zeggen, men richt · 
zich te veel naar de kleine, maar dit is 
geen afdoend antwoord op de vraag 
naar de oorzaak. Het is mij niet bekend 
dat er afdelingen zijn die zich in de 
oproep tot de Organisatie spedaal tot 
de kleine of grote richten. Weer ande~ 
ren zeggen dat er steeds twee soorten 
detailisten zijn, en wel de Maatschap~ 
pij en· de vrije detaillisten, en dat dit 
de oorzaak is dat er nog steeds onge~ 
organiseerde petroleumdetaillisten zijn, 
Dit laatste zou een kern van waarheid 
kunnen zijn, wanneer het inderdaad zo 
was dat beiden niet hetzelfde doel na 
streefden naar verbetering van hun da~ 
gelijks bestaan. Wanneer wij de oor~ 
zaak willen zoeken, dan dienen wij die~ 
per te tasten dan de hierboven genoem~ 
de oppervlalNkighedeh, en daarom be~ 
gin ik met de doodgewone vraag te 
stellen: Waarom organiseren wij ons? 

8 

Organisatie 
En dan luidt het antwoord, om onze 
Sociale Economische belangen behar~ 

tigd te zien, dit is ook het doel dat iede~ 
re Organisatie op Maatschappelijk ter~ 
rein zich stelt. Tot zover mag ik aan~ 
nemen ·dat er geen verschil van mening 
bestaat, dit verschil van mening begint 
dan, wanneer wij het hebben over de 
wijze waarop en de weg waarlangs de 
Sociale Economische belangen van de 
Petroleumdetaillisten met succes behar~ 
tigd dienen te worden, wanneer wij het 
dus hebben over de grondslag, het furi~ 
dament van de Organisatie. Over deze 
vraag heeft de organisatie van voor de 
oorlog zich in het algemeen nooit erg 
druk gemaakt, men was georganiseerd 
en de strijd was gericht op dat wat er 
toen was. 
Men vergat hierbij ....:_ en dat doet men 
nu veelal ook nog dat de grote Con~ 
cerns voortdurend in beweging zijn, en 

. met heel andere ideeën komen, waarme~ 
de men de ontwikkeling van de Orga~ 
nisatie kan l;>einvloeden. · 
Men helt hier over naar de mening, 
dat de Organisatie toch niets 

helpt, ze kunnen toch niets voor je 
doen, en dat de contributie weggegooid 
geld is. 
Het kan dan ook geen verwondering, 
wekken, dat een petroleumdetaillist die 

. in deze geest is opgevoed, op het gebied 
van de organisatie ten achter blijft, en 
alom de mening heerst dat de organi~ 
satie toch niets helpt. 
Maar wanneer ik de petroleumdetaillis~ 
ten in de strijd om het bestaan gadesla, 
dan moet ik vaststellen ·dat hun be~ 

staanszekerheid ontbree'kt, dat hun he~ 
staan practisch iedere dag bedreigd 
wordt, en zij daardoor niet veel anders 
zijn dan menselijke machine, die reke~ 
nen en werken van de vroege morgen 
tot de late avond, zonder noemenswaar~ 
dige tijd, aandacht df lust te hebben 
voor andere di!llgen in het leven, dan 
hun zaak en. nog eens hun zaak. Kijken 
wij dan naar de oorzaak waardoor het 

· bestaan van de Petroleumdetaillist 

voortdurend bedreigd wordt, waarom 
of er geen sprake kan zijn van eniger~ 

. mate bestaanszekerheid; dan is hierop 
maar een antwoord, en dat is, het ont~ 
breken van een juiste ordening van de 
vestiging van de Petroleumbedrijven. 
Het is toch in wezen niet verantwoor~ 
delijk dat in een 'stad of dorp waar •le 
mogelijkheid voor het bestaan van tien 
( 10) Petroleumdetaillisten aanwezig is 
er twintig { 20) komen. De Organisatie 
van . Petroleumdetaillisten die de strijd 
voor verbetering van hun leden met suc~ 
ces wil voeren zal hier allereerst hun 
aandacht aan besteden, en er naar stre~ 
ven dat er een bewuste ordening komt 
en in de eerste plaats een regeling in 
de straathandel voor de bonafide Petro~ 
leumdetaillist. Ik onderschrijf in deze 
tegen de gevolgen van een teveel Pe~ 
troleumdetaillisten, met als gevolg een 
grote con.currentie, daar de ervaring ons 
wel geleerd heeft dat dit tot de onder~ 
gang van de Petroleumdetaillisten en 
tot werkeloosheid van de arbeiders leidt. 
Uit de harde ervaringen weten wij maar 
al te goed wat een .te veel aan concur~ 
rentie betekent. Het is voor verschil~ 

lenden van ons nog moeilijk uit te ma~ 
ken of zij wel of niet tot de Organi~ • 
satie behoren. 

De Nederlandsche Bond van 
Petroleu md et a i 11 i sten 

"Door Eenheid Sterk" 
is de Organisatie, die vo9r de 
bewuste ordening voor onze be
staanszekerheid strijdt. 

En thans ongeorganiseerden is 
het aan u toe te treden als Lid 
van de Organisatie 

"DOOR EEN.HEID 
STERK" 

K. SCHREUDER. 

Voorz. afd. Hilversum. 



Verbinding: 31 
No.576 

16 Mei 1949. ·---f ---- "'' '" 
Antw.schr.d.d.8.4.1949,no. .56327 

I ,~- ~Ef--1~9 . 

I AC'/ C.zo2;g 
Onderwerp: "Door Eendracht Sterk" 

--

G E H E I M. 

In antwoord op Uw terzijde vermelde brief, heb ik de eer 
U het volgende te ber i chten: 

Het betreft hier 

HARW!EN J .A.N van EMST , 
(niet Ernst), geboren te Apeldoorn, 9 April 1910 van beroep 
petroleumventer, wonende te Apeldoorn, Grote Velderslaan no.lO. 

Bevraagde is secretaris van de plaatselijke bond van 
petroleumdetaillisten "Door Eendra4ht Sterk". 

Contra hem is in 1941 proces-verbaal opgemaakt, terzake een 
distributieovertreding en in 1943 terzake diefstal van hout. 

Alhoewel dezerzijds op politiek gebied ten aanzien van hem 
niets ten nadele bekend is, wordt hij gerekend te behoren tot 
de a-sociale elementen. 

Voor wat betreft de plaatselijke toestand van bedoelde 
bond is dezerzijds beke nd geworden, dat ~et bestuur wordt gevor 
door: 
le J AN BOSGOED , 
geboren te Apeldoorn, 29 Maart 1901, van beroep petroleumventer, 
wonende te Apeldoorn, Edelweislaan no.9, als voorzitter; 
2e eerder genoemde van EMST als secretaris; 
3e WILHELM van den BURG, 
geboren te Mettmann (Dld), 24 Januari 1894, van beroep petro
leumventer, wonende te Apeldoorn, Tienwoningenweg no.39, als 
penningmeester. 

Ten aanzien van de bestuursleden BOSGOED en Van den BURG 
is dezerzijds op politiek gebied niets ten nadele bekend. 

Buiten het bestuur telt bedoelde bond slechts twee leden 
die alhier gunstig bekend staan. 

Genoemde van ErifST wordt door de twee andere bestuursleden 
niet geheel als normaal beschouwd. 

Van enige activiteit op politiek gebied door de leden van 
genoemde bond is dezerzijds niets kunnen blijken. 

De aandacht bl ijft op de leden van bedoelde bohd gevestigd. 
11 einde 11 • 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken 
te 

1s-G R A V E N H A G E. 
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Bijlagen:~ Twee 
Antwoord op Uw verzoek om inlichtingen 

dd. 8 Apri l l949,noa56327 

r-; 9 MEI194·~ ] __ 
, __ _ 

Ter voldoening aan Uw verzoek, vervat in nevensaangehaal de 
brief, moge ik U het vo l gende berichten: 
Van de afd . Appingedam- Delfzjjl van de Nederl. Bond van Petroleum De
tailisten "D. E. S. "zijn de volgende personen lid: 

,...-Abel BORG , geb: 1 Juli 1896 te Delfzijl, won: te Appingedam,'f.foldweg 7 
Bor g s~at in Appingedam niet ongunstig bekend. Hij is geen lid van de 
C. I . N. en sympathiseert ook niet met deze partij . Hij is een volijverig 
lid van D . ~ . s . en i s Districtsbestuurder van deze bond voor het Dis
trict Groningen • 

. Berend HOITING, geb: l Febr . 1~03 te Aduard, winkelier,won: te Appi 
~dam, Molenhorn, 85. HOITING i s l id van de C .~ . N . en is de eerste t 

na de bezetting van ons land meerdere mal en bekeurd wegens zwarte 
del. Ook in de bezettings-tijd maakte hij zich hieraan schuldig. 
Bouwe LUBBERS , geb: 30-12- 03 te Appingedam , gescheidBn, won: te Ap-

-pingedam, Mo1enhorn, 42. Pos itief is niet vastgesteld kunnen worden 
of Lubbers lid i s van de C . P . N. ~lel heeft hij neigingen die in die 
richting gaan. In 1941 is tegen hem p.v .opgemaakt wegens diefstal v 
r~wielen, meerdere malen gepleegd. 
Lubbers is na de bezetting van ons land korten tijd secretaris gewees 
van de afd . "D.E.su . Hij bedankte als lid en verviel automati sch zijn 
secretarisschap. Later heeft h~ zich weer al s lid gemeld, doch werd 
niet weer secretaris van de afd. 
Op 1 Maart 1949 stonden de vol gende personen nog als lid van deze 
afd. ingeschreven:Cvoorzitter en penningmee s ter momenteel vacant) 
J.Groefsema, Y~oonstad B.l40 Farmsum; 
T. Huisman, Marcus Busstraat 59a Delfzijl. 
H.J.Zwart, F~psplein b. 475 Farmsum; 
T.Boer, llijksweg G.l74 Ten Post; 
W.Jongs, E.60 te Wirdum, gem.Loppersum. 
Th .. v/d Meulen, Molens traat B 322a,Farmsum(thans secretaris) 
H.Nrulder, Carrelsweer C.60 
P . H-Sander, Hoofdweg A 238 'Permunterzijl 
J.Stoter, Wi~ersweg A.l91 Loppersum 
A.J .Hanryman, Vvoldendorp C.39 

Als bjjlagen moge ik U hierbij nog aanbieden de Statuten van de 
Bond en een Bijvoegsel tot de Nederlandse Staatscourant van 14 April 
1948, no. 72. 

De DI.STRICTb-COlvilV..ANDANT 
De Off. der R~kspolitie le klasse 

C. t3 . K1J K 
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:!Statuten 
1 
;f 

van de 

NEDERLANDSCHE BOND VAN 
J . PETROLEUMDETAILLISTEN 

~,DOOR EENHEID STERK" 

NAAà'I EN ZETEL 
iArt. 1. De Bond is genaamd Neclerlandsche Bond 
'' ' ' Petroleumdetaillisten ,.Door Eenheid Sterk" 
en is gevestigd te 's-Gravenhage. 

DUUR. 
.Art. 2. De Bond is aangegaan voor <een tijdvak 
!van 29 jaar en 11 maanden, aanvangende op den 
dag der opnchting, zijnde 28 Augustus 1938. 

DOEL. 
Art. 3. De Bond stelt zich ten doel het behar
. ti gen van de economische vakbelangen van de 
: petroleumdetaillis ten, door deze voor te staau 
lbij de betr.effende regeering'linstanties, de groot
handelaren en derden, zoo wel als het bevorderen 
'van den pc-troleumhandel op zichzelf en het ver
beteren van de beroepsverhoudingen dier leden 

\onderling. 
•Art. 4. De Bond tracht dit doel te bereiken 
:langs wettigen weg en wel door: 
·a. Het oprichte-n en instandhouden van plaatse-

lijke afdeelingen; 
;b. h~t houden van vergaderingen ter bespreking 
J Ufr va!{"helnngen en het houden van propagan
. .da-vergaderingen; 

'6 

c. het uitgeven van gc<lchriften en periodieken; 
d. h Et voeren van besprekingen met de groot

handelaren, met het doel een gezonde en 
levenFkracht·ge petroleumdetailhandel te ver
krijgen; 

e. alle andere wettige middelen, welke aan het 
doel bevorderlijk kunnen ziJn. 

De Bond zal zich niet be-zighouden met gods
dienstige of politieke vraagstulcken; deze kunnen 
op de vergaderingen geen punt van bespreking 
uitmaken. 

LIDMAATSCHAP. 

Art. 5. Lid kunnen zijn zij, welke petroleum in 
het klein langs den weg ve-rhandelen, de leef
tijd van 18 jaar hebben bereikt en instemmen 
met het doel der bond. 
Zij, welke slechts enkele dagen per week in de 
Petroleumhandel würkzaam zijn en de restee
rende dagen andere werkzaamhed'en verrichten, 
kunnen geen lid zijn, 
Om als lid te worden toegelaten, moet men zich 
aanmelden bij den secre-taris van h et afdeelings
bestuur. Dit bestuur heeft het recht de leden
vergadering over toelating te doen beslissen, 
Eulks met eenvoudige meerderhe-id van stemmen . 
Art. 6. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door opzegging; 
b. door overlij den; en 
c. door royement. 
Royement kan alleen geschieden bij beslu't der 
ledenvergadering, genomen bij meerderheid der 
geldig uitgebrachte stemmen en in gevaJlen zoo
als d•ze in het huishoudelijk reglement zijn 
omschreven. 

Opgehouden lid te zijn verliest men onmiddellijk 
alle r·echtc-n w.elke aan het lidmaatschap zijn 
verbonden. 
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HOOFDBESTUUR. 

Art. 7. Het hoofdbestuur bestaat uit tenminste 
5 en ten hoogste 17 leden en wordt uit en door 
de leden gekozen. Eerste voorz:tter, eerste secrc-
t·aris en eerste penningmeester, worden in functie 
gekozen. Zij vormen het dag·elijks bestuur. De 
overige functies worden onderling verdeeld. 
Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de bond 
in- en buiten rechten. 

ALGEMEENE VERGADERING 

Art. 8. Minstens éénmaal per jaar wordt een 
algeroeene vergact"'ering gehouden. Op een schrif
telijk, met redenen omkleed verzoek van ten
minste 1 /3 de·r afdeelingen is het bestuur ver
plicht een algemeene vergadering uit te schrij
ven, welke gehouden moet worden uiterlijk 4 
weken na ontvangst van een dergelijk-verzoek 
Elke afdeeling zendt voor ledere 20 leaen of ge
deel te daarvan een afgevaardigdo naar de alge
meene vergadering. 

_., STEMRECHT 

Art. 9. Op de algeroeene vergadering brengt 
iedere afgevaardigde één stem ult. Maximum mag 
pe-r afdeeling 4 stemmen worden uitgebracht. 

GELDMIDDELEN. 

Art. 10. De geldmid<telen der bond bestaan uit: 
a. gewono en buitengewone contributiën der 

leden, welke door de algemeene vergadering 
worden vastgesteld; 

b. schenkingen en toevallige baten . 

VEREENIGINGSJAAR 

Art . 11. Het vereenigingsjaar loopt van 1 Januari. 
t.m. 31 Dtocember. 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Art. 12. Het huishoudelijk reglement, de werk
zaamheden van het bestuur rC'gelende, mag geen 
bepalingen bevatten, welke In strijd zijn met 
deze statuten. 

WIJZIGING DER STATUTEN 
Art. 13. Besluiten tot wijziging der statuten 
behoeven om geldig te ~ljn een meerderhe·ld van 
2/3 der geldig uitgebrachte stemmen. Zij treden 
niet in werking voordat de Koninklijke goedkou
ring op de wijzigingen is verkregen . 

ONTBINDING. 
Art. 14. De Bond kan ten allen tijde ontbon
den worden, indien daartoe besloten wordt met 
een meerde·rheld van 2 /3 der geldig uitgebrachte 
stemmen, of Indien het ledental der Bond daalt 
tot beneden 19 leden. De vergadering, welke 
beslult tot ontbinding der bond, neemt tevens 
een beslissing aangaande de bestemming van 
eventuee1e bezittingen en gelden der bond, be
houdens de inachtname van het bepaalde bij 
art. 1702 van het Burgerlijk Wetboek. 

Huish. Reglement 
van de 
NEDERLANDSCUE BOND VAN 
PETROLEUMDETAILLISTEN 

"DOOR EENHEID STERK" 

VAN DE LEDEN EN HET LIDMj\ATSCHAP 
Art. 1. Als lid kunnen toetreden zij. welke petro
leum in het klein langs tlen weg aan het eausu
ment afleveren, 

9 



Van de leden wordt een register aangelegd , 
minstêns vermeldend·e de naam vari het lid, zijn 
adres, datum van geboorte, alsniede alles, wat 
hc·t bestuur noodig oordeelt . Bij uittreding wordt 
de betreffende datum alsmede de reden van het 
uittreden in dit register vermeld. 
D ' t register zal worden bijgehouden door den 
secre-taris. 
Art. 2. Bij toçt~eding ontvangt leder lid een 
contrlbut!eboekje, waarin statuten en huishou
delijk reglement zijn opgenomen, 
Art 3. Royement, overeenkomstig artikel 6 der 
sta t'u ten kan alleen geschicoden: 

a . ~.ranneer een lid 6 wel'::en contributie ten ach
ter Is, nadat hij bij 4 weken schuld <chrif
telijk door het bestuur is gewaarschuwd; 

b. wanneer een l'd opzettelijk in strijd h andelt 
met de belangen, als bedoc•ld in artikel 3 der 
statuten of met eenigerlel op de a lgeroeene 
vergadering genomen besluit; 

c. wanneer een lid door opzettelijke te-genwer
king of onbetamelijk gedrag de orde op eenige 
door den bond gehouden vergadering ver
stoort, ondanks de waarschuwing door h et be
stuur. waarmede hen tot de orde wordt ge
roepc·n. 

Het bestuur heeft het r echt, bij de onder sub 
b en c genoemde gevallen een lid te schorsen 
tot aan de uitspraak van de algeroeene verga
d·erlng. In geen geval zal royement kunnen ge
schlc•den, r-;anneer niet op agenda d er algeroeene 
vergadering, welke z·ch over het royement heeft 
uit te spreken. h et pu~t In kwe.stle is vermeld en 
het bewuste lid is gehoord, 

VAN HET BESTUUR 
Art. 4. Het bestuur vergadc•rt zoo dikwijls als 
het noodlg oordeelt, doch mlnstens eenmaal in 
de 2 maanden. 
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Art. 5. Ieder jaar treedt het bestuur in haar 
geheel af, doch is terstond herJ;:iesbaar. 

· Art. 6. De •eerste voorzitter leidt de vc:rgade
ringen, door of vanwege de bond belegd'_ B1j ont
stenten·s wordt hij door den tweeden vom-z1tter 
vervangen. 

De eerste secretaris is belast met de correspon
dentie het bijeenroepen d1er vergaderingen, het 
voeren' der notulen, het uitbrengen van h.et jaar

' vorslag, het bijhouden va n het ledenregJster en 
al hetgeen het bestuur zal vaststellen tot den 
t aak des secretaris te behooren. 

Zoo noodig wordt hij bij gestaan door den. twee~ 
den secretaris, welke hem bij ontstentents ver
vangt .. 

De ozrste penningmeester is belast me.t het be
heer der geldmlddelen en draagt zorg voor _een 
duidelijke administratie. Het kasgeld ten Zljne 
hu·ze mag het bedrag van f 100.- niet te boven 
gaan. Het meerdere moet gestort worden op den 
Postchoque en Girodienst, ten name van den 
Bond. 

VAN DE KASCONTROLE 
Art. 7. Op de jaarvergadering wordt een com
missie van 3 personen uit de Leden gekozen, voor 
de controle op de financiën en het beheer door 

· den penningmeester. 

Deze commissie oefent de controle uit zoo dik
wijls zij• dit noodig oordc•elt, doch minstens een
maal per 3 maanden. Van iedere contrOle .maakt 
zij aan teeklening in de boeken en bren~t op de 
jaarvergadering verslag uit van haar bevmdlngen. 
Telken jare treden 2 loden dezer commissie af en 
zijn niet herki•esbaar. Een lid kan ten hoogste 
2 opeenvolgende jaren lid dezer commissie zijn. 
Leden van het bestuur kunnen geen de-el uit
maken van dez~ commissie 

11 



VAN DE ALGEMEENE VERGADERINGEN. 

Art . 8. Algemeene vergaderingen kunnen geen 
bindende beslulten nemen, Indien niet 3/5 aer 
loden vertegenwoordigt is. 

De jaarvergadJering wordt gehouden in de maand 
Mei. 
Iedere afdeellog heeft het recht voorstellen in 
te dienen ter behandeling op de jaarvergadering. 
Deze voorstollen moeten vóór 1 April zijn inge
diend. Het bestuur zal zorg dragen, dat de 
agenda, met vermelding van eventueele VOOJ1-
stellen, uiterlijl<; 4 weken vóór den aanvang der 
jaarvergadering in het bezit dcT afdeellogen 1•· 
Op de agenda vermelde voorstellen kunnen alléén 
teruggenomen worden, indien geen afdeellog zich 
hiertegen verzet. 
Moties moeten, om in behandeling te wordon ge
nomen, door tenminste 4 afdeellogen worden 
ondersteunt. -( 

over zaken wordt mondlel!ng gestemd. Bij sta
king van stemmen heeft herstemming plaat~. 
Indien de stemmen dan wederom staken, beslis~ 
het lot. 

ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Art. S. Wanneer de agenda een voorstel tot 
ontbinding der bond omvat en het verei.schte 
quorum is niet aanwuzig, dan zal binnen 4 weken 
wederom een vergadering worden uitgeschreven, 
welko gerechtigd is besluiten te nemen, ongeacht 
het aantal aanwezige leden. 

Art. 10. In alle gevallen, waarin dit regrement 
niet voorziet, beslist het bestuur, onder nadere 
goedkeuring der algemeen€! vergadering. 

12 
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Bijvoegsel tot ·de Nederlandse SJaalscourant van 
Woensdag 14 April Hi48, no. 72. 

N2 219 

V.ERENIGING: · Nederlandsche Bond van Petroleumdetail
listen ·"Door Eenheid Sterk", gevestigd te 's-Gravenhage. 

Naam en zetel. 

Arf. 1. Pe bond is genaa md: Nederlandsche Bon~ van Petroleum
detaillisten "Door Eenheid Sterk", en is gevestigd te 's-Gravenhage. 

Duur. 
.Art. 2. De bond is aangegaan voor een tijdvak van 29 jaar én 11 

maanden, aanvangende op den dag der oprichting, zijnde 28 Augus
tus 1938; derhalve eindigende op 27 Juli 1968. 

Doel. I 
Art. 3. be bond stelt zich ten doel het behartigen van de econo

mische vakbelangen van de petroleumdetaillisten door deze voor te 
· staan bij de betreffende Regeeringsinstanties, . de groothandelaren· en 
derden, zoowel a-ls het bevorderen van den petroleumhandel op zich 
zélf en het verbeteren. van de beroepsverhoudingen der ·leden onder
ling . • 

Art. 4 .. De. bond tracht dit doel te bereiken langs wettigen weg, en 
wel dbor: ' 

a. het oprichten en in stand houden van plaatselijke afdeelingen; 
b. het houden van vergaderingen ter bespreking der vakbelangen 

en het houd~n van propagandavergad~ringen; 
.c. het uitgeven van geschriften en periodieken; 
d. het voeren van besprekingen met de groothandelaren, met het 

doel een gezonden en levenskrachtigen petroleumdetailhandel te ver
krijgen; 

e. alle andere wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk a kunnen zijn. . 
..,.W- \_;....._ De bond zal zich niet bezighouden met godsdienstige of politiekD 

vraagstukken; deze kunnen op de vergaderingen geen punt van be-
spreking uitmaken . · ·. 

Lidmaatschap. 

Art. 5. Lid kunnen zijn zij, die petroleum in het klein langs den 
weg verhandelen, den leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en instem
l')len. met het doel van den bond. 

Zij, die slechts enkele dagen per week in den petroleumhandel 
werkzaam zijn en de resteerende dagen andere werkzaamheden ver
richten, kunnen geen lid zijn. 
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Om als lid te worden toegelaten, moet men zich aanmelden bij den 
secretaris van het afdeelingsbestuur. Dit bestuur beslist over de 
toelating, behoudens beroep van het adspirant-lid op de ledenverga
dering. 

Art. 6. Het lidmaatschap eindigt: 
a. door opzegging aan het bestuur de; plaatselijke afdeeling, 

waartoe het ·opzeggende lid behoort; tegen het einde van het loopen-
de vere~oigingsjaar; · · 

b·. door 'Overlijden;· 
c. door royement. Royement kan .alleen geschieden bij besluit der 

ledenvergadering, genomen met meerderheid der geldig uitgebrachte 
stemmen; 

d. door het intreden :van een toestand, waarin men ingevol_ge e 
art. 5 dezer statuten geen lid kan zijn. 

Na beëindiging van het lidmaatschap verliest men onmiddellijk 
alle rechten, welke daaraan zijn verbonden. 

Hoofdbestuur. 
Art. 7. Het hoofdbestuur bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 

17 meerderjarige leden en wordt uit en door de leden gekozen. 
Eerste-voorzitter, eerste-secretaris en eerste-penningmeester worden 
in functie gekozen. Zij vormen het dagelijksch bestuur. De overigè 
functies worden onderling verdeeld. 

Het dagelijksch bestuur· vertegenwoordigt den bond in en buiten 
rechten. / 

.. Algemeene vergadering, 

Art. 8. Minstens éénmaal per. jaar wordt een algemeene verga
dering gehouden. Op eeá schriftelijk, met redenen omkleed verzoek 
van ten minste 1

/, der afdeelingen is het bestuur verplicht eefi alge
meen~ vergadering uit te schrijv~n, welke· gehouden moet worden 
uiterliJk 4 y.reken na ontvangst van een dergelijk verzoek. Blijft het 
bestuur in gebreke aan zoodanig verzoek gevolg te geven, dan zijn 
de verzoekers zelf bevoegd tot de oproeping dezer vergadering over 
te gaan. 

Elke afdeeling zendt voor iedere 20 leden of gedeelte daarvan een 
afgevaardigde naar de algemeene vergadering. 

Stemrecht. 
.. Art: 9. Op de ~lgemeene vergadering brengt iedere afgevaardigde 
een stem mt. MaXImaal mogen per afdeeling 4 stemmen worden uit-•. 
gebracht. 

Geldmiddelen . 
Arl. 10. De geldmiddelen van den bond bestaan uit: 
a. gewone en buitengewone contributiën der l~den welke door de 

algemeene vergadering worden vastgesteld; ' 
b. schenkingen en · toevallige baten. · 

, 
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Vereenigingsjaar. 

Art. 11. .. Het vereenigingsjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 
December. 

Huishoudelijk reglement. 
Art. 12. Het huishoudelijk reglement wordt door de ledenverga

dering vastgesteld. ·Het mag geen bepalingen bevatten, · welke in strijd 
zijn met deze statuten. ' 

Wijzigir)g der statuten. 
Art. 13. Besluiten, tot wijziging der statuten behoeven om geldig 

te zijn een meerderheid van 2
/ 3 der geldig uitgebrachte stemmen. 

Zij treden niet in werking voordat de Koninklijke goedkeuring op 
de wijzigingen is verkregen. 

Ontbindillg. 
Art. 14. De bond kan te allen tijde ontbonden· wordell, indien 

daartoe beslote"n wordt met een meerderheid van 2/3 der geldig uit
.gebrachte sternmen of indien het ledental van den bond daalt tot. 
beneden 19. De vergadering, welke besluit tot ontbinding van den 
bond, neemt tevens een beslissing aangaande de bestemming van 
eventueele bezittingen -en geldèn van den bond, behoudens inacht
neming van het bepaalde bij art. 1702 van· het Burgerlijk Wetboek. 

(Volge1i de ondertekeningen.) 

Goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd. 8 December 1947 no. 9. 

Mij bekend, 
\ 

De Millister van Justitie, 
Namens de Minister, 

Het Hoofd der_ 1ste Afdeling, 
Th. v. Sasse v. Ysselt. 

... ·• 



VERBINDING No . 50. 

No. P 467. 
/

::.:.. ' 0 6 3 0 1-' !t/ 
3 0 MEI 1949 

Uw schrijven No. 56327, 
dd. 8-4-Y-9. 

G E H E I M. 
Onderwerp: D.E.S. 

• 

Ter voldoening aan het verzoek, vervat in Uw t erzijde 
vermeld schrijven, heb ik de Per Uedelges trenge het volgende 
t e berichten: 

De Nederlands e Bond van Petroleumdetaillisten 11 Door 
Eendracht Sterk11 , afdeling Enschede , bestaat momenteel uit 
18 l eden . Het aantal vent ers t e Enschede bedraagt: 24 . 

Het bestuur van de afdeling bestaat mom~nt eel uit de 
volgend e personen: 

~~- Hendrik Hermanus KROMMENDIJ~ geb . t e Enschede , 12-9-
~ etrol eumventer , geen kerkgenoots ap , \vonende te Enschede , 

Abraham Strickstraat 8, voorzitter; 
- 1 Piet er GEMSER, geb . t e Franeker , 13-4-(ll(), pe trol eumv~n-

.;..._.,1/ ~er, N.H., \•lOnende te Enschede , Hofstedeweg 178, secretaris, 
~ en Berend ARP , geb . t e Meppel, 13.12.94, petroleumventer, 

N. H. 1vonende t e Enschede, Esdoornstr aa t 38, penningmeester. 
Krommendijk is l.,id van het h~ofd12,~~W van meergenoem-

\ 

de organisu tie . Hij is geabonneerd op het dagblad 11 De Waar-
heid 11 en uit zich r egelma tig pro-communistisch. 

Gemser is eveneens lid van het hoofdbestuur D.E.S. Ook 
hij is l e zer van het dagblad "De Waarheid 11 en laa t zich even-
.eens pro-communistisch uit, waarbij dient t e -vr orden opg emerkt 
dat zijn uitlatingen gematigder of f ell er zijn naar gelang 
de politieke inslag van de man tegenover wie hij de aangehaal 
uitlatingen bezigt. 

Door de afdeling Emschede is kortelings een adres aan 
de gemeenteraad alhier gezonden, met het verzoek om de poli
tie verordening zodanig te wijzigen, dat men in de toekomst 
een vergunning nodig heeft om met petroleum te kunnen ven
ten. Dit verzoek was getekend door Gemser, die zich hierbij 
zeer actief betoonde. Op dit verzoek is inmiddels gunstig 
geadviseerd. 

Noch Krommendijk, noch Gemser t r eden evenwel op poli
tiek terrein op de voorgrond. 

Van genoemde ARP is niets t en nadele bekend. Hij be
zee~ vrij regelmatig de N.H.-kerk en is geabonneerd op het 
dagblad Tubantia. te Enschede , Aangenomen kan \•lOrden , dat hij 
niet sympathiseer~ met de C.P.N. 

Door de leden van D.E.S. wordt onder de klanten regel
matig het maandblad 11 Door Eenheid Sterk" verspreid. 

Het redactie-adres van dit blad is: Th. van de Werf , 
Balistraat 121, Amsterdam-Oost. 
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ID. 767. 
Ministerie van Algemene Zaken. 
Nr. 56327. Datum : 8/4 1949. 

I V'~ ' b-'33~ Onde'rwerp : "DoorEeirlracht Sterk". 

Datum ontvangst bericht 
Verbinding No. 36. 

9/4 1949. 

Martin van, Susteren, geboren te Nijmegen, 2 Augustus 
,- 1918, petroleumventër ' {schoenmaker), wonende te Nijmegen, 

van Riebeeckstraat 29, heeft steeds in het bevolkingsre
gister alhier ingeschreven gestaan. 

Hij bezit de Nederlandse nationaliteit en belijdt de R.K. 
godsdienst. 

Hij is gehuwd met Wilhelmina Janssen, geboren te Nijme
gen, 24 Februari 1919, en het gezin telt drie kinderen. 

Tegen bet.rokkene werd dd. 18/12 1947 onder No. 50/885 
proces-verbaal opgemaakt wegens overtreding van Art. 8 sub 
2 van de Distributieregelingsbeschikking 1945. Overigens 
is omtrent hem geen nadeligs bekend. 

Hij is R.K., doch practiseert niet. Zijn echtgenote wel. 
In het gezin wordt een blad gelezen van de moderne midden
standsbond. Ook het blad "Door Eendracht Sterk" (D.E.S.) 
wordt gelezen. 

Betrokkene is Secretaris Penningmeester van D.E.S. 
Verondersteld wordt, dat hij op nglitiek gebied meewaait 
met de wind, die hem het beste lijkt. 

Gerrit Ritmei1er, geboren te Nijmegen, 2~ Juni 1916, 
-- van beroep petro!eumventer, wonende te Nijmegen, ~a Oosta

straat 32, is steeds in het bevolkingsregister alhier inge
schreven geweest. 

Hij bezit de Nederlandse nationaliteit en belijdt de 
R.K. godsdienst. 

Hij is gehuwd met Johanna Maria Holleman, geboren te 
Beuningen, 29 Maart 1915, en het gezin telt 1 kKnd • 

Tegen betrokkene werd dd. 7/4 1945 proces.verbaal opge
maakt onder No. 593/1945 terzake overtreding van art. 416 
subs. 417 bis Sr. Overigens is omtrent hem geen nadeligs 
bekend. 

Betrokkene is 2e voorzitter van D.E.S. 
Het gezin staat niet gunstig aangeschreven en staat als 
slordig gezin bekend. Verondersteld wordt, dat de gezinslede 
op politiek gebied met alle winden meewaaien, zoals het maar 
het best te pas komt. -· · - ·· · 

D.E.S. telt te Nijmegen vermoedelijk 10 leden. Tot voor
zitter zou voor kort zijn benoemd een zekere van Stippen 
of Verstippen uit Wijchen. Enkele maanden geleden is een 
zekere van Loon uit Amsterdam alhier geweest voor het houden 
van een bespreking. Bedoelde van Loon zou hoofdbestuurder 

zijn van de E.v.a. Einde. 
Nijmegen, 1 Juni 1949. 

j 
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1949 

Onde~~!.E= Nederlandse Bond van Petroleu.mdeta illisten 
"Door Eendracht Sterk" 

Ter voldoening aan de inhou.d van Uw schrijven no. 56327 
d.d. 8-4-49, betrekking hebbend op bovenvermeld onder werp, 
wordt, voor wat de afd. Utrecht van deze Bond betreft, 
als volgt gerapporteerd: 

De afd. Utrecht, die eveneens de naam D.E . S . (Door Eendra 
Sterk) draagt, telt ongeveer 40 leden en omvat de gemeente 
Utrecht met een gedeelte van Ju.tphaa s (Hoograven) en Zu.ilen. 
In het rayo n dat de afd. Utrecht omvat, zijn nog ongeveer 
10 à 12 petroleu.mventers .verkzaam, die niet bij D. E . S . zijn 
aangesloten. De afd. Utrecht is a a ngesloten bij de lande
lijke bond va n de zelfde naam, die bij beslu. it van 8 Dec. 
1947 Koninklij k goedgeke u.rd is. Voorzitter van deze bond is 
Th .v.d. VERF te Amsterda m. 

Een der vo or na amste pu.nten wa arvoor de afd. Utrecht thans 
ijvert i s het a a ndringen bij de ge mee nte Utrecht op een 
we t tige re geling, waarbij het aantél petroleu.mventers (be
zorgers) wordt beperkt tot hen, die door een erkenning of 
ver gu.nning tot die handel gerechtigd zijn. De afdeling wil 
hiermede de z. g . be u.nhazerij in haar beroep u.itschakelen 
en daardoor de maatschappelij ke positie van haar leden vei
liger stellen. Aanslu.itend op een eventu.eel door de gemeente 
in te stellen er kennings- of ver gu.nningssysteem, stelt zij 
zich voor, zelf een meer economische wijkverdeling voor 
haar leden te ontwer pen, om te voor komen dat de leden elkaars 
klanten trachten te bedienen. 

In de vergaderingen der afdeling werd de politiek tot op 
heden angstvallig geweerd en de voorzitter maakte onmiddel
lijk een einde aan de discu.ssies zodra deze op politiek 
terrein belandden. Ook naar bu.iten 8eeft men u.itdru.kkelijk 
te kennen, dat de Bond, c.~. de afd. Utrecht, een strikt 
neu.trale or ganisatie is, die geen organisatorische verbin
dingen met enige politieke partij of groep heeft of inmen
ging op haar beleid van een zodanige partij of groep du.ldt. 
Voor wat betreft de afd. Utrecht is dezerzijds nog niet van 
het te gendeel gebleken. 

In het streven tot het verkrijgen van een geme entelijke 
vergu.nning of erkenning, welke reeds in meerdere plaatsen, 
o.a. Amsterdam, zou. zijn verkregen, ligt ook kenlijk opge
sloten een zu.cht naar meerdere zelfstandigheid en mindere 
gebondenheid aan de grote (bekende) petroleu.mmaatschappijen. 
Dit laatste komt ook tot u.iting in het feit dat de lande
lijke bond D.E.S. aan een coöperatieve inkoopvereniging 
verbonden is. 

Het officiële orgaan van de landelijke bond is het maand
blad 11 Contact 11 dat de leden wordt toegezonden. Bovendien 
verschijnt sedert 15-4-49 een door de bond u.it gegeven 
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maandblad "Door Eendracht Sterk" in een oplaag van 100000 
exemplaren. Dit blad, waarvan het laatst verschenen exem
plaar wordt bijgevoegd, beoogt een schakel te vormen tussen 
de petroleumbezorger en de klant. De opzet is dat de bezor
gers deze bladen à 3 cent per exemplaar van de bond betrek
ken en gratis aan de klant verstrekken. De opbrengst van 
deze bladen zou voor 1/3 de kankerbestrijding, voor 1/3 de 
t.b.c. bestrijding en voor 1/3 de drukkostenbestrijding ten 
goede komen. Tegen deze regeling wordt door de leden nogal 
bezwaar gemaakt, omdat de kosten alleen door hen worden ge
dragen. Getracht zal worden het blad tegen de kostende prijs 
a an de klanten te verstrekken. De redactie en administratie 

k van het blad is in handen van Th.v.d. WERF, Balistraat 121 
Amsterdam Oost. De inhoud is neutraal en biedt voor elck 
wat wils, terwijl het or gaan "Contact getuigt van een actieve 
en strijdende organisatie. 

Naar aanleiding van bepaalde, politiek getinte geruchten, 
de landelijke bond betreffende, heeft men zich tot Kardinaal 
De Jong te Utrecht gewend, waa~na van die zijde een schrijven 
werd ontvangen, dat in "Contact" van Februari 1949 is afge
drukt. Hierin kwam tot uiting dat de Kardinaal voorlopig 
geen bezwaar maakte, dat geloofsgenoten lid van D.E.S. zijn. 

Voorzitter van de afd. Utrecht is 
STEPHANDS HEIDEMAN, geb. te Utrecht 3-8-99, wonende v.Imhoff
straat 25 bis te Utrecht. Hij is gehuwd met Geertruida Hen
drika Beuning, geb. te Amersfoort 2-4-03. Heideman trad tot 
op heden op politiek gebied niet op de voorgrond en is voor 
zover bekend is geworden, niet politiek georganiseerd. Hij 
wordt geacht te behoren tot de links georiënteerde socialis
ten. 

Als secretaris van de afd. Utrecht treedt op 
- CAROLUS JOHANNES LEUPE, geb. te Amsterdam 4-1-09, van beroep 

petroleumventer, wonende De Lelimanstraat 27 te Zuilen. Hij 
belijdt de N.H. godsdienst en is gehuwd met Elisabeth Johanna 
Meinders, geb. te Amsterdam 22-9-10. Leupe bewoog zich tot 
op heden niet op politiek terrein en staat gunstig bekend. 
Het is niet gebleken dat hij politiek georganiseerd is. In 
de administratie van de voorm. P.R.A. en de gemeentepolitie 
te Utrecht komen de namen van Heideman en Leupe, in verband 
met tegen hen gewezen vonnissen, niet voor, terwijl ook 
overigens niets ten nadele van hen of hun medegezinsleden 
is gebleken. 

Bijlage: 1 
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. jaar petroleum-venter 

Op 20 Mei a.s. hoopt collega 
H. Sondervan, Gov. Flinckstr. 245 
te Amsterdam, de dag te herden
ken, dat hij voor 25 jaar de olie
wagen opnam. 

Niet toen ter tijd als nu, dus als 
zelfstandige, maar in dienst van 
De Standard A.P.C. als Automaat 
v.enter. 

En nu laten wij deze jubilaris 
zelf even aan het woord. 

Als Automaat venter kwam ik in 
dienst, en als kleine zelfstandige vier ik 
mijn zilver jubilé. 

Haeu-el. 'n.Joondumst, werden wij al/en 
in de oorlog ontslagen, en toen wij na de 
bevrijding weer terug kwamen, konden 
wij voor ons zelf beginnen. Hierop had
den wij niet gerekdhd, en wij moesten dus 
beginnen als zelfstandige venter, proberen 
een bestaan te vinden. De Maatschappij 
trok zich van ons terug, net als · zij zich 
terug trok van de ouden van dagen, die 
na jaren lange arbeid, een wachtgeld 
kregen, wat plotseling bij de inwerking
treding van de noodvoorziening voor 
ouden van dagen, ingetrokken werd. 
Zeker men had geen wettelijke verplich
tingen, maar wel MORELE. Gedane 
beloften aan de kleine man, sche~trpapier. 

Velen zat het in den beginne dwars die 
zelfstandigheid, maar wij hebben er ons 
door heen geslagen, en met de grote 
medewerking van onze cliënten een be
staan veroverd. Vooral in het begin was 
de komst van de olieman een uitkomst, 
daar het publiek aangewezen was op 
het artikel. 

De maatschappij was van ons af. Wij 
konden tegen contante betaling olie 
kopen, en red je maar. 

En nu wilde ik mijn dank betuigen 
aan al de cliëntele, die gemaakt hebben 
dat wij als kleine zelfstandigen ons brood 
konden verdienen . Door dat U de be
nodigde petroleum van een vaste man 
afnam en nog neemt. Elke week komen 
wij haast op de klok af bij U aan huis, 
om U te leveren, wat U nodig heeft. 

En ondanks er steeds weer geprobeerd 
wordt nieuwe venters, soms zelfs van de 
zelfde leverancier in onze wijken te 
brengen, blijft u mij trouw, een trouw 
die ik ten hoogste waardeer, en hoop 
daar op te mogen blijven rekenen. In 
onze eigen krant, de krant van onze 

• organisatie "Door Eenheid Sterk" de 
organisatie door onze eigen mense; op
gericht, werkend over het gehele land 
voor. ons kleine zelfstandigen, kan ik mijn 
dank betuigen, en niet meer gelukkig in 
een maatschappij blad. De eerste ben ik 
die zijn jubileum in onze eigen krant 
viert, maar meerderen zullen volgen. 
Maar wat v?.or mijn cliënten geldt, geldt 
ook voor mt}n collega's, en ik wil U dan 
ook vragen voor allen, blijf trouw aan 
Uw vaste olieman. 

Nogmaals mijn hartelijke clank voor 
~et genoten vertrouwen, en ik hoop dat 
1k het nog vele jaren mag genieten. 

H. SONDERVAN. 

Wij vroegen in het eerste num
mer Uw aandacht voor onze krant, 
en voor de problemen van onze 
branche, en als U gelezen heeft wat 
deze jubilaris te vertellen heeft, 
komen wij van zelf aan het begin, 
wat wij zijn, en willen bereiken. 
Voor de oorlog waren de meesten 
in loondienst bij de een of andere 
maatschappij. Eerst op loon en 
provisie, later alleen op provisie, 
maar met de sociale rechten van 
werknemer. 

Toen er geen petroleum meer 
was in de óorlog, zijn allen ontsla
gen, ook zij die reeds lange jaren 
in dienst waren. Resultaat werk
verschaffing. of Duitslançl. Op II 

Juli 1945 kwam de eerste bon uit 
van een halve liter petroleum, en 
de venters kwamen zich melden, 
in de gedachte weer op de oude 
voet in dienst te komen. Maar het 
was even anders. Voor eigen reke
ning ~on m~n gaan werken, dus 

I 
werden wij gepromoveerd tot zeÎf- · 
standigen. Nu moet U zich even 
deze toestand indenken, dat mensen I die nimmer zelfstandig . geweest 
waren, plotseling hier voor gezet 
werden. Mannen die jaren lang in 
loondienst geweest waren, die op 
een leeftijd gekomen waren, dat 
deze verandering er niet in wilde. 
Die in wat nu hun leverancier was, 
nog steeds de werkgever zagen, en 
velen zijn er die zich er nu nog niet 
aan aanpassen kunnen. Iets wat 
men jaren lang gewend is geweest, 
dat is moeilijk om daar onder uit te 
komen. Anders was het met de 
jongere generatie, en vooral het 
grote deel, dat als nieuwelingen hun 
intrede deed. Die de oude toestan-

) 

den niet hadden meegemaakt, en 
er. dus vrij tegenover stonden. 

Nu was er een zaak die direct 
terug kwam, en dat was de grote 
interesse van de groothandel in de 
detailhandel, een interesse, die nu 
nog zo is, dat zij steeds werkt, om 
de gehele detailhandel in hun han
dJn te houden, met uitsluiting van 
d~ detaillisten. Voor U als buiten
staander zal dit vreemd klinken, en 
wij willen U dan ook in deze krant 
iedere maand iets daar over laten 
horen. 

De toestanden in onze branche 
\•laren reeds in het begin na de 
oorlog zo, dat wij de noodzaak 
voelden van een organisatie. Reeds 
VQOr 1940 bestond deze, maar als 
zo veel anderen, door de Duitsers 
ausradiert. Door enkele mannen 
weer ten leven geroepen, en in 
onze vrije tijd uitgebouwd, zodat 
wij nu na 37'2 jaar kunnen zeggen, 
d:J.t de organisatie over het gehele 
1<1nd is. Een organisatie van en be
s~uu:rd domf -dezelfde oliemannen 
~e wekelijks bij U aan de deur 
#omen. Deze snelle groei geeft al 
een beeld, dat de noodzakelijkheid 
er was. Want denkt U eens in, 
wat het is, een organisatie op te 
bouwen, na werktijd. Betaalde be
stuurders kennen wij niet. Alles 
wat gedaan wordt, is liefdewerk. 
En 'dan in drie en een half jaar 
practisch door het gehele • land te 
zijn, is toch wel het grote bewijs 
van haar noodzakelijkheid. 

Dit en het doel van deze organi
satie, moet ik, een gewone olie
venter U vertellen. Ook een die 
iedere dag langs de weg zijn be
staan probeert te vinden, .en door 
de collega's ç!eze post is toe
vertrouwd. 

Verwacht U dan ook geen 
vloeiende artikelen maar de uit
drukking van de g;dachtegang, zo
als Uw eigen olierrian U deze ZOl! 
kunnen vertellen. 

De organisatie is gericht op het 
doel om voor iedere detaillist een 
behoorlijk bestaan te verwerven. 
De middelen hiertoe zijn: niet 
meer venters als economisch is 
verantwoord, een behoorlijke winst
marge, en de detailhandel in 
handen van de detailhandel. 

':Dit bla.á wordt U 

f!ra.ti6 uitgereikt 

door Uw olieman: 

Niet meer venters als economisch 
verantwoord 'is . 

Laten wij beginnen dit toe te 
lichten, wat niet in een artikel. 
mogelijk is. De toestand in onze 
branche is zo, dat een ieder een 
oliewagen op kan nemen. Iets wat 
in geen enkele branche mogelijk 
is. Een vakgroep bezitten wij niet, 
en toen deze ingesteld werd, 
waren er geen olieventers, door de 
oorlogstoestand, en nu wil men er 
niet meer toe overgaan een nieuwe 
in het leven te roepen, daar zij ter 
zijl}er tijd toch opgeheven zullen 
worden. Maar tot zo lang zijn er 
voor ons geen rechten. Iedere tak 
van straathandel heeft hare be
scherming, alleen wij niet. Als 
voorbeel'd, een fruitkoopman kan 
in zijn stille tijd wel een oliewagen 
opnemen, maar omgekeerd niet, 
omdat men daar een erkenning 
voor nodig heeft. Waar landelijk 
voor ons voorlopig niets te bereiken 
is, proberen wij het bij de ge
meentebesturen. 

Dit is in vele gevallen een lijdens
weg. Daar onze grootste tegen-

U KOOKT 
OP PETROLEUM 

VOORDELIGER 

spelers hier in onze leveranciers 
zijn. En hier komen wij op een 
punt, wa,ar de belangen van groot
en kleinhandel fel tegenover elkaar 
staan. Hier botsen 2 richtingen 
tegen elkaar. Wij die er voor strij
den, niet met detaillisten langs de 
weg, als er hun bestaan kunnen 
verdienen, en tevens de consument 
behoorlijk bediend kan worden, de 
groothandel, die de stelling huldigt, 
hoe meer hoe liever. 

Zelfstandigen heeft men van ons 
gemaakt, omdat daardoor de grote 
lasten van het in dienst hebben van 
~erknemers kwamen te vervallen, 
terwij.J men van de andere kant de 
gehele kleinhandel wil beheersen. 
Als zelfstandige heeft . men het 
recht te kopen van wie men wil, ja 
zo moest het · wel zijn, maar ver-

• 



ander eens van leverancier, omdat 
men voordeliger kopen kan. Dan 
zo spoedig mogelijk een nieuwe 
ventex: op de straat door de oude 
leverancier, want debiet moet be
houden worden. Dat men een 
nieuw slachtoffer maakt, dat deert 
niet. 

Een pl!iatsje van goo inwoners, 
waar EEN venter ternauwernood 
een bestaan kan verdienen, zet 
men een nieuwe in. Zo kan ik door 
gaan met een litanie van feiten; 
daarom vragen wij van de ge
meentebesturen erkel!ningen, er
kenningen zonder welke geen pe
troleum langs de weg verkocht 
mag worden. Waarom wij alleen 
niet, terwijl elke andere groep 
bescherming geniet. 

Reeds zijn er gemeentebesturen 
die aan onze · aanvraag gehoor 
gaven, en waar het bestaan van 
de venters verzekerd is, maar meer 
zijn er die . dit botweg afwijzen. 
Kleine zelfstandigen, vechtend voor 
bestaanszekerheid, roepen · bij deze 
de hulp in van hun klanten, dus 
kunnen wij zeggen van het Neder
fandse volk. U kunt ons de grootste 
steun verlenen, en wel, door het 
afWijzen van elke nieuwe ~enter 
die bij U aan huis komi:, om petro
leum te verkopen. Zeker, waar 
nodig moeten er venters bij komen, 
en wij zijn er geheel niet op uit, 
om een machtspositie te vormen. 

Th. v.d. W. 

CeintuurboCln 163, AMSTERDAM 

Telefoon 2961 0 

• 
Wij reizen per tour..ïngcêr: 
Naar de Autorennen om 
de grote prijs van Brussel 
21 Mei. Vertrek 6 uur. 

Prijs p. p. 1 12.50. 

Denemarken-Holland 
12 Juni. Voetbalwedstrijd. 
Vertrek 11 Juni (7 dogen). 

Prijs p. p. f 190.-. 

Vanaf I Juni meerdere mo
len naor Brussel zonder pas. 

Prijs p. p. f 12.50. 

Uw adres voor dagtochten 
en meerdaagse reizen, is en 
blijft altijd C. v. d. NOOT. 
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Jon Konijn en Piet de Hoos anders nooit gedaan zou hebben, 
deed hij nu. Hij maakte meteen, dat 
hij wegkwam. Pang! Weer hoorden 
Jan en Piet een schot. Flip rende 
nog altijd voort. Pang, pang! Nu 
was Flip uit het gezicht verdwenen. 
"Hij heeft zich gered", fluisterde 
Jan. 

in het nauw tussen wezel en jager 

Jan Konijn zat net wat uit te 
blazen op een duintop, toen zijn 
. vriend Piet de Haas voorbijkwam. 
Piet had vreselijke haast. Hij rende 
en rende, je zou hem nooit gezien 
hebben. Maar Jan wel. Jan her
kende Piet onmiddellijk en . . . hup, 
daa1· schoot hij al achter hem aan. 
"Piet. Piet!", riep hij. 

Piet keek heel even om. 
"Ik ben het! Jan!" riep Jan Ko

nijn. 
"0," riep Piet. 
Maar vreemd, Piet rende ge

woon dom·. Jan . Konijn begreep er 
niets van. Waarom moest die Piet 
·nu zo rennen~ Hij spande zich nog 
eens extra in en ja hoor, daar had 
hij Piet de Haas ingehaald. "Waar
om loop je zo hard?" vroeg hij, ter
wijl hij hijgend voortliep. 

"Omd.at er een jager achter me 
aan. zit", zei Piet. 

"Een jager ... ? Ik heb geen jager 
gezien". 

"Ik ook niet, maar het zou toch 
best kunnen zijn, zie je ... " 

0, o, wat werd Jan Konijn toe 
kwaad. Daar liep hij als een dolle 

1 
d<?or het duin en alleen, omdat Piet 
de Haas zich verbeeldde, dat er 
een. jager achter hem zat. "Hou op~', 
riep hij, "schei uit! Loop gewoon! 
Ik kan bijna geen adem meer halen. 
Wat moet er gebeuren, als er d.ad 
lijk een wezel te voorschijn komt 
Dan kunnen we allebei niet meer 

. lopen en eet hij ons levend op". 
Daar had Piet de Haas niet aan 

gedacht. 'sJonge, 'sjonge, een we
zel. Wezels zijn grote vijanden var 

/ -......, 
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_,,Maar wij ... " vroeg Piet. 
Ze wachtten met kloppend hart. 

hazen en konijnen. Nee, van wezels 
moest Piet de Haas niets hebben. 
Hij minderde ogenblikkelijk vaart 
en ging toen lekker in het helm 
liggen. Jan volgde zijn voorbeeld. 
Zo lagen ze allebei uit te blazen en 
zich te koesteren in de zon. En net 
zouden ze opstappen om kalm ver
der te wandelen, toen er geritsel 
hoorbaar werd .verderop. Jan en 
Piet spitsten hun oren. Wat was 
dat? De wind woei van hen af. Ze 
konden niets ruiken. Te zien was 
er ook niets. Maar er dreigde ge
vaar. Dat was zeker. 

' Heel in de verte zagen ze een grote 
man met een groot rokend ding. 
Een geweer, wisten ze. En die man 
floot en toen zagen ze een hond 
naar hem toe komen. "Het is mis, 
jong," hoorden ze hem zeggen, "dat 
gebeurt niet vaak." De hond brom
de inistroostig en de man ging op 
het duin zitten e~ legde het geweer 
naast zich neer. "Nu moeten we 
weg, Piet," fluisterde Jan, "het is 

"We moeten lopen zo hard we 
kunnen", fluisterde Jan. 

"We kunnen -hier geen ogenblik 
langer blijven, de vijand kan ons 
ruiken", zei Piet. "Kom, Jan, daar 
gaan we". 

En rits, daar gingen ze eok! 
Maar wie zal hun .schrik beschrij
ven, toen ze zagen wie hen achter
volgde. Flip, de grootste wezel van 
het duin. Er was nog geen haas of I 
konijn geweest, die het van· hèm 
had kunnen winnen. En Jan en 
Piet voelden zich nog zo moe. Bij 
elke sprong, die ze maakten, voel
den ze dat Flip dichter bij hen 
kwam. Nog maar een paar meter. 
Nog drie, nog twee, nog een ..• 

Pang! 
Jan en Piet tuimelden gewoon 

achterover. Flip, de wezel kwam 
boven op hen terecht. Maar wat hij 

onze laatst kans" . 
Meteen stoven ze ·heen. Ze zagen 

niet hoe de man verrast opsprong 
en aanlegde. ze hoorden alleen 
twee knallen kort achter elkaar. Er 
woei wat zand op achter hen. Zon· 
der ophouden holden ze verder. En 
toen ze eindelijk durfden omkijken 
was er van de man -al niets meer 
te zien. ' 

Gelukkig waren ze 'toen allebei 
al bij hun huis. Jan Konijn bij zijn 
hol en Piet de Haas bij zijn leger. 
Zonder veel woorden namen ze af. 
scheid. En aan hun vrouw en kin
dertjes vertelden ze wat ze allemaal 
beleefd haddên. Want daarvan kan 
je leren hoe voorzichtig je moet 
zijn, zeiden Jan Konijn en Piet de 
Haas. En ze hadden· gelijk. Voor
zichtigheid kan nooit kwaad, zelfs 
al ben je geen haas of .konijn. 

DE VELE BELEVENISSEN 

1) Pit heeft een lasso. "Daarmee 
gaan we ons oefenen", zegt hij. 

2) Pat vindt het best. Spoedig lukt 
het al aardig. 

3) Ze zien een hengelaar. "Zullen 
we eens kijken, of hij al beet heeft?" 
vraagt Pit. 

4) Maar de hengelaar heeft beet. 
Een snoek! En wat voor een! Geweldig! 



Een landing in de mist maar nu moest de marconist mel
den, dat zij precies op halve kracht 
vlogen en ook ditmaal een landing 
niet uitvoerbaar was. Dat alles zou 
nog niet zo gevaarlijk zijn geweest, · 
wanneer door het oponthoud, de 
benzine-voorraad niet aanmerkelijk 
was verminderd. Johnson hield 
krijgsraad. Zij hadden voor nog 
een half uur benzine aan boord. 
De vertraging, die door het uit
vallen der twee motoren was ver
oorzaakt, leverde hen een kwartier 
verlies. In het tweede kwartier 
moest dus alles beslist worden. 
Wanneer ze nu voor de derde maal 
niet zouden kunnen landen waren 
ze ten dode opgeschreven. Een 
noodlan9ing stond gelijk met 
ondergang. Er mocht niets meel' 
in de weg komen. Dit ene kwartier 
zou gaan beslissen over het leven 
van vijf en dertig mensen. 

Een span.nend relaas van piloot Eric Johnson 

New-York, Mei 1949: ledereen kent in Amerika het adem

benemende avontuur van Eric Johnson. Wie is Eric Johnson? 

Hij is een der beste piloten, die dit land bezit. Tijdens de oorlog 

heeft hij zich door zijn dapperheid bijzonder onderscheiden, 

maar ook nu weer heeft hij van zich doen spreken. Zijn vlucht 

in de mist is wel het spannendste relaas; dat wij in New-York 

de laatste tijd te verwerken hebben gekregen. . 

Eric Johnson vliegt op de 
Amerikaanse lijndienst New-York 
San Francisco. Hij kent het traject 
door en door en geen piloot is er, 
die zo goed op de hoogte is van 
de moeilijkheden, die zich op deze 
route voordoen en de plotselinge 
verandering van weersgesteldheid, 
die een vlieger soms voor haast 
onoplosbare problemen plaatst. 
Natuurlijk wordt hem de stand van 
het weer en de .dichtheid van het 
wolkendek gedurende de gehele 
tocht medegedeeld. Dat gebeurde 
ook -die avond, toen hij, op nog 
geen vijftig kilometer van New
York zijnde, de mededeling door
kreeg, dat het vliegveld dicht zat. 
Hij maakte zich daarover niet on
gerust. Het gebeurt wel meer, dat 
een vlieger _met een plots opkomen
de mist te maken krijgt en als je 
een goed blindvlieger bent sla je . 
je er wel doorheen. Blindvliegen 
was Eric Johnson ~el toevertrouwd. 
Hij had het vaak genoeg moeten 
doen, wanneer hij vart een raid op 
Duitsland in Engeland terugkwam 
en het eiland zat, zoals de piloten 
dat noemen, potdicht. Op de pei
lingen van het radiobaken vliegt 
dan een piloot verder. Hij krijgt 
dan precies opgegeven op welke 
hoogte hij zich bevindt, welke koers 
hij moet zetten en wanneer hij tot 
landen moet overgaan. Natuurlijk 
komt het er op aan, dat je op het 
juiste ogenblik landt. Krijg je daar
toe het sein en vlieg je even te ver 
door, dan heb je kans, dat je boven 
op een hangar komt, of met 
machine en al op de nabijgelegen 
huizen stort. Het zou niet de eerste 
keer zijn, dat zulks gebeurde, maar, 
zoals gezegd, Johnson was niet 
bang. De marconist hield ' voort
durend contact met het vliegveld 

en de passagiers in het toestel 
praatten rustig voort en bonden 
hun rieinen al vast, omdat het · 
signaal: "we gaan landen" door
kwam. Johnson stuurde recht op 

het vliegveld af. Hij bracht zijn 
machine in positie en wachtte 
alleen nog maar op het teken. 
Toen, terwijl alles in de cockpit 
'op hoogspanning was, sloeg' een 
van de vier motoren af. 

De bemanning keek elkaar even 
aan. Het was niet direct gevaarlijk 
en · de landing kon gewoon door
gaan, maar zo'n plotseling optre
dend mankement stemt altijd een 
beetje onbehaaglijk. 

"Verliezen we hoogte?" vroeg 
Johnson . . 

Het bleek, dat ze geen hoogte 
verloren. 

,,Dan gewoon verder," zei hij. 
Hij voelde, dat het nu tijd werd, 

dat de toestemming tot landen 
doorkwam. Iede.r ogenblik was 
kostbaar. Maar voor hij nog aan 
het vliegveld zijn motorstoring 
melden kon was het er zelf al. Het 
gaf de toestemming niet. Johnson 
moest de machine weer optrekken 

VAN PAT PIT EN 

· 5) Pit ziet, dat de hengelaar het 
beest niet kan houden. Hij heeft een 
plan. 

6) Daar gaat de lasso door de lucht. 
Precies om de snoek! 

en gereed maken voor een nieuwe 
po.gin!?. Door de mist was het vlieg
trug wt de koers geraakt. Beter was 
het, zo • meldde men van de grond,. 
dat de positie opnieuw werd be
paald. Er was trouwens net een 
vliegtuig geland, dat voorrang had. 

Een. landing uitvoeren op dit 
ogenblik nam te veel risico. 

,,We hebben motorstoring," liet 
Jolmson melden. · 

"Sorry," antwoordde het vlieg
veld, "had dat eerder gezegd." 

Op drie motoren vliegend maakte 
hij ' nu een grote bocht en bracht 
de machine opnieuw in positie. De 
mecaniciën stelde een onderzoek 
naar de motor in. Hij had net vast
gesteld, dat er een klein lek in de 
olieleiding was; · toen een tweede 

begon te sputteren. Even scheen 
het, dat dit een van die kleine sto
ringen was, die wel eens meer 
ontreden. Een blik naar de tem
pératuur van het koelwater deed 
·inzien hoe ijdel die veronderstel
ling was. Het kotlwater was over
verhit. Johnson moest de motor 
uitschakelen. Ze verloren aanzien
Iijk vaart en hoogte. Opnieuw 
kwamen ze boven het vliegveld, 

Ze vlogen boven ~ew-York. 
Ze maakten opnieuw een wijde 

bocht. 
Ze trokken de machine recht. 

Waarschuwingen gingen de lucht 
in. 

Het werd stil in de cockpit. 
En Eric Johnson hanteerde de . 

stuurknuppel. Hij -dacht aan de 
vluchten, die hij gemaakt had boven 
Duitsland. Hij zag weer de gra
naten uiteenspatten v;n het af
weervuur. Links en rechts doken 
jagers op. Hoeveel vuurstoten 
waren op hem afgevuurd. Hoevele 
malen was hij teruggekeerd met 
een machine, die doorzeefd was 
door kogels. En hoe dikwijls had 
hij dan na zijn vlucht de namen 
van zijn kameraden gelezen op de 
lijst van hen, die niet waren tentg
gekeerd .... 

"De koers is goed!" 
Het was de marconist, die het 

meldde. 
"Dalen tot. driehonderd meter 

als ik het sein geef. We zitten er 
nu vlak bij." 

"Optrekken!" 

Beauty Shop 
HET ADRES voor al Uw 
Parfumerieën en Toilet
artikelen, zower uit bin
nen- als buitenland blijft 
toch steeds Firma H. MARS Jr. 

v. Woustraat 77 bij de Ceintuurboon 
Telefoon No. 291 16 

Ruime sortering - Coulante bediening - Lagere prijzen 

PIT PAT 

7) Door de schok slaat de hengelaar 
achterover. Hij is woedend. 

8) En als de jongens komen om 

• 

zich te laten bedanken moeten ze ma
ken, dat ze wegkomen. De snoek nemen 
ze maar mee .... 

• ·I 

( ) 
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( ~ame6rubriek 
POOLSTER 

Benodigd materiaal: 3 streng haak
garen Nr. 50. 

Afkortingen: Kettingsteken K. 
Stokjes = St. Dubbele stokjes = D.st. 
Vasten = V. Halve vasten = H.v. 

Toelichting: Met een D.st. wordt be
doeld: 2 x omslaan 2 X doorhalen. 
Met 5 D.st. wordt bedoeld S X om
slaan 5 X doorhalen enz. enz. 

Voor elk eerste stokje van de ronding 
3 Kettingsteken haken. 

Kleedje. 

Opzetten s K. Deze sluiten tot een 
ring met een H.v. 

Ie Ronding: 12 St. in de ronding. 
2e Roniling: 1 2 X 1 V. 1 K. 
ge Ronding : 10 K. voor het eerste 

St. 10 K. één 7 D.st. op vaste van de 
2e ronding. Herhalen. Eindigen met 
10 K. sluiten in de TOe K. van de eerste 
10K. met een H.\'. 

4e Ronding: 2 V. 3 St. 2 D.st. 3 St. 
2 V. in de boog van 10 K. H erhalen 
in elke boog. 

se Ronding: IS K.) een g D.st . tus
sen de boogjes van de vorige ronding 
10 K . Herhalen vanaf het boogje. Ein
digen met een H.v. in de 5 K. van de 
ronding. 

6e Ronding: 1 2 St. in elke boog van 
1 o K. sluiten met een H.v. 

7e Ronding: 12 K.) een 7 D.st. op 
het 3e st. van de 6e ronding, 5 K. 
Herhalen. Sluiten met een H.v. in de 

· 7 K. Er zijn on 4B gaatjes. 
Be Ronding: 5 V. in elk boogje van 

si<.. 
ge Ronding: 1 1 K. ) een g D.st. tus

sen de se en 6e vaste in van de Be ron
ding, 6 K. Herhalen. Sluiten met een 
H.v. in de 5 K. 

Eric Johnson wist, dat hij niet 
optrekken mocht. Hij wist, dat de 
machine veel was afgeweken van 
de lijn, die hem werd voorgeschre
ven. Hij moest landen! Koorts
achtig werkte zijn brein. In die 
paar seconden realiseerde hij zich, 
dat de macli.ine, als ze buiten de 
betonnen startbaan komen zou, 
onherroepelijk verloren was. H et 
gewicht zou te groot zijn; ze zou 
over de kop slaan en verongeluk
ken. Maar langer vliegen mocht 
hij niet. Te veel t~jd was verloren. 
Ze zouden neerstorten midden in 
hun vlucht. Hij daàldc. Hij daalde 
met in zijn oren de kreet van de 
marconist, die wist, dat hij zijn 
juiste koers niet h ad. In een duis
tere diepte stortte hij zich. Toen, 
met een schok, raakte het vliegtuig 
de grond. 

Het helde .... . . 
En op dat ogenblik besefte 

Johnson, dat hij op de betonnen 
startbaan zat. Hij kon niet bepalen 
waar. Hij kon niet zeggen, of niet 
ren &ta tionsgebouw voor hem zou 
oprijzen, waartegen hij zich te 
pletter vloog. Hij voelde alleen de 
grond. In deze leegte van angst, 
onzekerheid en wanhoop, hield hij 
de machine in evenwicht. Zij boog 
angstwekkend zijwaarts. Op één 
wiel snelde zij voort. Langzaam, 
langzaam trok zij om. Als een 'dui
velskunstenaar balanceerde hij haar · 
op niets anders dan zijn gevoel. Hij 
was die machine. Hij was de 
kracht, die haar beheerste. Toen, 
met een vreselijke schok, raakte 
ook het andere wiel de grond. 

Qe stalen vogel scheen te bre
ken . Het was Johnson, of zij met 
een doffe slag uit elkaar viel. In 
de zwarte nacht vielen plotseling 
matglazen schijnwerpers op hem 
neer. Hij was op nog geen t\-.:intig 

IOC Ronding: B St. in elke boog, L K. 
Herhalen. 

Eerste punt: 1g maal · 5 K., 1 V. op 
elke 4e steek van de IOC rondirl'g. Om
lieren 2 H .v., 1 V. in het midden van 
het Ie boogje, 5 K., 1 V. in het vol
gende boogje. Herhal~n tot. 12 boogjes. 
Omkeren 2 H.v. 1 V. m het midden van 
de boog s K. 1 V. Herhalen tot 11 
boogjes. Omkeren. Weer het zelfde doch 
nu 10 boogjes. Vervolgens g, 8 7 
enz. tot 1 boogje. Afhechten. Volg;nde 
punt 1 St. open laten. Weer aanhech
ten. Verder hetzelfde als Ie punt. Zo 8 
punten. 

1 Ie Ronding: Boven op de punt aan
hechten in het midden van de boog. Nu 
als volgt: 4 V. in het boogje, 4 V. opzij 
van het 2e, ge, 4e, SC, en 6e boogje, 
50 K. Oversteken naar de 2e punt in 
een V. tussen het 6e en 7e boogje opzij 
(vanaf de punt gerekend). Omkeren. 
5g V. orr. de so K. haken. Verder 4 V. 
in het 7e, Be, en ge boogje, 20 K. 
O·.·ersteken naar de 2e punt, 1 V . opzij 
tussen het ge en 1 oe boogje. Omkeren 
10 V. g K. I'o V. om de boog van de 
20, K. Nu weer 4 V. in het 10e, 1 Ie, 
12e, en 13e boogje. Weer omhoog haken 
langs de 2e punt, 4 V. in elk boogje 
tot aan de punt in het midden. Weer 
van voor af aan herhalen op de 8 pun
ten. 

1 2e Ronding: 4 H.v. op de eerste 4 
- V., S K. een 10 D .st.' in de 6e V. van 

de boog. s K., 2 V. overslaan in de ge 
V. weer een 10 D .st.' Herhalen tot er 
15 tien D .st. zijn. 

13e Ronding: 1 V. op elke steek. 
1 4e Ronding! 1 2 K. ) een s D .st. 

boven het eerste 10 D.st. van de 12e 
ronding, 7 K. H erhalen vanaf ) tot aan 

meter van het stationsgebouw. Het 
landingsgestel was gebroken. Het 
vliegtuig was om haar as gewen
teld, maar nu · lag het stil op hrt 
beton. Er klonken kreten ui.t de 
passagierscabine. Johnson was op
gedeerd. Toen ze hem uit 4e 
machine verwijderden, maakte hij 
zich los uit ·de behulpzame handen 
en keek "Hoeveel," vroeg hij, 
"hoeveel ?'l 

"Niemand," antwoordde men 
hem .... 

Nee, er was ook niemand ver~
ongelukt. Er waren pàssagiers, die 
de gevolgen van de shock niet ·da
delijk te boven waren. De marco
nist bezwoer, dat hij nooit meer 
vliegen ging. Maar wanneer je nu 
'komt, zal je hem weer vinden in 
een van die glanzende machines, 
die de verbindingen op het Ameri
kaanse vasteland onderhouden. En 
de populariteit van Johnson is ge" 
stegen tot aan de sterren. "Die ik 
overigens liever zie aan de hemel, 
dan in mijn hoofd," zegt hij. 

Maar hij zal ze ook wel spoedig 
zien op zijn kraag. 

Dit blad 
wordt niet alleen gebruikt 
om boterhammen ·in te 
pakken of de kachel aan 

te maken. 

Het wordt 
ook gelezen. 

Daarom zal Uw advertentie . 

de volgende punt. Nu weer s D.st. bo
ven op de punt, 7 K. Herhalen tot de 
ronding uit is. • . 

ISe Ronding: St. in elke boog van 
7K. 

I6e Ronding: I7 K. I V. tussen het 
I 6e en I 7e St. ) I 2 K. een 5 D.st. tus
sen het volgende 8e en ge St. van de I se 
ronding. 12K. I V. tussen het volgende 

8e en ge St. H~rhalen vanaf ) tot de 
ronding uit is. Sluiten met I 2 K . en 
I H .v. in se K. van de ronding. 

I 7e Ronding: I 2 St. in de boog van 
de I .2 K. I V. op de V. van de vorige 
ronding, I 2 st. g K. Herhalen. Sluiten 
met I H.v. 

Met spannen ook het binnenste boog
je tussen de punten spannen. 

Aan de inwoners van de stad Groningen 
In de stad · Groningen is een ~tri_id ontbrand, tussen het wéreldconcern "DE 

STANDARD A. P. C." en DRIE KLEINE VENTERS. Drie kleine zelfstandige 
oliemannen. · 

Collega Gooijert en zijn twee gehuwde zoons, alle drie petroleum-venters, waren 
afnemers van de Standard A. P. C. 

Nu moet U dit goed begrijpen, wij oliemannen zijn allen zelfstandig, staan dus 
niet in loondienst of dienstverband, ook niet de venters die met een merk venten. 
Deze drie mannen veranderden van leverancier, om dat zij als zelfstandige hande
laren, voordeliger konden kopen, en hun oude leverancier De Standard hier niet 
op in. wilde gaan, niet omdat zij dat niet kan, maar om dat het niet in haar kraam 
te pas komt, dat de kleine venter iets anders wil, dan zij voorschrijft. 

Tot zover is alles normaal. 
Maar dat dit niet mocht van De Standard, wisten wij vooruit, en zij maakt 

haar bedreiging waar, geuit door de depothouder, dat KOST WAT KOSJ', zij 
zouden dat debiet terug halèn. 

.Te zult er spijt van kri.igen, werd er bij gezegd. 
En nu zien wij het gebeuren, dat in de klantenwijk van deze g venters, mannen 

die voor hun huisgezinnen het brood moeten verdienen, door de verkoop van 
petroleum, dat colporteurs van De Standard huis . aan huis bellen, om de huis
vrouwen te bewegen, toch maar petroleum te betrekken, van genoemde Mij, die 
het merk AUTOMAAT voert. · 

Dat als dit gelukte, daardoor DRIE huisgezinnen ten gronde, ten minste 
financieel, zouden gaan, daar vragen zij niet naar. 

Het gaat hier om de machtspositie, die de concerns over ons uit willen oefenen, 
door middel van hu.n invloed-en enorme l<apitalen,. . · 

En wie geeft haar het recht om te bepalen, van wie wij willen betrekken? 
Wie geeft haar het recht, om ons in ons bestaan aan te vallen. 
Wij kleine venters die niets anders bezitten, dan onze werkkracht. Wij willen 

onze eigen zaken regelen, dus de detailhandel aan de detaillisten. 
Het' zal een enorme strijd zijn. Tegenover hun geweldige macht aan alles, kunnen 

wij niets anders stellen, dan onze arbeid. 
• Niets anders?? ? . 

Ja iets veel grootser, zo groot, dat daar alles bij in het niet zinkt. 
EN DAT IS DE MEDEWERKING VAN HET NEDERLANDSE VOLK, dus 

van o;,zt• klanten. , 
Uw steun, door de benodigde petroleum te blijven afnemen, van de man die 

jaar in jaar uit bij U aan huis komt. 
Als U .weigert, resoluut weigert, deze man gedaan te geven. 
Als U aan de colporteurs, en de venters in h1.1n di~nst, duidelijk maakt, dat zij 

ongewenste elementen zijn. Dan is paal en perk gestelil aan de invloed v;m deze 
doqrdrijvers. , 

Dit is de noodkreet van iedere olieman die bij U aan huis komt, want wat nu 
in Groningen plaats vindt, gebeurt overal steeds meer. 

Maar met Uw hulp kunnen wij bereiken ons enige doel, Bestaansrecht. 
Maar vooral U inwoners van Groningen, mogen wij op U rekenen??? 
Bij voorbaat onze dank. 

'

HET ADRES VAN VERTROUWEN 

Voor eleGtro techn ische a rtikelen. 

Moderne verl ichtings-installa tie . 

Het adres voor stofzu iger-reparatie enz. 

Jacobs 
FRANS HALSSTRAAT 60 

AMSTERDAM 

~--~-~~----------------~~-
----~~~~----~~~~~----N .V. Zuid·Nederlandsche Drukkerijl 's·Hertogenbosch . 

I daarin veel succes hebben. 

• 
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Agnr. 40/1949, G.JHEIM . 

Onderwerp : D. E . S. 

• 

I n verband met het schrijven d.d . 8 April 1949 van het 
Ministerie van 1 lgemene Zaken, no. 56327, onderwerp 11 D.E.S. 11 , 

heb ik de eer U het navolgende te berichten. 
De petro leumventers te As sen zijn , met uitzondering van 

enige venters, die i n dienst staan van 11 De Automaat", allen 
ge organiseerd in de Nederlandse Bond van Petroleumbezorgers 
11 door Ennheid Sterk 11 , afdeling Assen. 

Door deze afdel ing werd in 1946 aan de Raad der Gemeen 
Assen verzocht het bezorgen van petroleum zonder vergunning 
te verbieden . In de openbare Raadsvergadering van 19.12.1946 
werd daarop vastgesteld een verordening tot aanvulling der 
Al gemene Politie Verordening der gemeente Assen, luidende: 
11Het is verboden zonder vergunning van Burgemeester en Wet
houders petroleum op de openbare 'l eg te koop aan te bieden 
of te verkopen." Deze verordening werd afgekondigd op 25 .3. 
1948. 

Omtrent het oofdbestuurslid van 11 D.E.S ." , genaamd: 
Jan PHILIPS, geboren te Assen, 15 Maart 1896, wonende te 
Assen, Ho ofdvaartsweg 70, is het volgende bekend : 

Las voor de oor~og De Tr ibune, 
Bezoeker van de landdag VVSU Zeist, 1939, 
Plaatste in 1946 verkiezings-aanplakbiljetten voor de 

CPN in zijn voortuin, 
Abonnee De Waarheid, . 
Bezoeker van en aanmeldingsbureau voor het Jaarheids

zomerfeest Bi±khoven 1947. 
Hij staat als fel communist bekend. 
De in bovenaangehaald schrijven genoemde Linker 

evenmin als één der 11 andere petroleumhandelaren in 
niet bekend bij de ID. 

De personalia van Linker luidel' als volgt: 
.,..,- Gerrit Jan LINKER, geboren te Assen, 3 Februari 

beroep petroleumventer, wonende te Assen, 

De Cammiss 

is , 
ssen, 

Aan de Heer HOOJ?D V" N DE DIENST, 
Ministerie van Algemene Zaken, 
's-GRAVENH.GE . 



Verbinding I.D. West Groningeno 

No: 115 • R. GEHEU:. ..jnatl.un, 4 J"uni ,.., l949. 

~t Betreft : E.Horrel Uithuizen. 

Antvroord op schrijven d.d.8 April l949,No: 56329.' 
Jl'IIJI 1949• 

----i 
I G V / Yb 

Bij onderzoek nqar de .anteced:mrtèn van E.Horrel, 
secretaris van de plaatselijke Afdeling van de D.E.S. "Door 
Eendr~cht StBrk ",is gebleken,dat in het bevolkingsreg~±ter 
gemeente Uithuizen,geen E.Horrel voorkomt. 

De naam Horrel is geheel onbekend. 
Mogelijk heeft hier een l19.8.!Tlsverwisseling :plaats gehad . 

EIEDE. 

lt ~ ~~~~~-~~ 
F~--____ .... 
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Omtrent de toestand van de ~laatselijke 
Afdeling van n.E.S.,genoemd in bovengenoemd schrijven,te 
Uithuizen en omgeving is thans het volgende bekend. 

De ~laatselijke Afdeling "UITHUizENn,van de Bond van 
Petroleumdetaillisten "Door Eendracht Sterk" D.E.S.)",om-

/en vat de gemeenten Uithuizen,Uithuizer.meeden,USQUer arffum, 
en heeft thans nog .iiegen leden. 

le. _.i w o L T E R s J a n H è n d r i k ,geboren 29 Augus-
~ ~ tus l895,te Uithu~zermeeden,~ederlands Hervormd,gehuwd met 

Ellegien Schedeler,geboren 11 Augustus 1896,te Uithuizer
meeden,wonende te Uithuizermeeden,Langelandsterweg B.227. 

Welters is Voorzitter van genoemde Afdeling. 
2e. S T E R E N B E R G N i k 1 a a s ,geboren 17 Juni 1923, 

te Uithuizen,Gerefor.meerd,gehuwd met Erietje Scholtens,ge
boren 22 October 1923,te Uithuizermeeden,wonende te Uithui
zermeeden,Oosternielandseweg No: A.577. 

3e. J B 0 ER 0 n n e Eg b er t,geboren 18 .Maart 19ll,te 
~ Uithuizermeeden,Nederlands-Hervormd,gehuwd met Klazina 

zwart,geboren 26 November 19Iö,te Uithuizen,wonende te Uit
huizermeeden,Langelandsterweg No: B.l97. 

4e~ PI J K Lu i t je,geboren 8 APril l897,te Uithuizer
meeden,iereforme~d,gehuvrd met Klasina Knol,geboren 16 
Januari l899,te Bier~,wonende te Roedeschool M.A.de Ruij
terstraat C.85,gemeente Uithuizermeeden. 

5e.~ E S S E H e n d r i k ,geboren 25 Augustus 1916,te 
/' ·Ui thuizen, gereformeerd, gehuwd met Tri·jnt je Kremer, geboren 

23 Mei l92l,te Uithuizen,wonende te Uithuizen,Laanweg 
No: E.54. 

Het is niet bekend of Hesse bovengenoemd secretaris is 
van genoemde Afdeling,doch met deze persoon,zal vermoedeli 
beddeld zijn Horrel,genoemd in het schrijven d.d.8 APril 
l949,No: 56327. 

6e~D I EK E MA u Ja n ,geboren 12 October 1916,te Uithui
zen,~ederlands- ervormd,gehuwd met Antje Kruizinga,geboren 
24 J-uni 1921, te11Ui thuizen, wonende te Ui thuizen,Provinciale 
weg No: D.ll3. _ 

7e~ B 0 S J a n ,geboren 4 A~ril l903~te Baflo,Nederlands-
~ »ervor.md,zoon van Jan Bos en Ettje zwaagman,ongehuwd, 

de te USQUert No: 206. · 
Se. M U S C H G e r r i t ,geboren 20 November 1907, te Usq 
~t Martje ZUur,geboren 14 October l907,te USQUert, 

Nederlands-Hervormd,wonende te USQUert No: 333.Is tevens 
HÛÏpbesteller der P.T.T. 

9e. 1 P U M A G e r r i t ,geboren 7 Februari l906,te Warffum, 
7 q_~e:n ._g_9~s~ienst,gehuwd met Auktje van der woude,geboren 

1 Maart l901f;t'e Eenrum, wonende te warffum,I!1Udedijk No: 9. 
Het me~endeel der leden behoort tot een kerk en zijn 

leden is niemand communistisch 
is over 



2. 

Dat het merendeel van deze leden politiek anders geori~nteerd 
is,dan BKt het Hoofdbestuur van D.E.S. en toch lid blijft van 
genoemde organisatie,ligt vermoedelijk in het feit,dat de orga
nisatie zich uitgeeft voor politiek en godsdienstig neutrale 
vereniging,die alleen het doel heeft een betere positie te ver
cVBren voor de detaillisten en een harde strijd voert tegen de 
grote petroleummaatschappijen.In het orgaan van de Bond van 
Juli l949,wordt gesproken van de strijd,die gevoerd wordt tegen 
de grote maatschappijen zoals b.v.De A.P.c. 

Bovengenoemde personen zijn op politiek gebied niet geschoold, 
doch de meesten voelen er wel iets voor om meer te verddenen aan 
de petroleum,die zij bezorgen.Door wie en op welke wijze,dat 
tot stand wordt gebracht interesseert hun minder. 

EINDE. 
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G__!H~IH . 

·---------
on tv-:tngstberichten: 8-L~-49 en 11-8-49. 

Datmt 
6 ~ '1949 

16 -\ug~tn:s- 1~~-9. 
I c·. t,z go?tY_._ 

Na~r aanleipding van Uw schrijvens, d . d . 8 Anril 1949 en 
11 \ugustus 1949, No . 56327, betreffende ~e Nederlandse Bond van 
Petroleuttrle taillisten, 11DOOI' Bendracht Sterkit ( • ~ . s .·)' heb ik de 
eer U het volgètr1e te berichten. -
Uit het ingestelde ond.erzoe 1 is gebleken dat van r'l.e hiervo "en ge
noo de verenigi g lid zijn: 

~ ~rhardus Johannes OUDE K~~PHUIS , geboren te Hengelo(O) , 20 Novet 
er- rgo6,- Nënerlanaer, onge1iu.vV"'d~-wonende te Hengelo(O), Sloetsweg 

No . 114. Hij belijdt de Roo~s Katholieke Godsdienst. 
JTheunis RAM!\.KER , geboren te Oldenbroek , 20 Septet;'l.ber 1897, Neder

..- ïárïCfer; gehuwd, wonende te Hengelo(O ), Langeler. aatweg No . 168. 
Hij belijdt geen Godsdienst. 

/ Jrer~ard G~~RDINK, geboren te Hengelo(O ), 9 Augustus 1890, Ncder
an er; gëfiuwd , wonende te Hengelo (O), Javastl'•aat No . 32 • 

.--- Willent WES8'3:LS , geboren te Hengelo( 0), 25 Februal"i 1880, Ne1er
Iänaër,,:-gënuwa,- wonende te Hengelo(O), Castorweg No . 4o en 
Her~annus ter ELST, geborante Hengelo(O), 1 Juli 1883, Nederlander 

~ gefiuwcf, wonende te Hengelo ( O), Achterhoekse Molenweg Nhl42 . 
Alle, hiervoren verme lde personen zijn van beroep petroleunventer. 
Een plaatselijke afdeling van de vereniging D.s.s. is hier niet 
a~wezig . De ventters dezer gemeente zijn ondergebracht bij de 
Afdeli""lg Ens chede van bovengenoer .de vereniging. 
Boven veraelde personen staan op pol itiek ~bied allen gunstig 

~ver uit het onderzoel{ :i.s kunnen blij:!.::en is ~ . H . KROJ\1M.~N;;JK, 
wonende te Ens chede, Abraha Strickstraat No. 8 voorzitter van be
doelde veren:Lg:Lngen P . GEN1SJ:R, wonende te Enschede, Hofs tedeweg 
No . 178 secretar is. ----

.---4De in Uw schrijven verr:te lde J . F . van VULP3N, is bli,jkens het ontie 
zoe k niet te Hengelo(O) woonachtig, doch te Borne . Hij is thans 
geen secretaris r eer van boven genoer-:.rie verenigi_ng~daqr hij thans 
ij sec-venter is e'1 sinr'J s 19L~8 benankt heeft als li "!. van vo,..,rr elrie 
vereniging . ) 

EINDE. 

Op 16 Augustus 1949, toegezonden aan het 
Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 
te 's-G R 1\. V .3 N B \ G E • 
-----~---·- - ._. ---- .. 



~· STJ:JS' a:LAL-ONST .'EDDE. 
No. -.-.221-11. ·SE~ 1949 
Onc1.erwer ;Door Eendracht Sterk. 

Ie. 

; 

Stadskanaal, 13 Sept.~a4S. 

{. ' In antwoord op Uw schrijven, dd. 
8 A ril 1949, No.56327, betreffende de 
organisatie van de Nederlandse Bond van 
PetroleUIJldetaillisten "Door Eendracht 
Sterk", moge ik U berichten dat ons is 
gebleken , dat het bestuur van de afdeling 
ONST~~DDE-WILDERVANK-BORGER en GASSELTE, 

I bestaat uit : 
1. LAIV.O:/IERT WEGGEmANS, wonende te BUllTEN, 

Voorzitter. 
2 .·· ' GERRI T VREDEVELD , wonefl.de te Stadskanaal , 

gemeente VTILDERVANK, Secretaris 
f Ooster Parallelstraat H.l43. 

3. ALBERT M.BAAS, geboren 23-8-04 te Borger, 
vvon.Nw .BUINEN, S.l36, Penningmeester. 

4 ••......... SPREEN, wonende te Dasseltenije
veensemond, Alg.Adjunct. 

Voor zover a lhier kon vrorden nagegaan 
behoren geen van deze mensen tot de C.P.F. 

Van enige activiteit van de D.E.S. is 
ons niets gebleken. 

I. D. STA=:JSKANAAL1 ( 0) 
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"., ~ .... ,t .. Onderwerp : D. E . S . 

GEHEil\'1 

Ter beantwoording V&n het verzoek , vervat in de hier
boven aangehaalde bri even , wordt U het volgende bericht . 

De Neder landse Bond van Pe troleum-detaillis ten " DOOR 
EENHEID STERK" (D. E . S.), is opgericht 28 Augustus 19 28 . 
Deze bond is aangegaan voor een tij dvak van 29 jaar en 
ll maand en en Koninklijk goedgekeurd op 8 ~ecember 1947 . 

D. E .S. is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Ver-
bond van Mi dàenstandverenigi ngen:-- -

Blijkens de statuten stelt de Bond zich ten doel het 
behartigen van de economische vakbelangen van de petro
leum-de taillisten, door deze voor te staan bij de 
betreffende Reger ings-instanties , de groothandelaren en 
derden, zowel als het bevorderen van de petroleumhand el 
op zichzelf en het verbeteren van de beroepsverhoud i ngen 
der leden onderling . 

De Bond tracht dit doel te bere i ken langs Tiettige weg 
en wel door : 

a liet oprichten en i nstand houden van plaatseli jke 
afdeli n.:::;en; 

b he t houder!, vàn vergaderingen ter bespreki ng der 
.vakbelangen en het houden van propaganda- vergade
ringen ; 

c het uitgeven van geschriften en periodieken; 

d het voeren van besprekingen met de groothandela
ren, met het doel een gezonde en levenskrachtige 
petroleum- deta ilhandel te verkrij gen; 

e a l le andere wettige mi dd elen , velke aan het doel 
beverdelij k kunnen zijn. 

v.E. 8. zal zich, aldus de statuten , niet bez i g houden 
me t godsd i ensti ge of politieke vraagstukken • ..Je ze k unnen 
0 9 de vergaûerLnge n geen punt van bespreking uitmaken. 

Li d kunnen zijn zij , welke pe t roleum in het klein , langs 
de weg verhandelen , de leeftij d van 18 jaar hebben be
reikt en inste~men met het doel van de Bond . 

Il'linstens éénmaal per jaar \;ord t een algemene vergaderi ng 
gehouden. 

De Bond telt thans circa 1000 leden , vers pre id over het 
gehele 
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gehele l and : Het o1.1gaan van .JJ .E. S-., "COHTACT11
, verschijnt 

éénmaal per maand . Re dactie-en a dminis t ratie a dr es: 
Balistraat 121, te Amsterdam. 

De landelijk voorzitter van D.E.S ., is genaamd: 

"'A/ I Barnardus Joannes de ·,' I N'fER, geboren te Amsterdam, 26 
tf~ Januari 1909 , petroleumventer, Nederlandse nationaliteit, 
--- gehu\J d met: Ther csia van LONKHORST , geboren te Amsterdam, 

31 Augustus 1909 , \' Onende 2e Jacob van Campenstraat 100-l, 
t e Amsteraam. 

I ' 

Blijkens de Politie- administratie te Amsterdam , is hij 
in Maart 1949 geverbaliseerd terzake verdacht van bele digi 

Bet:rokkene is ~raktizerend Katholiek. Dezerzijds is be
kend dat hij in 19 48 , DlJ de gehouden verkiezing van de 
Le oen der 2e Kamer , propaganda maakte voor de ~ITP ., door 
het aanbrengen van een r a am- affiche. 

I
De landelijke ·secreta ris is gena amd: 
The~dorus van der Wmt~eboren te Amsterdam, 1 Juni 
l90 t, , kruidenier , Nederlandse nationali teit , gehuwd met: 
Hube r tha Antonett3 .JJRUBBEL, geboren te Amsterdam, 9 
Januar i 1908, wonende Balist r aat 121-l rechts, te Amster-
dam . 
In de Politie-administratie te Amsterdam , is niets ten 
nadele van hem be kend . Ook op politiek gebied komt hij ni et 
voor, 
Betrolckene i s praktizerend Katholi ek . Hij is de . KVP ., toe-. ~ 

gedaan . 

De lanè.elijke penn~r is genaamd: 
D. WI LSCHUT , '• onenàe te Zaandam, · Ivlolenpad 38. 

'-- -~ ':> . ~.3) 
D. E.S . heeft verschillende afdelingen o.a. te Amsterdam, 
Rotterdam , •s -Gravenhage , Groningen , Geldermalsen en 
Assen . Het is niet uitgesloten dat er meerdere afdeli ngen 
zijn. 

De afdeling Amsterdam telt 60 á 70 leden. Als regel 
word t om de/maanden e en verga dering belegd . Het is niet 
bekend geworden of van deze afdeling extrimistische 
activiteit uitgaat. 

De plaatselijke afdeling van D. E . S., neemt zitting in 
de ad ~_§_-_g_Q.ll.!ni s.s.ie voor de stJ:.:l.l.a thandel, te Ams terd am . 

De voorzi tter van de afdeling te Amsterdam is genaamd : 

.JZ. I Marinus Cornelis VER UL, geb oren te Jaarsveld, 2 a ei 
Cf_).. 190 , Ned er andse nationaliteit, geen Godsdienst, wonen

de Sumatrastraat 125-ll, te Amsterdam . 
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V"'ERHEUl, komt , noch · op crimineel- , noch op politiek ge
bied iri de Polit i e- administratie te Amsterdam voor. 
Hoewel niet _gez$.gd kan v1orden ëlat q~trokkene com~:Jtmi_ê_t is, 
is h i j roéh i n z i jn uitlatingen vrij links geor·iënteerd . 

De secretaris van de afdeli ng Amsterdam i s genaamd : 

Johannes van D.Alt , geboren te Ter Aar , 11 JiJaart 1912 , 
petroieumventer , Nederlandse nat i onalite i t , wonende 
Burmanstraat 37 hs ., te msterdam . 

In de Polit i e- admi n i stratie te Amsterdam , is ni ets ten 
nadele van hem bekend . Op poli t i ek gebied i s bekend dat 
h i j in 19 ~8 , bi j de gehouden verkiez i ng van de Leden der 
2e Kame r·, propaganda maakte voor de KVP ., door het aan 
brengen van een raam- affiche. 
Betrokkene i s prakt i zerend Katholi ek. 

Opge merk t z i j dat Kard i naa l de JONG t e Utrecht, aan de 
Rooms - Ka t holi eken in Nederland , t oestemmi ng heeft ver
leend om als l i d toe te treden tot D. E . S . 

oooo oo eoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo B3 
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Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienk~=Dj f-3d'j 2. } 
te 
1 s-G r a v e n h a _g~ . 

G E H E I M. - In antwoord op schrDven 56327, dd . 
8 April 1949 e . v . , wordt medegedeeld, dat 
de daarin genoemde H. Bouman i dentiek is 
aan Bouman Hermruîus, geboren te Arnhem, 
5 Mei 1906 , van beroep los q.rbeider , wonen
de te Arnhem , Neerlandstuinètr&-at 22: . Sinds 
de bevrijding vent Bouman met petroleum. 

llij is R. K. en niet aangesloten b~ de 
C. P . N., noch geabonneerd op "De aarheid" . 
In doorgaans goed georiënteerde E. V. C.-krin
gen is Bouman een onbekende . Ook van het 
plaatsel~k aan6esloten z~n b~ de E. V. C. van 
de D. E. S., i s daar niets bekend, verder ook 
niet van het bestaan van een afd . Arnhem van 
die Bond . 

Arnhem, 
16-l l -1949 . 

f 
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