
DOSSIERNo.: fflLtaé NAAM:
Uit Uit In Uit In Uit In

Datum Aan Datum Datum Aan Datum Datum Aan Datum



MINUTENBLAD
DOSSIER No. OD.1316 NAAM:" ïakorAgnisatiea-nlet.bij,d

1 ̂  noncraa'l /\•hartU

aangelegd op verzoek van

Dossier onderverdeeld. Ter kennisname aan B-V.
14.9.49, ACD-4b.

f v
//* . *•% t. *./ƒ.

40216 - '46



ss. -
&i snaHstKHaii fis sHvrsazsMa; KTA cmoasjriaaaff • 6



Verbinding 54.

Ho.:

VERTROUWELIJK»

betr.A.B.B.-A.B.T. ,
P. F. T.,
De al g. Bedrij f s-
bond en de
A. N. B. T. -E.V.C.

&& $&>*£*

,R A P P O R T.

•^ermede berichten wij U, mede
ter aanvulling van ons rapport no. 584/50, d. d.
21-2-51 als antwoord op Üfw schrijven no.91698,
d.d. 10-10-50, dat te Groningen geen afdeling

* meer bestaat van DE ALGBüME_BQM_JAJLBIQgCOQPj
ALGEMENE BOND VAN TBÜATËWËRSÖNEBL ( ..A.B.B.-

L A.Ja_T_. ) en de PERSONEELSBOND FILM EN THEATER
( P*F.T._ ) . DezQ organisatie's zijn een fusie
aangegaan met DE ALGEMENE BEDRIJFSBOND ( Alge-
mene Bedrij f sbofcd van Kunstenaars en werkne-
mers in de Film-, Theater- en Amusementsbedrij-
ven ) . ^eae organisatie is aangesloten bij het
N.V.V. ."
Het bestuur van de bedrijfsgroep Film- en
Theaterpersoneel afdeling Groningen wordt ge-
vormd door :

"iRoelof Otto BIEL, geboren 25-5-12 te Groningen, '
filmoperateur, wonende Soerabajastraat no. 55a,
VOORZITTER ;

EDENg, geboren 15-5-06 te Finsterwolde,
filmoperateur, wonende Grote ̂ rommeSlleboog no.
4/b, SECRETARIS ;
Jan BATS, geboren 23-8-09 te Groningen, po±tier^
wonende Torenstraat no. 11 /d, PENNI N SMEE STER ; i
lANDREAS Eduardus van 01BERGEN. geboren 29-12-02!
te Ëoutenisse, filmoperateur, wonende Batavia- i
straat no. 41/a» bestuurslid en j
iReinder BEST, geboren 23-5-95 te Haren, monteur^
wonende JNW. -Bot eringe straat no. 39 /a, bestuurs-
lid.
Van het bestuur der bedrijfsgroep Musici en
Artisten afdeling Groningen zijn de volgende

,personen bekend :
l Ja co bug TEENSTRA, geboren 13-4-07 te Groningen,
artist, wonende Kattendiep no. 3ö/a, VOORZITTER
en

-JAndries Teunis BAKKER, geboren 30-10-15 te
s Gra venha ge , art i s t , wonende Banka straat no.

51/C, SECRETARIS-PENNINGMEESTER.
Beide laatstgenoemde personen maken deeluit
van het hoofdbestuur van "De Algemene Bedrijfs-
bond».
Het ledenaantal van deze bond, afdeling Gronin-
gen, bedraagt ruim 100 leden.

De A.N.B.T.-E.V.C.
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De A.N.B.T.-E.V.C. afdeling Groningen telt
momenteel ongeveer zeven leden.
TOOHZISJEB, ( stilzwijgend ) van deze afdeling
|is : Jan ÏÏBBESt geboren 25-8-04 te Groningen,

^buffetchef, wonende Gyote Appel straat no. 31
te Groningen. Samen van de overige leden zijn
nog niet bekend geworden. Sinde» - -

25 April 1952.
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Betreft: ABB-ABT.
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Waar aanleiding van latente gevaren, verband houdend met de
heersende verdeeldheid onder het personeel van film- en theatei
bedrijven =welk personeel in circa een tiental organisaties
, modern, neutraal en confessioneel is georganiseerd» hebben
dehoofdbesturen van de ABB-ABT en de bjj het NVV aangesloten

(PersoneelsbQnd

O

Amsterdam
Rotterdam
Beverwijk
Den Haag.

een gestoken, teneinde te geraken tot een fusie tussen deze
vakbonden.
Op 6 Maart jl. werd ten kantore van het NW, alhier, een ge-
combineerde vergadering gehouden van vertegenwoordigers beider
organisaties, onder voorzitterschap van het hoofd van de, afde-

"*» ling Organisatie en Propaganda van het ÏW, O.Z. de VRIESj.
uit beide hoofdbesturen werd een fusiecommissie benoemd, Jwaar-
in zitting hebben voor de: " $*""""

^VABB-ABÏ Jacob MULDER (6.9.01) =ü bekend=
M.Ph.J.van der HILST
J.J.P. Dibbets

/ ^ C. PROPER-
Als voorzitter treedt genoemde G.Z. de VRIES op.
Op 13 Maart jl. d.a.v. vergaderde deze fusiecommissie wederom,
waarin grotendeels overeenstemming werd bereikt over een aan-
tal op de fusie betrekking hebbende agendapunten, alsmede 4ver
de te volgen procedure. De fusiecommieeie zou een rapport sa-
menstellen, hetwelk een agendapunt zou uitmaken op de eerst-
volgende algemene ledenvergadering van elke organisatie af-
zonderlijk, waarbij het in de bedoeling lag deze ledenverga-
deringen gelijktijdig in eenzelfde gebouw te doen plaats vin-
den, waarna desmiddags een gecombineerde vergadering zou oor-
delen over dit fusierapport. Alsdan hoopte men tot de stich-
ting van een nieuwe bij het NW aangesloten bond te kunnen
overgaan.
De heer G.Z. de VRIES trad inmiddels als voorzitter^ der fusie-
commissië af, in verband met zijn aanstelling bij de bedrijfs-
bond VERVOER van het NW. In zijn plaats treedt op de heer

KORTE Jr« algemeen secretaris van het NW.
^ v Vervolgens vonden een aantal besprekingen plaats waarin sta-

tuten en algemeen reglement werden samengesteld en waarin
overeenstemming werd bereikt inzake de dag waarop de nieuwe
bond in werking zou treden. Deze datum werd met voorbehoud
vastgesteld op l September 1951.
Gaandeweg bleek dat ook de bij het NW aangesloten vakorgani-

> satie "De Algemene" (=Algemene Nederlandse Bond van Kunste-
naars en van Employees in de Kunst- en Amusementsbedrij ven),
door meerdere oorzaken, mogelijk te bewegen zou zijn om deel
uit te maken van de nieuw te vormen bond.
Door de fusiecommissie werd, met instemming van een vertegen-
woordiger van "De Algemene" het besluit genomen om de hoofd-
besturen en algemene ledenvergaderingen van zowel ABB-ABT,
PPT als "De Algemene" voor te stellen, over te gaan tot het

stichten
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stichten van een BEDRIJFSBQMD van KUNSTENAARS en WERKNEMERS
in de FILM-. THEATER- en AMÏÏ8EMENTSBEDHIJVEN. afgekort:BKFf.
Deze nieuwe organisatie zal aangesloten zijn bij het NW,
terwijl de nieuwe BEFT dan zal worden opgebouwd volgens een
bedrijfstaksgewijze vakbond, met bedrijfsgroepen met eigen
besturen. Men was nl. van mening dat men dan precies was waar
men zijn wilde.
Deze nieuw te vo»men bond zou, naar schatting, starten met
ongeveer 1000 leden.

Uit een en ander moge blijken, dat de ABB-ABT, waarvan U de'
voorgeschiedenis kent, zich van het neutraal standpunt heeft
begeven in de richting van door het NW gehuldigde vakbewe-
gingsprincipes.

Indien deze concentratie definitief tot stand komt, dan is ten
dele gebroken met de op dit gebied bestaande verbrokkeling,
waarvan de bij de EVC aangesloten ANBT vermoedelijk heeft ge-
p±ofiteerd.

De genoemde drie, in fusiebesprekingen gewikkelde, organisa-
ties hebben zich reeds gezamenlijk, volgens persberichten,
gewend tot de Stichting van de Arbeid, teneinde uitbetaling
van vacantietoeslag voor hun leden te verkrijgen.

Ho.13.
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Datum

« 5 APK. 1951

\: 19
A/3 no 959f50 EVC

Onderwerp: Uw schrijven91698 dd 10-10-50
Alg.Bond van Bioscoop- - Alg Bond van
Theaterpersoneel.

In antwoord op Uw bovenvermeld schrijven kan
worden bericht dat dezerzijds van de oprichting
van een afdeling te Utrecht van de A.B.B.-A.B.T.
bovengenoemd, noch van voorbereidingen daartde
is gebleken.
Voor zover bekend is geworden, is ook in EVC-

kringen de oprichting van een dergelijke afde-
ling niet ter sprake gekomen.



UITTREKSEL

Uit : OD 1516 NaamALGEMENE BOUD VAN BIOSCOOP EN THEATERPERSONEEL

Voor:OD 1}169 NaamVAKORGANISATIES-NIET BIJ EEN LANDELIJKE CENTRALE
AANGESLOTEN.

Ag.nr: 100563 Afz. : ID Den Haag datunv.4-1-51.

Aard van het stuk:Verhoudting A.N.B.T. en A.B .B.

C

......._̂ ..Ha het uittreden van MUIDES voornoemd is een aantal leden
uit de A.N.B.T, getreden. - ' ' '
De uitgetreden leden zijn op 2 Maart 1950 overgegaan tot oprichting van
de Algemene Bond van Bioscooppersoneel. Deze bond wordt door de A.N.B .T.
als scheurmaker gei^ualificeerd.

Bet voorlopig hoofdbestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter: Johannes Gijsbertus J&cobus GROENEWEGEN, geboren te Rotterdam 18
April 1915» wonende West Kruiskade 85 te Rotterdam;
Secretaris: A.SCHUTTER, Zaandam;
Penningmeester: P.van EKEREN, Amsterdat;
Gedelegeerden: H.SMIT DUYZENRKUNST, Amsterdam en H.MULLER, Amsterdam.
Voorts werden te Amsterdam, Rotterdam en Schiedam voorlopige Besturen
gevestigd. Te 'e-Gravenhage is tot dusver geen bestuur van de A.B.B. of
A.N.B.T. gevestigd.
De aandacht blijft dezerzijds op beide organisaties gevestigd. Bij nadere
bevinden zal nader worden gerapporteerd.—————

Uitgetr. door: L.J . Op aanwijzing van: 3 V,

Datum: 2 3-5-51.
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Tertrouwelilk

R A P P O E E

Naar aanleiding van het schrijven No. 9169.8.
van het Ministerie van Binnalandse Zaken te * s-Gra-
venhage d. d* 10 October 1950 houdende een verzoek
om inlichtingen aangaande de Algemeene Bond van
Bioscoop- Algemeene Bond van ïheaterpersoneel
(A*B»B*«A.B»2!O kan het volgere worden gerappor-
teerd!

Br zijn te Groningen momenteel een vier-
tal baiecopen gevestigd n. l» t
Het Grand»theaterj het Cinema*- theater; het Beurs-
theater en het Luxor»theater* Gezamenlijk zijn bij
deze theaters ongeveer 60-personen werkzaam» Tot
ongeveer Augustus 1950 was dit gezamenlijk perso-
neel aangesloten bij de Personeelsbond Film &
terbedrijven (P»F»I«) aangesloten bij het U*V
Tijdens Ie vacafctiö heeft een personeelslid van
het te Groningen gevestigde Cinema-theater» te
Amsterdam ontmoet de Heer J« MÜXDBRt geboren ± 6»
9*- 1901 wonende te Amsterdam Heerengracht Ho« 5«
Deze persoon is nadien in Groningen teruggekomen
en heeft mededeling gedaan van zijn ontmoeting»

-Hij was aanvankelijk enthousiast voor de A«B«B»«-
A «B»!.* maar hem werden later andere gedachten bij-
gebracht door den bestuurder van de P*F»5J» te
Groningen» Toen MILDER later naar Groningen kwam
heeft hij een vergadering belegd in het restaurant
"The Corner" gevestigd te Groningen Carolieweg»
Het gevolg van deze vergadering is geweest* dat
alle personeelsleden van het Luxor-thëater uit de
TïW* zijn gê^lUiïïrTï^r^eTrërt hier de volgende
personent
Alberdina Maria JE&i sabeth BOEMAN, geboren te Gro-
ningen 23 Mei 1925» van beroep ouvreuse, wonende
te Groningen Baddingestraat 20»,
Keinder BBSff § geboren te Haren 23 Mei I895|i van j
beroep montei», wonende te Groningen tftr* Boteringe-
straat 39/a»>
Taetake KA3EMIES, geboren te Groningen 8 Februari
TS20. t van beroep cassiere, wonende te Groningen
Papengang 9 •
Ant3e GALPSBSM, geboren te Groningen 5 Juli 1922»,
van beroep cassiere, wonende te Groningen ïïfw»
S t» Jansstraat 28 ,»
Jan Roelof HADMAEBR. geboren te Winst» 25 Augustus
1910» t van beroep bioscoop-operateur» wonende te {
Groningen Tuinstraat 34/a„» j
Jan KAMPHUIS, geboren te Groningen 25 Januari 1903»
van beroep bioscoop«*QperateurB> wonende te Gronin-
gen 2 Hunze straat 5 < > >
Arend Grietims G-LAASOiSt geboren te Odoorn 17
Augustus 1927»» van beroep film*-eperatewBf wonende i
te Groningen Graaf Adolf straat 25/a»P
Henderlka de QRQQTE, geboren te Bmmen 14 December

J
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1916, van beroep werkster» wonende te Groningen
Kleine Kruisstraat 6/a.» gescheiden vrouw vanj
Wil l eis Meijer, geboren te Kloosterburen 20 ïovember
1916..
geert de WILDE» geboren te Groningen 7 Januari 1919,,
van beroep controleur Luxor. ,. wonende te Groningen
Tuinbottwstraat 122»,
Karoliaa GROENBOOE» geboren te Groningen 3 Januari
1926» , van beroep werkster. » wonende te Groningen
Cuba straat 65»,
Geessiea. WESiTEHHDg, geboren te Hoorddijk 3 Februari
1919» van beroep werkster Luxor-theater», wonende te
Groningen Hw» Kijk in «t Jatstraat 98. >
grient j e van den BBRG, geboren te Groningen 9 Juli
1900», van beroep werkster» wonende te Groningen
Jen Goeverneurstraat 22/a»,
KI a sla» VlIELIHGf geboren te Bmmen 21 Juni 1898.,
van beroep werkster» wonende te Groningen Jan Goever-
nettr straat 27/a»t
JacobEts Godefridus VDHE» geboren te Groningen 3
Januari 1315.» van beroep film-operateur» wonende te
Groningen Kruitlaan 14*»

Volgens bekomen inlichtingen is momenteel
nog geen bestuur van de A»B»B*^AJpB*E« te Groningen

Al a oontactman is echter
Jan KAMPHJIS, geboren te Groningen 25 Januari 1903.*

Bi"t is zeer waarschijnlijk, dat de genoemde
Geert de WIIDS» geboren te Groningen 7 Januari 1919<>?
iiè' is geworden, van de A.B»B*«f — B«V»C*» Hij staat
als oommuniat bekend en is geabonneerd op het dag-
blad "De Waarheid». «

Ingesloten gelieve te worden aangetroffen
een exemplaar van het blad van de Personeelsbond
Film & ïheaterbedrijven (P«P«0)«) O*BU behandelende
de verhoudingen op het terrein van de werknemersorga»-
nisaties in de Film» Biocoop en Theaterbedrijven*

Deze zaak zal nog nader worden bestudeerd
en bijzonderheden worden gerapporteerd» * . - - . « . - - .
» _ v »• t_> U

21 Februari 1951*»
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JAREN
N. v. v.

400.000 leden s

6 October 1950 is het 5 jaren geleden, dat
de oprichtingsvergadering van de P.F.T.,
aanvankelijk als geheel zelfstandige organi-
satie, plaats had te Den Haag, alwaar met
230 leden de basis werd gevormd voor de
landelijke actie van.de P.B.T. eh van waar-
uit de oproep kwam tot de werkers in onze
bedrijyen over het gehele land dit voor-
beeld te volgen.'

Er is sindsdien een harde, vaak moede-
loze strijd gevoerd. De tegenslagen zijn ons
niet gespaard gebleven en veel hindernissen
moesten overwonnen worden. Wij zijn ons
daarbij bewust, dat nog vele moeilijkheden
op onze. weg zullen komen.

Het doel, dat wij ons voor ogen stelde.'
nJ. de eenheid in organisatie op ons terrein
is nog niet verwezenlijkt. Nog steeds heeft
een aanzienlijk deel onzer kameraden in
onze bedrijven zich niet geschaard in' onze
gelederen, waarmede zij de barricade heb-
ben opgeworpen op de weg, die moet leiden
naar hun eigen en daarmede naar ons aller
lotsverbetering.

Zowel de heimenlijke strijd van de werk-
gevers tegen onze bonafide organisatie door
middel van steun aan door hen uitverkoren
niet-bonafide bonden op ons terrein, ter ver-
wezenlijking en bestendiging van het door
menig werknemer niet begrepen gevaar n.l.
de verdeel- en heers-pólitiek, als wel de in-
vloed van het politiek gekrakeel onder de
werknemers onderling en het gezwel van
het ongeorganiseerd zijn, liggen hieraan ten
grondslag.

Doch gezien de ons omringende gevaren
en de thans nog heersende verdeeldheid

Rondom de Loonregeling.
I .

Indien ons Hoofdbestuur eerst thans een aan-
vang maakt met de publicatie omtrent haar in-
zichten rondom de Loonregeling, dan zullen velen
onder ons zich afvragen of 4it niet eerder had
kunnen geschieden. En inderdaad lijkt op het
eerste gezicht deze opmerking niet misplaatst.
Toch heeft het Hoofdbestuur, gezien de gang van
zaken, anders moeten beslissen.

Toen n.l: de Loonregeling voor het Bioscoop-
bedrijf in Februari j.l. publiek b.ekend werd ge-
maakt, heeft men van de zijde van de Neder-
landse Bioscoop-Bond onze secretaris op een door
het College van Rijksbemiddelaars belegde verga-
dering eens verweten, dat hij in een aan een
onzer leden gerichte brief welke in handen was
gekomen van — • 'als wij ons niet vergissen — • een
werkgever te Zutphen. geschreven had: „Nu de
loonregeling tot stand is gekomen gaat het ge-
vecht eerst goed beginnen",

Ja makkers, wanneer deze uitlating ons in her-
innering komt, dan lijkt ons, gezien hetgeen ge-
durende Februari tot. op heden alszo rondom de
eerste loonregeling voor het Bioscoopbedrijf is
geschied, deze niet zo heel erg ver bezijden de
waarheid ligt,

onder de werkers in onze bedrijven, mogen
wij met des te meer waardering terug zien
op onze arbeid, die wij onder zo moeilijke
omstandigheden hebben kunnen, blij ven ver-
richten, hetgeen wij te danken hebben aan
degenen onder ons, die als de dragers onzer
.Organisatie, gedurende. 5 moeilijke jaren-
trouw zijn gebleven aan onze P.t'.'l', en
daarmede hun strijd gestreden hebben, met
taaie wil en ijzeren volharding, alsmede de-
genen, die gedurende deze jaren de weg
naar onze Organisatie gevonden hebben.
Daarbij vergeten wij niet hen, die op welke
wijze ook onze Bond hebben ter zijde ge-
staan* Wij. in. ons-..jloofdbestuur .flanken
deze moedige strijders en~sympat!serénden
oprecht voor hun kostbare steun, waardoor
zij gedurende deze afgelopen jaren de Be-
stuurders in hun taak hebben verlicht en in
staat hebben gesteld onze Organisatie naar
beste weten te dienen.

.Voor de aankomende 5 jaren zal onze
Organisatie als eerste doel voor ogen
moeten stellen „DE EENHEID". Draag
deze gedachte uit onder Uw collega's in
den lande. Helpt ons dit schone doel waar
te makenl Alleen door de eenheid in de
bonafide organisatie kunnen wij de vervol-
making der Loonregeling voor het Bioscoop-
bedrijf bespoedigen en zijn wij in staat bin-
nen korte tijd de zo nodige Loonregelingen
voor de Film- en Theaterbedrijven tot stand
te brengen.

Met Uw aller steun op naar deze eenheid
en een betere toekomst!

HET HOOFDBESTUUR.
&

\J^XMKtXfiKfXXKKK^^

Wanneer men van de zijde der werkgevers lijn-
recht ingaat tegen door partijen — werkgevers en
werknemers — gemaakte overeenkomst, om in
gunstige zin der loonregeling afwijkende lonen
en arbeidsvoorwaarden te handhaven, dan geeft
ons dat te denken.

Wanneer er dan werkgevers zijn, die de be-
reidheid tonen de loonregeling in toepassing te
brengen, doch dit doen met terzijdestelling van
bestaande arbeidsvoorwaarden, om b.v. onder
meer door het verminderen van 't aantal arbeids-
uren het levenspeil der betreffende werknemers
trachten te verlagen, dan geeft ons dit dubbel te
denken. .

Wanneer wij echter dan nog moeten consta-
teren, dat er in 't algemeen nog zeer vele werk-
gevers zijn, die zich van het bestaan ener loon-
regeling totaal niets aantrekken, dan is bij ons
daarmede toch wel de maat overgelopen.

Omtrent al deze gevallen is in de Sociale Com-
missie voor het Nederlandse Bioscoopbedrijf,
waarin 4 werkgevers en 4 werknemers zitting
hebben, van werknemerszijde een hartig woordje
gesproken. De P.F.T. heeft zich bij de onjuiste
toepassing der Loonregeling, alsmede bij de ver-
tragingspolitiek in de uitvoering der Loonregeling
van de zijde.der werkgevers geenszins kunnen

JEr noest B0£r oszc xncoJoo hffrip

een spoedige verandering komen. Wij stelden ons
mede op het standpunt, dat een weigering door
een werkgever om de loonregeling toe te passen,
niet tot 4e geschillen behoort in de zin der pyer-
wégingen van het College van Rijksbemiddelaars,
waarom dan ook ons hoofdbestuur' besloot deze
gevallen aan de respectievelijke Bureaux voor
Arbeidsrecht van het' N.V.V. voor te leggen. Een
geschil spruit immers voort uit .een meningsver-
schil omtrent de door de werkgevers reeds, „toe-
gepaste" loonregeling. Waar de loonregeling dus
niet in toepassing is gebracht, kan ook geen ge-
schil omtrent de.toepassing .bestaan.

Enige gevallen zijn daarom door de P.F.T.
direct aanhangig gemaakt bij de resp. Bureaus
voor Arbeidsrecht van het N.V.V. teneinde een
uitspraak van de Kantonrechter te verkrijgen. Op
de vergadering der Sociae Commissie van 5 Juli
1950 was men échter van- de zijde der werkge-
vers niet bijster gestemd over deze gang van
zaken-De voorzitter gaf-te-fcemtea-het te betreu-
ren, dat de P.F.T. de Kantonrechter had inge-
schakeld, waardoor naar zijn mening de Sociale
Commissie was uitgeschakeld. Onze vertegen-
woordiger wees op het standpunt van ons Hoofd-
bestuur, doch bracht tevens in het midden, dat,
indien het van de zijde der werkgevers in de
Sociale Commissie ernst was om tot spoedige af-

. wikkeling van de bif deze Commissie aanhangig
gemaakte en nog te maken geschillen te komen,
alsook garanties gegeven zouden word.en inzake
spoedige afwikkeling van -gevallen,, waarin een .
werkgever weigerachtig zou staan tegenover de
uitvoering der loonregeling, het Hoofdbestuur van
de P.F.T. geen bezwaar zou maken tegen intrek-
king van haar besluit. De voorzitter zegde hierop
alle medewerking toe en gaf zelfs te kennen, dat
alle besluiten van de Sociale Commissie bij niet-
nakoming van de werkgevers, van de zijde der
Nederlandse Bioscoop-Bond dwingend zouden
worden opgelegd.

Enerzijds was dus de reactie van de nog niet
aan een loonregeling gewend zijnde werkgevers
en de hierdoor ontstane verwarring in het gehele
bioscoopbedrijf aanleiding voor het Hoofdbe-
stuur af te wachten, op welke, wijze de gehele
toepassing der loonregeling zich zou ontwikkelen,
mede door het feit, dat ook in de Sociale Com-
missie in dit opzicht de weg nog geëffend moest
worden $n waaromtrent wij ons een meer duide-
lijk beeld hebben kunnen vormen nu ten aanzien
hiervan door de Sociale Commissie bepaalde be-
sluiten zijn genomen.

Anderzijds is het Hoofdbestuur door de tijd van
afwachten inzake de publicatie van haar stand-
punt in de gelegenheid gesteld de verschillende
reacties' van de overige niet-bonafide werkne-
mersorganisaties te bestuderen om hun critiek op
voldoende wijze te kunnen weerleggen.

Het is n.l. voldoende gebleken, dat immers het
enige doel van deze niet-bonafide niet-erkende
bonden (dit zijn de Bonden die niet bij een bij dé
Stichting van den Arbeid aangesloten Vakcen-
tralen zoals het N.V.V., K.A.B. of N.C.V. zijn
aangesloten: — zoals de A.N.B.T. (E.V.C.) de
A.B.B.—A.B.T.). Het Amsterdamse Operateurs-
Comité (A.K.B.T.) de Boconefi.) is de eerste
loonregeling voor het Bioscoopbedrijf, welke bui-
ten deze bonden is tot stand' gekomen en aan de
besprekingen waarvan deze geen deel hebben
kunnen nemen, in z'n geheel tot het uiterste af te
breken. Dit is dan ook op voldoende wijze tot
uiting gekomen en het Hoofdbestuur heeft ei dan



ook behoefte aan deze afbrekende critiek eens
aan een nader onderzoek te onderwerpen.

leder mens met enig inzicht begrijpt, dat in de
huidige maatschappij waarin wij leven een eerste
Loonregeling — en dan nog wel voor het bios-
coopbedrijf — niet zodanig kan zijn, dat deze de
kroon spanfc boven alle loonregelingen en C.A,O.'s
welke tot op de dag van heden door de Neder-
landse Vakbeweging zijn tot stand gebracht.

Daarvoor leven wij in een nog te kapitalistisch
beïnvloede maatschappij, waarin zich een nog
kapitalistischer dan kapitalistisch ingestelde Ne-
derlandse Bioscoop-Bond beweegt, die alleen door
een manifestatie van saamhorigheid der Neder-
landse werknemers in Film-, Bioscoop- en Thea-
terbedrijven tot bezinning kan worden gebracht
om op sociaal terrein alles te doen wat in haar
veüjnogen ligt en zonodig door deze saamhorig-
heid onze machtspositie te laten gelden.

Echter aan onze machtspositie en. dus laat
staan aan de,ze manifestatie zijn wij tot op heden,
jammerlijk nog niet toe, enerzijds door het gebrek
aan inzicht van velen, door zich niet aan te sluiten
bij de bonafide organisatie, anderzijds door de
onverschilligheid van velen onzer die afzijdig
blijven staan van de organisatie en dus van onze
P.iXT. en zodoende andereu de kastanjes uit het
vuur laten halen.

Dat wil echter geenszins zeggen dat wij ons
hiermede en bij de besprekingen inzake de ioon-
regeling met een jantje van leiden hebben afge-
daan. Het tegendeel is waar. Zoveel mogelijk als
m ons vermogen lag hebben wij op de bres ge-
staan voor al onze mensen in het Bioscoopbedrijf
en zullen wij het ook als onze plicht beschouwen
bij de aankomende besprekingen voor de Film-
bedrijven en Theaterbedrijven evenzo te hande-
len. Afgezien echter van de grote tekortkomingen
in de loonregeling zelf, zijn wij in het kader van
de door de Regering te volgen loonpolitiek ten
aanzien van de noodzakelijke opbouw van Eet
land en in verhouding tot andere loonregelingen
voor verschillende bedrijfstakten, er nog niet zo
heel erg slecht afgekomen, hoewel — zoals ons
lid van ons Hoofdbestuur v. d. Wetering het zo
treffend zegt — onze P.F.T. zich terdege bewust
is van de fouten die aan ons looncontract kleven
en de loonregeling kunnen beschouwen als een
ladder waarop wij pas op de EERSTE SPORT
staan en eerst .dan succes hebben wanneer wij de
bovenste sport hebben bereikt."

Laten wij echter nu een nadere beschouwing
wijden aan de loonregeling zelve, en ons bij de
aanvang hiervan" gaan bepalen bij de werkings-
sfeer Artikel 1.

De verplichte vakopleiding en de daaraan ver-
bonden verplichting voor operateurs in het bezit
te zijn Van een diploma A of B is een geheel nieuw
verschijnsel aan onze horizon. Onmiddellijk na
het einde van de 2e wereldoorlog, toen op .ons
terrein de -werknemersorganisatie tot ontwikke-
ling kwam, werd zowel van -werkgevers- als wel
van de zijde der werknemersorganisatie, sterke,
•behoefte gevoeld om tot meer vakbekwaamheid
van de operateurs te komen, zowel op theoretisch
als wel op practische groridslag,

De werkgevers stellen zich op het standpunt —
en niet ten onrechte —, dat, indien men van de
zijde der werknemers collectieve eisen ging stel-
len, door hen daaraan tevens een collectieve vak-
bekwaamheid werd gekoppeld. Afgezien hiervan
was men zich van de zijde van de werknemers-
organisatie er ter dege van bewust, dat met een
opleiding. van operateurs en de verplichtstelling
om in het bezit te zijn van een diploma voor de
jongeren, een streep gezet werd door de op ons
terrein sinds jaren zo welig tierende beunhazerij.
Immers was het voor kort geleden maar al te
gemakkelijk als operateur werkzaam te zijn. In-
dien men als willekeurig persoon maar een film
in kon zetten, de lichtbron kon ontsteken en het
filmapparaat in beweging kon zetten was het
reeds geoorloofd als operateur werkzaam te zijn.
Wij behoeven hierop niet verder in te gaan. E_en_
ieder in ons bedrijf weet wel wat wij hiermede
bedoelen.. Met een gedegen vakopleiding is
tevens een aanvang gemaakt met de beroepsbe-

, scheraing. En dat is, hoe men deze vakoplei-
ding ook wil. becritiseren, een stap in de goede
richting. Te zijner tijd zullen wij nog eens nader
ingaan op de wijze, waarop .deze beroepsbescher-
ming kan worden uitgebouwd vanwege de werk-
nemersorganisatie, b.v. inzake het aantal op te
leiden leerlingen, waarvoor echter allereerst één-
heid in de organisatie een eerste noodzaak is.
Voorlopi'g willen wij- het t.a.v. het vakdiploma
hierbij laten.

Gaan wij nu verder mej Artikel l van de loon-
regeling, dan weten de P.F.T.-Ieden allen uit de
laatste publicaties gedurende de besprekingen bij.
de Stichting van den Arbeid, dat de N.B.B. niet.
van haar standpunt was af te brengen, "dat een
chef-operateur leiding zou moeten nebben over
4 man in de'cabine, waaraan bij wijziging nog een
bepaljngwerd toegevoegd, dat een chef-operateur
niet vereist zou zijn in bioscopen vallende onder
de z.g. Concerns, waar een technisch bedrijfslei-
der toezicht uitoefent op de cabine.

Van de zijde der P.F.T. werd hierop aange-
vvoerd, dat in dat .geval over het gehele land de
.chef-operateur zou komen te vervallen, zodat in
feite de salariëring van het cabinepersoneel, vol-
gens het laatste ontwerp, als resultaat van de be-
sprekingen, zou beginnen bij de Ie operateur met
een salaris van minimum J 50.— tot maximum
ƒ 65,—, op het gevaar af, dat de werkgever zich
altijd aan het minimumsalaris zou houden.

Om uit deze impasse te geraken is hierop een
amendement van de Kt'.T. ingediend, waardoor
deze bepaling van de N.B.B. en daarmede de titel
chef-operateur geheel kwam te vervallen en waar-
voor in de plaats kwam de omschrijving „Ie ope-
rateur belast met de leiding" en „Ie operateur
niet belast met de leiding" Door het College- van
Rijksbemïddeaars is ten aanzien hiervan, bij wijze
van beschermende maatregel, aan de getalsver-
houding nog toegevoegd ae alinea: :„ln die be*
drijven, waar geen technisch bedrijfsleider is, die
speciaal belast is met de leiding over de cabine's
en technische installaties, moet te allen tijde een
1ste operateur belast met de leiding aanwezig zijn"
Wij kunnen rustig zeggen dat het amendement
van de Kr1 .T. een gelukkige greep is geweest,
aangezien hierdoor --de leidinggevende operateur
over het gehele land, zij het dan ook door een
titelverandering, gehandhaafd iileef, zonder dat
aan de bestaande toestand afbreuk werd gedaan.

Ten aanzien van de door de N.B.B. geprojec-
teerde „derde operateur" heeft de P.F.T. gedu-
rende de besprekingen steeds aangevoerd, dat de
titel „3e operateur' in het gehele bioscoopbedrijf
niet bekend was, met het inlassen waarvan de
N.B.B, een tweede loondruk beoogde. Het bewijs
hiervoor was, dat in het gehele werkboekje voor
operateurs deze titel niet voorkwam.

Ook in een in 1941 afgesloten Collectieve
beidsovereenkomst voor de Amsterdamse Bic
coopoperateurs, kwam de titel 3e operateur
voor.

Het is echter wel karakteriserend voor de „.
gemene Nederlandse Bond voor Bioscoop- en'
-Theaterpersoneel" (A.N.B.T. aangesloten bij de
E.V.C.), waarvan „destijds" Jaap Mulder nog
voorzitter was, dat juist deze Bond, cUe zo hoog
van de toren blaast over de verslechteringen die
de thans bestaande loonregeling met zich mede
zou brengen, de N.B.B, de functie van derde
operateur heeft ingefluisterd. Zoiets kan men al-
leen van Jaap Mulder verwachten, die heeft wel
eens wat meer met de N.B.B, bekokstoofd. Het
geval was n.l., dat gedurende het onderonsje van
de N.B.B, en de A.N.B.T. naast onze officiële be-
sprekingen bij de Stichting van den Arbeid, Jaap.
Mulder het laatste ontwerp van de. A.NJ5.T.'
(E.V.C.) bij de N.B.B, indiende, waarop deze "
operateur in de vorm van de 3e man wel stom
aangegeven en nog wel voor alle gemeenteklas,
sen.

Het ergste was echter nu, dat de bonafide boni
den St. Antonius en de P.F.T? met de gebal'
peren zaten, want de N.B.B. beriep zich er sti
Op dat de 3e operateur zelfs was aangegevi
in. het ontwerp" van de A.N.B.T. en zeker te
sterdam veelvuldig voorkwam.

In verband met een te verwachten wettelij.
regeling met betrekking tot een nadien uit te vaar-
digen landelijk voorschrift, dat het aanwezig zij:
van twee man in de cabine gedurende een bic
coopvoorstelling verplicht wordt gesteld, waarvi
een personeelsuitbreiding het gevolg zou zijn;
heeft de Stichting van den Arbeid het inla:
van de derde operateur redelijk geacht en hebbe:
de vertegenwoordigers der werknemersorganisa.
ties zich redelijkerwijze hierbij moeten neerleggen.

De leerling-operateur kwam in het ontwerj
van de A.N.B.T. maar liefst in het geheel ni
voor, viel hierdoor naar de wens van de A.N.B.T.
(E.V.C.) geheel buiten de regeling, waardoor
leerlingen geheel vogelvrij zouden zijn ten op-l
zichte van de lonen, waardoor de werkgevers.in
de gelegenheid zouden worden gesteld de leer-
lingen te betalen wat in hun kraam te pas zou
'k'omenrwaarbij"gëën~ènKëfirnfffa was vastgesteld
met betrekking tot de opleiding. Ook mét het leer-
liogenstelsel schijnt de A.N.B.T. (E.V.C.) het dus
niet zo nauw te nemen. Voorwaar een voorbeeld
van beroepsbescherming!

Het is daarom duidelijk, dat de A.N.B.T.-
E.V.C. in het orgaan van September 1950 letter-^
lijk zegt: „Illegaal worden er operateurs gekweekt w
ten voordele van de theater-exploitanten. Oudere
operateurs -worden te duur, de vermakelijkheids-
belastïng drukt volgens de heren erg zwaar, dus
jongere krachten er in van 17 jaar van ƒ 20.—'
per week.

Hiermede zou dus volgens de A.N.B.T.-E.V.C,-
Loonregeling, volkomen aan de wens van de
A.N.B.T.-E.V.C. zijn voldaan; want de leerling-
operateur was immers in de door deze qrganisatie
ingediende loonregeling niet opgenomen. De A.N.
B.T.-E.V.C. spreekt hier echter, heel misleidend,
over een arbeidsovereenkomst, die volgens de
door het College van Rijksbemiddelaars bindend
vastgestelde loonregeling niet_mag worden aan-
gegaan en dus verboden is voor werknemers en!
werkgevers.

Dank zij het werkzaam aandeel der BONA-
FIDE-WERKNEMERSORGANISATIES, is de
leerling-operateur echter WEL in de loonrege-
ling opgenomen en MAG deze geen ƒ 20.— ver-
dienen zoals de A.N.B.T.-E.V.C. het zo graag
had willen zien. ^De lonen van deze leerlingen
liggen n.l. in de Gemeenteklas l van ƒ 26,65 tot
en met ƒ 41,80 per week, naar gelang het leerjaar
en het theater waarin zij werkzaam zijn volgens
de theaterklasse-indeling. Men ziet op welke mis-
leidende wijze men te werk gaat in de publicaties
van de ',,A.N.B.T."-E.V.C„

Keet schoppen en ontevredenheid zaaien onder
de werknemers en het gestadig werk en de op-
bouw van de bonafide organisaties trachten te
doorkruisen is het enige doel. En als men zich
soms wil beroepen op de misleidende rol, die Jaap
Mulder heeft gespeeld gedurende zijn 5-jarig
voorzitterschap van de A.N.B.T.-E.V.C., dan zijn
wij — bonafide organisaties •— toch van mening,
dat niet alleen JAAP, doch het gehele bestuur van
de A.N.B.T.-E.V.C. verantwoordelijk is voor het
A.N.B.T.-E.V.C.-ontwerp Loonregeling.

Dat de werksters niet in de loonregeling 'zijn
opgenomen, houdt verband met het feit, dat deze
groep van werkneemsters in het Bioscoopbedrijf
boven het gebruikelijke uurloon van voor andere ,
bedrijfstakken geldende toonregelingen liggen,
b..v.. voor de schoonmaakbedrijven, waarbij nog
komt, dat in vele bioscopen deze werkzaamheden
worden uitgevoerd door schoonmaakbedrijven.
Door de Stichting van den Arbeid is daarom be-
slist, dat deze categorie van werkneemsters niet
in de Loonregeling voor het Bioscoopbedrijf zou
worden opgenomen..

{wordt vervolgd).

2.

3.

DE VERHOUDINGEN OP HET
VAN DE WERKNEMERSORGANISATIES
IN FILM-, BIOSCOOP- EN THEATER-
BEDRIJVEN.

Het is ons gebleken, dat niet alleen verschil-
lende argeloze werknemers in 't Film-, Bioscoop-
|en Theaterbedrijf, maar ook buitenstaanders, die
jdirect of indirect met de vakbeweging op ons ter-
rein te maken hebben, nog niet voldoende ge-
oriënteerd zijn omtrent richtingen en bewegingen
;van, de niet-bonafide en niet-erkende Bonden in
onze bedrijven, die voor de bonafi'de werknemers-
organisaties een gevaar zijn en het werk' van de
bonafide vakbeweging dagelijks trachten te door-
kruisen. Deze vier Bonden gaan n.l. schuil achter
de volgende benamingen:
1. Algemene Nederlandse Bond van Werkers

- in 't Bioscoop- eri Theaterbedrijf (A,N,B:T.)
aangesloten bij de Eenheids Vak Centrale
(E.V.C.)
Het door de Eenheids Vak-Centrale (E.V.C.)
in het leven\geroepen „Amsterdamse Opera-
teurscomité".
De op 2 Maart 1950 opgerichte „Algemene
Bond van Bioscooppersoneel/Algemene Bond
van TheaterpersoneeF (A.B.B.-A.BT.).

4. DE „Bond van Geëmployeerden' in het Ne-
derlandse Filmbedrijf" (Boconefi).

Het Hoofdbestuur van de P.F.T. heeft het niet
alleen wenselijk, maar ook zeer noodzakelijk ge-
acht, ter verduidelijking, eens het licht te werpen
op de bewegingen van bovengenoemde Bonden.

Laten wij beginnen met de Algemene Neder-
landse Bond van Werkers in het Bioscoop- en
TheaterbedrijJ" (A.N.B.T.) aangesloten bij de
E.V.C.

Deze Bond is het jongste resultaat van een
binnen 5 jaren nauwelijks bij te houden aantal
metamorphoses (gedaanteverwisselingen) van de
E.V.C.-Afdeling Bioscoop en Theaterbedrijven
waarvan wij het verloop hier laten volgen:

Eenheidsvakcentrale-Afdelihg Bioscoop- en
Theaterbedrijven opgericht 1945, voorzitter Jaap
Mulder, alias '

„Bio Thea" aangesloten bij de E.V.C. (1947)
vobrzïtlèr"Jaap- Mulder, alias" • • • - • ' •

„Algemene Nederlandse Bond van Werkers in
het Bioscoop- en Theaterbedrijf" (A.N.B.T.)
zich bewegend als zelfstandige organisatie -en
„VERZEKERD" bij de E.V.C., voorzitter Jaap
Mulder. . - ,.

„Algemene Nederlandse Bond van Werkers in
het Bioscoop- en Theaterbedrijf" (A.N.B.T.)
AANGESLOTEN bij de E.V.C. tot voor'kort,
voorzitter Jaap Mulder. ™~

Als toelichting diene, dat een metamorphose is
een gedaanteverwisseling, die bepaalde dieren Wj_
hun ontwikkeling ondergaan, zoals insecten, me
van ei in larve, dan in pop en tenslotte in een

i volmaakt insect veranderen.
\e A.N.B.T. heette nu vanaf 1945 tot medio
|1947 „Eenheids Vak Centrale Afdeling Bioscoop-
en Theaterbedrijven. Om de schijn te wekken, dat
Vorengenoemde Bond niet bij de E.V.C, was aan-
gesloten, noemde deze zich van ™,e/|fo \9$7 *°t
medio 1948 ,.BIO THEA".- Na medio Ï9f81ioem-
cle deze Bond- zich met de zelfde motieven „Alge-
mene Nderlandse Bond van Werkers in het Bios-
coop- en Theaterbedrijf" (A.NJB.T.) en wilde



daarmede doen voorkomen, alsof deze een zelf-
standige organisatie was. In werkelijkheid had
toen de A.N.B.T, zich, mede volgens de verkla-
ringen van de toenmalige voorzitter Jaap Mulder,
verzekerd bij de E.V.C. \Vij wisten niet, dat de
E.V.C, ook nog een Verzelterings Maatschappij
is. Bij welke Maatschappij zou de B.V.C, dan
toch wel herverzekerd zijn?

üe begrijpt waarde makkers, dat de gehele ge-
daanteverwisseling is geschied in opdracht van
de E.V.C, zeil, als politieke manoeuvre tegenover
de buitenwereld. Men is in de gelederen van
de E.V.C, en dus ook in de gelederen van de
A.N.'i .B. zich er terdege van bewust, dat zij geen
vertrouwen wekt bij de Nederlandse werknemers,
vandaar deze schijnmanoeuvres en vandaar de ge-
stadige groei van de bonafide Valkcentrale Het
N.V.V1. tot een ledental van 400.000.

Om U een p^efje te geven, wat zoal deze
politieke doeleinden zijn, laten wij U kennis nemen
van een gedeelte uit een „Reisbrief", geschreven
door de als kameleon voortbewegende voorzit-
ter van de A.N.B.T.. Jaap Mulder (sedert October
1950 is hij werkend lid van de A.B.B./A.B.T.

—(waafovef^siraks^meej;)rgetiteld ,rVan de Amstel
naar de Moldau", naar aanleiding van een op
kosten van de E.V.C, door Jaap Mulder gemaakte
reis door het door Rusland in bescherming geno-
men land TSJECHO-SLOWAKIJE.

Nadat Jaap Mulder twee pagina's vol zijn reis-
indrukken heeft gegeven, speciaal met betrek-
king tot, zoals hij letterlijk schrijft ,-,de prachtige
sociale verhoudingen en de volkomen geestelijke
vrijheid", besluit hij dan zijn reisbrief met de vol-
gende woorden:

„Tot besluit dan nog een totaal indruk over de
algehele verhouding. Ik heb mij, indachtig de vele
tips, op reis begeven met een goede hoeveelheid
warme kledingstukken, om op alle eventualiteiten
— concentratiekampen incluis — voorbereid te_
zijn overeenkomstig de voorlichting Hoor de persT

Heul op het 2e Congres van de A.N.B.T.-E.V.C.
van 2 Mei 1950, opgenomen in het A.N.B.T.-
orgaan van Mei 1950, No. l letterlijk gezegd:

„Fouten zijn er gemaakt, doch wij uiten geen
klacht tegen een bepaalde persoon. Het gaat in
de eerste plaats om de collectiviteit en de ernst
om voort te gaan in de strijd voor verbetering
van de algemene toestanden. Spreker juichte
daarom „HET COMITÉ VAN OPERATEURS"
van harte toe en merkte tenslotte nog op, dat het
juist DEZE WIJZE van werken is waar de
WERKNEMER zich te pletter op zal lopen".

U behoeft dus niet te vragen, indien de E.V.C.-
Verbondsbestuurder Bertus van der Heul „HET
COMITÉ VOOR OPERATEURS" van harte
toejuicht, uit welke hoek de wind waait! Dat het
juist DEZE WIJZE van werken is waar de
WERKNEMER-(zo staat het er,~Rötr-P?rrT
zich te pletter op zal lopen is zeer juist gezien
door Bertus van den Heuvel. Sluit U daarom aan
bij de bonafide organisaties)!!

Verder werd op het zelfde congres van de
A.N.B.T.-E.V.C. een „resolutie" aangenomen,
waarin de Loonregeling voor het Bioscoopbedrijf
van d.e hand wordt gewezen, waarna men letter-
lijk zegt: „Begroet met vreugde de stappen, die
zijn ondernomen door de OPERATEURS werk-
zaam in de AMSTERDAMSE THEATERS EN
BIOSCOPEN, om te komen tot eenheid van op-
treden tegen elke poging van de zijde der werk-
gevers om voor het personeel in het theater- en
bioscoopbedrijf, nadelige loon- en arbeidsvoor-

'waarden door te voeren."

Ik heb ze niet podia flehadT
In mijn kotier bevond zich een voorraad brood

en chocolade, dit in verband met de honger, die
daar geleden wordt, - althans volgens mensen, die
daar geweest zijn. Ik heb het niet nodig gehad.
Het is als met het kind, dat men met Sint Nico-
laas bang kan . maken en de gemiddelde Neder-
lander — en daar reken ik mijzelf ook onder --
kan men zo ver krijgen, dat hij bovengenoemde
artikelen in zijn kdfrer pakt, maar als je dan ten-
slotte in je land bent teruggekeerd en je laat dit
alles nog eens aan je geestesoog voorbijgaan, dan
moet je werkelijk lachen om de dwaasheden, die /i
door de .pers en „radio-o-ver- Tsjechoslowakije-ver- l
spreid worden en dan waag ik het er op, dat men j
consequenties vast gaat knopen aan mijn beschrij-
ving, maar objecfiet verklaar ik, dat er in het land,
waaruit ik pas teruggekeerd ben, volkomen gees-
telijkes vrijheid heerst, — mits die niet'
wordt om het i-taatsstelsel 'te ondermijnen. — ' dat
Jï vrije mening daar geuit kan worden, getuïge
de vele mensen, die ik daar om hun oordeel ge-
vraagd heb.

De lonen liggen daar ongeveer 500 Kronen
(f27.50, Red. P.t-'.T.) boven de kosten van nood-
zakelijk Jevensonderhoua. Pensioen, ouderdoms-
verzorging • en vacantie zijn gunstiger dan hier.
En zult U zich natuurlijk afvragen: zijn er- dan
geen slechtere dingen dan hier. ..... Natuurlijk is
dat zo, want hier geef je wat en daar neem je
wat (of omgekeerd), maar wil men over een
ander land de banvloek uitspreken, dan steke men
toch eerst de hand in eigen boezem en waar men
de mond zo vol heeft over de vrijheid en demo-
cratie, daar wil ik het oordeel aan U overlaten
als het gaat over dat ene lid van onze delegatie
— een textielman uit Tilburg ~-, die het na zijn
terugkeer in ons vrije Nederland onmogelijk wordt
gemaakt om weer aan het werk te komen, (Nee
Jaap, dan zijn ze bij de :Nederlandse Bioscoop-
bond anders, waar je zo maar door van Rooyen-
Huffermans met open armen ontvangen wordt.
Red. P.F.T.). Gezien dat feit, schijnt men toch

- in zekere kringen in Nederland wel zeer beducht
te zijn. dat de waarheid omtrent Tsjechoslowakije
aan het licht komt. (Zeg Jaap, van Rooyen-Huf-
feimans heb je toch geen „leugens" verteld. Red.
P.F.T.). J. Mulder."

Thans is echter Jaap Mulder sinds Mei 1950
geen voorzitter meer van de A.N.B.T.-E.V.C.
Hij is. een goed kameleon zijnde, van kleur ver-
anderd en is nu „werkend-lid" van de door de
Directie van het ' R.E.M.A.-Concern (Plaza-
Tfaeater Amsterdam) gesteundë~zogenaamde po-
lïtiek-vrtje organisatie de A.B.B./A.B.T. (Leve de
Partij van de Vrijheid!). *

Wat betreft de A.N.B.T./E.V.C, deze bond
gaat natuurlijk door met de als altijd .gevolgde
tactiek en breekt alles af, wat de bonafide orga-
nisaties tot stand brengen of tot stand trachten
te brengen. Wij kunnen maar een ding zeggen:
„Weest op Uw hoede"!

2. Het door de E.V.C, in het leven geroepen
„Amsterdamse Operateurscomité" werkt onder de
zelfde benaming te Rotterdam en Den Haag. Van
dit „Comité" wordt in het verslag van de rede
der E.V.C.- Verbondsbestuurder Bertus van der

Tiet bestuur van hél Amsterdamse Operateursp
Comité bestaat o,m. uit:
Voorzitter: J. Hensbroek, Hallen, lid van de

A.N.B.T.-E.V.C.
2e Voorzitter: J. de Bie, Edison, lid van de

A.N.B.T.-E.V.C.
Ie Secretaris: J. C. v. Beesten, Uitkijk, lid van de

A.N.B.T.-E.V.C.
2e Secretaris: J. de Boer, Victoria, lid van de

A.N.B.T.-E.V.C.
L. Landtman, West-End, lid van de A.N.B.T.-

E.V.C.
G. Kreyger, Tuschinski, lid van de A.N.B.T.-

E.V.C.
E. M. Kuyper, Culturaa, lid van de A.N.B.T.-

. E.V.C.
W. Snelders, Passage, lid van de A.N.B.T.-

E.V.C.
J. H. K. Godecke, Hallen, lid van de A.N.B.T.-

' E.V.C.
P. Putman, Bio. lid van de A.N.B.T.-E.V.C.
R.-Hartsf, -Nögferath,- -lidaiaaè onbekend
Spanberg, Victoria, „ „ ƒ
W. Scheffer, Apollo. . ,. „ ƒ
J. J. Beuk, Astoria, „ „ /
B. Videier, Bio, _ > „ • „

vEeTT min óf méér tragische noot voor het Am-
sterdamse Operateurscomité is nog, dat dit „Co-
mité" de opleiding van Operateurs heeft trachten
te boycotten, dooi? de operateurs opdracht te
geven niet aan het examen van de Stichting „In-
stituut voor opleiding van Technisch Bioscoop-
personeel" van Juli/Aug. 1950 deel'te nemen. Nu
moet U weten, dat de A.N.B.T.-E.V.C. tot voor
kort nog in het Stichtingsbestuur van dit Instituut
was vertegenwoordigd, en dus mede-verantwoor-
delijk was voor de gang van zaken. Het voorbeeld
is gegeven door de Ie Secretaris van het opera-
teurscomité de Heer J. C. van Beesten, die wei-
gerde aan dit examen deel te nemen.

Nu is het alle operateurs in Nederland reeds
een viertal jaren bekend, dat de operateurs op
l September 1950 in he,t bezit moeten zijn van een
diploma, of wel van een vrijstelling; hoewel hier-
van in bijzondere gevallen tijdelijke dispensatie
kan worden verleend, b.v. voor gerepatrieerden,
militairen, enz. Aangezien door dé weigering om
aan het examen deel te nemen, de Heer J. C. van
Beesten l September 1950 niet in 't bezit was van
een diploma, heeft de N.B.B, de Directie van „De
Uitkijk" te Amsterdam medegedeeld, dat deze
operateur slechts als leerling-operateur zou mo-

.gen worden gehandhaafd met het voor hem gel-
dende loon volgens de toonregeling.

Ondanks dit alles heeft het Bestuur der Stich-
ting I.O.T.B., op grond van een verzoek van de
directie van de Bioscoop De Uitkijk, besloten aan
de heer J. ,C- van Beesten dispensatie te verlenen
van de verplichting om per l September 1950 het
operateursdiploma te bezitten en wel op de ge-
bruikelijke condities. De heer J. C. van Beesten
beeft n.l. de volgende verklaring aan het Stich-
tingsbestuur doen toekomen:

„Ondergetekende, J. C. van Beesten, 2e ope-
rateur in 'dienst van het Filmtheater „De Uit-

. kijk" verklaart hiermede, dat 'hij zich in de
toekomst zal onthouden van enigerlei actie, in
welke vorm dan ook, gericht tegen de Ned.
Bioscoop Bond, de Stichting Inst. voor Opl.
van Techn. Bioscooppersoneel, e.a, Hij erkent,
dat het onjuist van hem is geweest, niet te heb-
ben willen deelnemen aan het operateurs-
examen van de Stichting voornoemd, is-'alsnog
bereid aan het eerstvolgende operateursexamen
deel te nemen en verzoekt in afwachting daar-

van voor een dispensatie in aanmerking te
mogen komen.

w.g. J. van Beesten."
Het Bestuur van de Stichting I.O.T.B. Heeft

hieruit geconcludeerd, dat de heer Van Beesten
door onverantwoordelijke elementen als een werk-
tuig voor het bereiken van duistere doeleinden
is misbruikt, en dat hij het slachtoffer is geworden
van een actie, waarvan hij de strekking niet heeft
begrepen. Nu de heer Van Beesten openlijk heeft
bekend zich vergist te hebben, beschouwt het be-
stuur het als een eenvoudige daad van rechtvaar-
digheid, dat hem alsnog dé gelegenheid wordt ge-
boden het bewijs van zijn vakbekwaamheid te
leveren zonder inmiddels door een loonsverlaging
te worden getroffen.

Uit het geheel blijkt wel, dat zowel het Amster-
damse Operateurscomité, alswel de aan dit comité
gekoppelde A.N.B.T.-E.V.C. formaties zijn met
een wassen neus, die onze bedrij f sgenoten met
veel lawaai voor hun karretje trachten te spannen,
doch in werkelijkheid voor hen niets bereiken
kunnen. Het is ook altijd vermakelijk om te zien,
hoe het Amsterdamse Operateurscomité zijn pers-
berichten doorgeeft, zodat dagbladen van ver-
schillend pluimage, zoals het "Handelsblad, de
Katholieke .Volkskrant, Het Parool te goeder
trouw dese berichten v weergeven, waaruit „Het
Comité" harerzijds weer klinkende munt slaat in
haar orgaan. In de persberichten staat de „Waar-
heid' 'natuurlijk aan. de kop. Verder commentaar
omtrent „Het Amsterdamse Operateurscomité"
laten wij gaarne aan'de lezers over. - _^

3. Sedert 2 Maart 1950 beweegt zich nog een 1
andere „Bond" op ons terrein, nX de onder 3 ge- \e zogenaamde „neutrale" A.B.B+ A*B»T. l

Alvorens hierop nader in te gaan, moeten wij •
eerst teruggaan naar de peciode vóór het zoge-
naamde bedanken als voorzitter van de A.N.B.T.-
E.V.C. van Jaap Mulder (hij noemt zich in de
wandelgangen „JAAP MET HET ROOIE
HEMD". Van Februari 1950 tot ongeveer April-
Mei liep Jaap, zoals algemeen bekend" is, in -een
zeer nerveuze stemming rond. Hij kon zijn werk
niet goed meer doe». Hjj stapte geregeld in de
verkeerde trein, vergaderingen moesten tijdens de •
discussies, wanneer Jaap ter plaatse te veel dingen
werden gevraagd, worden geschorst, waarna Jaap
met water moest worden 'bijgebracht. Maar Jaap
had gedurende die tijd toch ook wel veel aan z'tx
hoofd, Hij had n.l. sedert enige tijd nog belangen
in een- café'tjè'jfe' Amsterdam, waar de ^'ongeus
van de A.JN.P.i'.-£.V.CJ. noo wel eens _bijeen
waren.' die Zeggen dat 'm daaiT de_kneepzat»~
Enfia :faet^>oteme:fflet--Jaap—tóf&t Biaar niet. De —
E.V.C, (niet de A.N.B.T. hoor; want die had
geen centen) bood hem aan voor 3 maanden of
wel meer met vacantie te gaan, desnoods naac
Tsjecho-Slowakije. Jaap heeft deze, vriendelijke
geste van de hand gewezen, de hemel weet waar-
om. Dat was toch een buitenkans om voor de
tweede maal dat mooie land te bezoeken en een
buitengewone gelegenheid om weer eens te in-
formeren naar de voeding en de arbeidsvoorwaar-
den van de werkers daar, dan had hij ons weer
eens terdege in kunnen lichten. Enfin> Jaap heeft
toch „bedankt" als voorzitter van de A.N.B.T.-
E.V.C. om „gezondheidsredenen" en om zijn „wel-
verdiende" rust te gaan genieten, die hij zo brood-
nodig had, misschien wel op een woonschuit. het
zou ook een onderzeeër kunnen zijn, jljg E.V.C,
gaf hem nog als attentie en blijk van waarderingvan

vulp1T maanden salaris 6n een mooie vulpen met ffou-
éten pen mede. INU, giè cenqes Kon Jaap best goed
geBruiken. tiij had nog wel dat aandeeltje in dat
Café'tje, maar kom, in deze dure tijden op kosten
van je andere makkers van de Metaal, Textiel,
enz. in de E.V.C, (wantte A.N.B.T. had volgens
betrouwbare gegevens nooit een roóie cent con*
•tributie betaald aan de E.V.C.), dat,was toch niet
te versmaden.

Nu was de situatie tijdens het voorzitterschap •
van 'Jaap van de A.N.B.T.-E.V.C. zo, dat Jaap

het kantoor is gevestigd in het Plaza'-Theater te
Amsterdam. Die mocht Jaap wel. Jaap zat er of
kwam er. Trouwens Jaap bracht bij z'n bezoeken
aan de theaters allereerst een bezoekje aan de
bazen. Hij liep dan eerst regelrecht naar het kan-
toor, dat was zo de vaste gewoonte. Daarna
kwam hij dan eens met de jongens praten, die hij
een sigaret offreerde. Hij liep natuurlijk altijd in •
de huid van een kameleon, anders zou zoiets in
de gaten lopen. (Een kameleon is tussen twee
haakjes een reptiel uit het geslacht der hage-
dissen, vangt inecten met kleverige lange tong, is
groen gekleurd maar in staat deze kleur te ver-
anderen, zodat hij zich aan zijn omgeving kan
aanpassen). Hij was wel zo wijs alleen de siga-
retten uit z'n doosje te presenteren, want in z'n
koker zaten nog anderen, veel lekkerder, van die
duren, die hij. net op 't kantoor bij de baas, had
gekregen. Ja, voorzitter zijn bij de A.N.B.T.-
E.V.C. is nog niet zo'n gek baantje. U moet daar
natuurlijk niets van denken, want dat noemen ze
met een geleerde uitdrukking „infihratiepoHtiek",_



Dergelijke infiltratiepolitiek wordt door Jaap wel
eens meer in opdracht van de E.V.C, toegepast,
dus daar behoeft U nu niets achter te zoeken.

Om mi hierop neer te komen, er gingen vóór,
tijdens en na het bedanken van Jaap als voorzitter
van de A.N.B..T.-E.V.C. van die rare geruchten
rond over1 een zogenaamde „neutrale" bond, de
A.B.B./A.B.T. Boze tongen beweerden, dat Jaap
plannen' smeedde met van Rooyen—'Hufferman—
Smit Duynzentkunst, waarvan de E.V.C, meer
zou weten, maar voornoemd driemanschap na-
tuurlijk niet. Om U een definitie te geven. Van
Rooyeri is directeur van het R.E.MJV. Concern-
Plaza Theater te Amsterdam, Hufferman de be-
drijfsleider van Plaza Theater en Smit Duvzent-
kunst personeejschet van Plaza Theater te Am-,

"sterdam. Toen nu de A.B.B./A.B.T. onder z.g.
auspiciën van voornoemd driemanschap (Huffer-
man was naar ons ter ore kwam het eerste lid dié
iedereen aanmoedigde) in Maart was opgericht,
fluisterde men reeds in de wandelgangen van de
bioscoopbedrijven te Amsterdam, dat een voqr-
Ippifl scmin Bestuur was gekozen, doch dat echtar„
langzamerhand-Jaap weer op z'n oude vertrouwde
'voorzitterszetel zou komen te zitténT Deze keen
dan"mëT"cïp~~ê"ën~"van rel rood piücEsT, maar een
van zacht wit leer, zoals een in die veronder-
stelling verkerende zusteronderneming van het
R.Ë.M.A.-Concern betaamt'. Kn voor Jaap is dat
natuurlijk geen bezwaar, een kameleon past zich
in kleur immers aan z'n omgeving aan. Maar dat
kon natuurlijk niet alles opeens gebeuren, want
dat zou een beetje TE veel in de gaten lopen.-
Geen mens kon het geloven, zelfs bij de A.N.H.1'.
nïet. De E.V.C, zat zich echter te yerkeukeknj.
Men liet düsTe geruchten voor wat zij waren.
Jaap dacht er echter het zijne.van. Hij moest toch
eerst zorgen dat hij die schijnmanoeuvre ten beste
kon'geven, n.l. de buit, de ó maanden salaris van
de E.V.G. en de prachtige vulpen in de wacht
slepen. Nu, dat was vóór Jaap een koud kunstje.
.Hij zou op het 2e Congres van de A.N.B, 1'.-
E.V.C. — let U wel — van.2 Mei 1950 wel eens
een afscheidsrede lanceren die zou klinken als een
klok. En wij moeten zegden, dat heeft Jaap er —
als een goed kameleon Set eén_kleveriae tong —
floed afgebracht. Wij laten de lezer enige proefjes
nemen van het verslag van Jaaps afscheidsrede
waarin onder meer het volgende staat te lézen."

„Dan spreekt de Voorzitter (Jaap -" Red.
,P.rAT.). zich uit over het tot stand komen der
loonregeling tusen de Uniebonden en de N.B.B.
(Verder staat over de gehele' toonregeling in het,
verslag niets - Red. P.F.T.). Zeer in ~het kort
besprak Mulder de vele successen van de orga-
nisatie o.m. de uniform-kwestie van de portiers
en controleurs bij het „R,E.M.A,-CONgERN",
enz. Spreker vond, dat het niet,de A.N.B.T. al-
leen geweest was, welke de vele successen heeft
behaald, doch de organisatie had dit alleen kun-
nen bereiken DOOR HAAR VERBONDEN-
HEID MET DE ErV£. Want het is nu eenmaal
een feit, dat begrepen moet worden, dat de wer-
kers* in de bioscopen en theaters zeer nauw ver-
bonden zijn met de andere arbeiders in de diverse
bedrijven, zoals metaal, textiel,.enz. Een machtige
en sterke E.V.C., vervolgt Mulder, zal zeer zeker
haar invloed kunnen Jaten gelden pp sociaal en
economisch gebied, doch onverminderd moeten
wij strijden voor de EENHEID IN DE VAK-
BEWEGING. Vanzelfsprekend -kwam de NEU-
TRALE ORGANISATIE ook nog naar voren
en spreker KEURDE DIT MET DE MEESTE
KLEM AF, DAAR DE VERDEELDHEID
SLECHTS TEN~ GOEDE KOMT AAN DE
ONDERNEMERS. ALLES WAT BUITEN DE
A.N.B.T. GEDAAN WORDT AAN^ VAK-
BONDSPOLITIEK IS STRUISVOGELPOLI-
TIEK en duidelijk moet aan de leden in het^
bioscoopbedrijf bekend gemaakt worden, dat
slechts verbondenheid met de E.V.C, tot ver-
wezenlijking van de idealen kan leiden."

En verder niets dan lofuitingen over de door
de E.V.C, gevoerde vakbondspolitiek aan het
slot waarvan Jaap dan zegt: „Vrienden, voor-
waarts met de A.N.B.T. en de E.V.C, naar een
betere samenleving".

Nu staat -in het April-nummer 1950 van de op
2 Maart 1950 .opgerichte z.g. „neutrale bond"
A.B.B./A.B.T. een artikel, getiteld: WAAROM
A.B.B.?" In dit artikel wordt o.m. letterlijk ge-
schreven: ,,Het organisatieleven in Rotterdam en
Schiedam is groot geworden dank zij de A.N.B.T,
'MET WEGLATING VAN DE LETTERS
E.V.C.", en vervolgens:

„Herhaaldelijk hebben de A.N.B.T.-Hoofd-
bestuurders, als zjj in vergadering bijeen waren
(waarvan dus Jaap voorzitter was - Red. P.F.T.)

' aangedrongen op het achterwege laten van pro-
paganda voor de E.V.C, in het maandblad van
de A.N.B.T.-E.V.C." In datzelfde artikel staat
dan: „Het heengaan van voorzitter Mulder, die
om „gezondheidsredenen" zijn functie moest
neerleggen, is voor ons (de nieuwe A.B.B.-ers,
Red. P.F.T.) dan ook een alarmsignaal geweest,
omdat wij — de toestand kennende — weten
dat mét Mulder de garantie verdwijnt, dat die

elementen „waartegen" hij (Jaap) het steeds vol-
gehouden . heeft, nu de leiding niet over zullen

.nemen. Wij (A.B.B.-ers, Red. P.F.T.) zijn er in-
tegendeel stellig van overtuigd, dat de „begin-
selen" van voorzitter Mulder, dieop '„democra-
tische wijze" steeds datgene gedaan heeit. wat
de leden van hem verwachten, „THANS ME'l
VOETEN GETREDEN WORDEN DOOR DE
LEDEN VAN DE OPPOSITIE".

Maar nou toch, indien die zogenaamde van
de A.N.B.T.-E.V.C. weggelopenen en zich thans
noemende A.B.B.-ers het in April 19.5.0 al voor
Jaap opnamen en diezelfde „peutrale" A.B.B.-ers
Jaap na die gloedvolle afscheidsrede op ne.t 'tt
congres van de A:N:B.T.-E.V.C. in Mei 1950 nu
nog zo op handen dragen, dan vinden wij toch
wel — hoewel Jaap hier buitengewoon verdien-
stelijk werk voor de E.V.C, heeft verricht, dat
moet gezegd worden — dat Jaap dat toch wel
eerlijk gezegd een klein tikkeltje anders had kun-
nen boetseren als .werkend lid van de A.B.B. Nee

_Jaap, ze hadden je bij de E.V.C, toch een beetje
„meer scnoling moeten geven, hoewel je het 'toch

aardig bedacht hebt. bn om het dan nog zover
te krijgen, dat je het driemanschap van Rooyen—
Hutterman—b'mit er voor kan interesseren, nou
wij vinden het verduveid knap van jel En dan
w'ie doe je wat/ Jou kostje is gekocht en de Ne-
derlandse Bioscoop Bond en aè K.V.C, aan één
lijntje. Die Jaap toch.'̂

£.igenlijK reuze lollig, dat je die van Rooyen—
hotierman en ï>mit-L>uyzentkust in je bootje hebt.
Vooral die Van Rooyen, die toch al zo'n hobbü'st
is m de verdeel- en néejtspolitiek. Uie denkt even
zijn slag te slaan met- de oprichting van weer een
nieuw „bondje", maar slaat de plank net mis.
IJie Jaap gunt van Kooyen ook'mets! Om je een
puist te lacnen. Wat een geweldenaar, die Jaap!
ün dan moeten we er niet aan denken, dat' je
tijdens 'die .„dure" galavoorstelling in het City
'i ueater te .Amsterdam', 'ter 'gelegenheid van de
vertoning van d$ r*iim. „G^'n.witn the wind", op
één plaats van J lü.— naast Van kooyen m oe~
loge zat. ijewoon om te scAuddeDulKen van het

'lécheri. Gefeliciteerd hoor Jaap! Knap gedaan!
Wat er verder as gebeurt waarde lezers? Zo-

dra Jaap dus zijn afscheidsrede voor het A.N.B.T./
ri.V-.C.-congres .had uitgesproken, is hij als de
bliksem naar het Plaza Theater gelopen, alwaar -
het driemanschap Van Rooyen—Hof ferman—
bmit Duyzentkunst al op hem stond te wachten.
,̂e hadden een wastobbe op het kantoor gezet

met een lekker zeepsopje en allerhande reinlgmgs •
middelen. Zodra Jaap binnenkwam-vielen ze alle
drie boven, op hem, trokken Jaaps kameleonpak
en andere kleren uiteen Set werd een wedstrijd
wie 'het eerst Jaaps rooie hemd te pakken kon
krijgen. Van Rooyen was er naast, want dte speelt
meer de tactiek van afwachten en dagen tellen,
maar Hufferman had het hemd te pakken. Nu de
kogel toch door de kerk was, werd meteen maar
openlijk van het driemanschap een viermanschap
gemaakt, dus Van Rooyen.—Hofferman—'Smit
iJuyzentkunst—Jaap Muider (dat arme drieman-
schap!) en daar zijn me die vier aan het wassen
geslagen om dat rooie hemd van jaap een meer
dragelijk tintje te geven' in overeenstemming- met
zijn toekomstige loopbaan, cafêhouder/werkend
lid van de A.b.b. Maar ze hebben het nïet verder
kunnen brengen dan rood, vuurrood, -want die
kleur was er niet uit te krijgen. Het hemd was
rood en bleef rood. Goeie, raad was: duur. Jaap
wist er natuurlijk weer raad mee. Hij had immers
z'n kameleonpak nog, dat ze hem net hadden
uitgetrokken. Dus rap dat pak oVer het . rooie
hemd: En zeg nou Zelf Jaap, dat hadden ze bij
de E.V.C. immers nooit goed gevonden. Gelukkig
maar dat het hemd zo kleurecht was.

Sindsdien duikt Jaap, geheel onverwacht, in
alle landstreken van ons land op om voor de z.g.
„neutrale" A.B.B./A.B.T. leden te werven, de
enige Bond, zoals Jaap zegt, die plotseling in drie
maanden"alle werknemers over het.gehele land
tot Itd-heeft. De P:F.T^en 'de-Bond St, Antonius
doen natuurlijk in het geheel niet meer mee. _Dat
zijn toch maat doodgeboren kindies, hè Taai. .___. . _ _ . ipl
Maar m het orgaan van October 1950 van de
A.B.B, schrijft' Jaap hartroerend in een artikel
..Bij miin. terugkeer" over- de thans zo kleiiie
A.N.B.T. Als U nu Jaaps afscheidsrede van Mei
ïybU-op het 2e Congres van de A.N.B.T.-Ë.V:C.
leest en Jaap schrijft nu over zijn „terugkeer", dan
geeft dat te denken. Er schijnt onder die twee
bondjes een- riool te lopen met een aantal uit-
gangen. En nu wat dié „neutraliteit" Van de
A.B.B./A.B.T, nog betreft. Vroeger als voorzitter
vande A.NAT.-E.V.C. heeft Jaap -altijd steen
en'been geklaagd, dat de P.F.T. zich als zelfstan-
dige organisatie voortbewoop^n noa niet aan21
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van de N.B.B, verzekerd. En die laatste is tóch
ook een Vakcentrale, al is die wat kapitalistisch
ingesteld. Van Eekeren, de penningmeester van
het voorlopig Hoofdbestuur van de A.B.B./A.B.T.
heeft n.l. vrij gegeven, dat de gelden (vier maal
honderd gulden) gestort door vier operateurs
en nodig pm de eerste onkosten van de A.B.B./
A.B.T. te dekken, geleend zijn-bij de heer Van
Rooyen, de directeur van het R.E.M.A.-Concern
Plaza-Theater. En de stroom van geld schijnt
niet op. te 'houden. Onlangs heeft Jaap een be-
zoek gebracht aan onze leden van het Luxor-
Theater te^ Groningen, in gezelschap^ moet

"weten varT'ae bedrljtsleidêr vannPIaza-Th5__
ftiiiterman en nog wel in een auto! Qnzëjeden
hadden volgens nem klachten inzake hét' niét toe-
passen van de Loonregeling door de werkgevers,
welke klachten al reeds lang aanhangig waren
gemaakt door de P.F.T. bij het .Bureau' voor Ar-
beidsrecht van het N.V.V. teneinde de Kanton
rechter in te schakelen. Jaap zeide tegen deze
mensen er'wel voor. te kunnen zorgen dat dfe-
Loonregeling -door de Directie' Luxor-Théatey
Groningen onmiddellijk zou worden nageleefd,
daar had Jaap. volgens zijn mededeling, zijn „ka-
nalen" voor. En prompt werden de klachten "Van.
Rooyen, directeur van het Plaza-Theater, in
handen gespeeld, die als voorzitter van de Sociale
Commissie deze klachten, nadat de ingekomen
stukken al reeds lang waren behandeld, ongeveer
aan het eind van de vergadering van 5 September
1950 ter sprake bracht. Dat te nog eens samen-
werking van het viermanschap. ''

Dit klop.t .ook geheel wat Mulder schrijft in het,
orgaan van de A.B.B. van October 1950 waarin
hij schrijft: „Bij mijn afscheid'.in Groningen —
"(waar hij tussen haakjes op uitnodiging van de
riaatselijke Afdeling der E.V.C. Groningen was
beland - Ked. P.F.T,) — kwamen wij (de.nieuwe
A.B.B.-ers en ik-Mulder) tot het besluit, in Sep-

. tember weer bij elkaar te komen", teneinde een ver-
gadering te beleggen, waar ik (Mulder) dan
tevens het resultaat van de bemoeienissen der
A.B.B, en Sociale Commissie „hoopte" té kunnen
mededelen.

Nu wat die „hoop" betreft, was het riovere
resultaat, dat op de^ vergadering van de Sociale
Commissie van 2t> beptemfcer j.l. door de voorzitter
werd medegedeeld, dat de Directie van het Luxor-
'Iheater niet had gereageerd, waarna door de
bqciale Commissiee werd besloten -andermaal deze
directie in de vorm van een sommatie hierover uit-
sluitsel te vragen. Op die door Jaap beoogde
vergadering voor "die nieuwe A.B,rS.-ers te Gro-
ningen in september j.i. stond dus Jaap weer eens
in .zn rooie hemd. U ziet, Jaap tracht, maa-r dan
ook op alle mogelijke wijze het werk van de bona-i
lide organisaties; de P.f'.T. en de Bond St. An-
tonius te doorkruisen, daarbij geassisteerd door
zijn kornuit uit het viermanschap Van Rooyen.
Wat die Jaap al niet Idaar speelt. Het is toch een
veelzijdig geniel

Enlin, laat Jaap zich echter maar niet bezorgd
maken. Wij zijn nsg .steeds geen doodgeboren
kindje. .De afdeling Groningen van de P.t.T., al-
waar Jaap nu zit te wroeten en welke hij al „zijfl"
Aideüng • noemt, staat nog volkomen sterk, afge-
zien van die paar mensen die zich door Jaap op
hebben laten warmen, maar die, naar wij overtuigdj
zijn, hun ogen reeds lang zijn opengegaan.

4. Als slot zijn wij nu beland bij de Bond vai
Geëmployéerden in het Nederlandse- Filmbedrij,
(boconerij. Van deze „Bond" behoeven wij maai
weinig te zeggen. Deze beweegt zich in grot<
trekken op het terrein van het Fiünverhuurbedrij'f
hoewel men tracht .ook- het teuein van de Film-

slaten^was bij een grote Vakcentrale, zonder
welks steun men m de vakbeweging niets .zou
kunnen bereiken. Wij hebben natuurlijk Jaaps
wijze raad opgevolgd en hebben ons aangesloten
bij het N.V.V., Jaap is echter plotseling in schijn
van mening en kleur veranderd. Dat lijkt natuur-
lijk maar' zo. Hij heeft zich, heel leep zo hij is,
niet alleen van de steun van. de E,V,C„ doch ook

Biogeaop- en l heaterbedriiven te bestrijken. Naa
• .óns ter ore. kwam 'neeit deze Bond een 200-ta

donatèurs-werkgevers-leden van de N.B.B.,, di<
maandelijks een bedrag van ƒ 20,— per week il
de kas van de Boconefi storten. U behoeft dua
niet te vragen. Verder staat het Bondsbureau
van de N.b.B. en Directiestaf in.zeer.,nauw con
tact met deze Boconefi-. Verder commentaar --i
wel overbodig.

De werknemers in de Film-, Bioscoop- en
Theaterbedrijven hebben uit déze 'gegevens maar
één les te trekken, n.l. dat de A.N.B.T.-E.V.C

. zich .beweegt als een inktvis, die met zijn vang
armen tracht van alle 'kanten ,;Comité's" en
„Bonden" op te richten op basis van door dez
centrale gegeven richtlijnen. ,

De Nederlandse Bioscoop Bond tracht doo
steun aan niet-bonafide Bonden,'die buiten'hè
officieel overleg staan* de verdeel- en heers
politiek te zaaien. EEN ERNSTIGE WAAR
SCHUWING AAN IEDERE WERKNEMER
IN DE FILM-, BIOSCOOK EN THEATER
BEDRIJVEN IS HIER ZEKER OP ZIJN
PLAATS.

l Sluit U daarom aan bij een van.de bij de Stich-
[ ting van den Arbeid aangesloten bonafide Bonden.
j waarvan de P.F.T. „DE" Bond is op het terrein
; van Film, Bioscoop en Theater, aangesloten bij
i het N.V.V.

i" HET HOOFDBESTUUR.

l



V
S

VBRgaOÜWSIIJK
Verbinding: No.12
Doss.222/1
Onderwerp: Verhouding A.N.B.T.-a.v.u. en de A.B.B
Datum ontvangst bericht:
Betrouwoaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwoaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

13 November 1950

B.O.S. van 10 October 1950
No.91b9ti M.v.B.2. *

4 j/

/
Naar aanleiding van nevenvermeld schrijven wera een

onderzoek ingesteld naar de huidige situatie tussen ae
A.N.B.T. (Algemene Nederlandse Bond van Werkers in 't
Bioscopp- en theaterbedrijf) aangesloten pij de 1S.X.XI.—
en de A.B.B.-A.B.T. (Algemene Bond van .bioscooppersoneel/
Algemene Ëona van Tneaterpersoneel).

De A.B.B.-A.B.T. werd te Amsterdam opgericht op .2
Maart 1950. . ' **"'"

Blijkens artikelen in net door de A.B.B.-A.B,T. uit-
gegeven orgaan is men tot oprichting van deze nieuwe -
naar men voorgeeft - neutrale Bond overgegaan, omdat men
zien wenst te onttrekken aan de in de A.N.B.T. heersende
politieke invloed yan de E.V.C.

aowel in Amsterdam als in Rotterdam en Groningen is
een belangrijk aantal personen, die eerst waren georgani-
seerd in de A.H.B_»_!P. toegetreden tot de A.B.B.-A.B.T.

Ook uit de gemeente 's-&ravenhage zijn, blijkens ver-
klaring van betrouwbare bij het bioscoop- en theaterbe-
drijf goed georiënteerde personen, enkele personen tot ge-
noemde nieuwe Bond toegetreden, doch dit aantal is zo ge-
ring, dat men in deze gemeente nog niet tot het vormen van
een afdeling kon overgaan.

Door één van vorenbedoelde berichtgevers wordt be-
weerd, dat er geruchten gaan, dat de A.B.B.-A.B.T. is op-
gericht met steun van de Nederlandse Bioscoop Bond en dat
bij de oprichting de gelden (vier maal honderd gulden) ge-
stort door vier operateurs en nodig om de eerste onkosten
van de A.B.B.-A.B.T* te dekken, geleend zijn van de heer
VAN ROOIEN, de directeur van het R.E.M.A.-concern Plaza-̂
TËeâ Eërrj£e Amsterdam, die een vooraanstaand lid of bestuur-
der van de N.B.B, zou zijn.

Dezelfde berichtgevers suggereren, mede in verband
met het vorenstaande, dat de N.B.B, tracht door steun aan
niet-bonafide bonden, zoals de A.B.B.-A.B.T., die buiten
het officieel overleg staan, de verdeel- en heerspolitiek
te zaaien.

Door bedoelde berichtgevers wordt de figuur Jaap MUL-
DJSB, wonende te Amsterdam, voormalig landelijk voorzitter
van de A.N.B.I., die in Mei 1950 voor die functie heeft
bedankt "wegens gezondheidsredenen", met zeer groot wani-

. -trouwen-
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trouwen bezien.
Deze MULDER toch heeft tijdens zijn voorzitterschap

van de A.ÏT.B.T. steeds de verbondenheid met de "E.V.C, ge-
propageerd.

Nog in zijn z.g. afscheidsrede van de A.N.B.T. tij-
dens het op 2 Mei 1950 gehouden 2e congres van deze orga-
nisatie, welke rede later werd opgenomen in het orgaan van
de A.H.B.T., verklaarde MULDER, dat de successen, die cle
A.N.B.T. had behaald, alleen waren bereikt door haar ver-
bondenheid met de B.V.C.

Hen machtige en sterke E.V.C., verklaarde MULDEH,
zal zeer zeker haar invloed kunnen laten gelden op soci-
aal en economisch gebied, doch onverminderd moeten wij
strijden voor de eenheid in de vakbeweging.

Een neutrale organisatie werd door MULDER met de
meeste klem afgewezen, daar de verdeeldheid slechts ten
goede komt aan de ondernemers.

"Alles wat buiten de A.N.B.T. gedaan wordt aan de
vakbondspolitiek is struisvogelpolitiek en duidelijk moet
aan de leden in het bioscoopbedrijf bekend gemaakt worden,
dat slechts verbondenheid met de E.V.C, tot verwezenlij-
king van de idealen kan leiden".

Aan het slot van zijn rede verklaarde MULDER: "Vrien-
den, voorwaarts met de A.N.B.T. en de E.V.C, naar een be-
tere aamenleving".

In September 1948 heeft MULDER, volgens verklaring
van berichtgevers, op kosten van de E.V.C, een reis ge-
maakt naar Tsjecho-Slowakije.

Na zijn terugkeer werden in een reisbeschrijving van
MULDER, in het orgaan van de A.N.B.T., de sociale- en an-
dere toestanden van dat land op alle mogelijke wijzen ver-
heerlijkt.

Gedurende de laatste maanden van zijn voorzitterschap
van de A.N.B.T, "toen zijn gezondheidstoestand te wensen
overliet", is hem vanwege de E.V.O, een aanbod gedaan om
voor drie maanden of meer met vacantie te gaan, desnoods
naar Ïsjecho-Slowakije. Hierop is MULDER niet ingegaan.

Bij aijn afscheid van de A.N.B.T. heeft de E.V.C,
hem, blijkens verklaring van een der berichtgevers, nog
drie maanden salaris en een vulpen gegeven.

In verband met het vorenstaande vinden vorenbedoelde
berichtgevers het zeer vreemd, dat MULDER, die nadien als
werkend lid toetrad tot de A.B.B.-A.B.T., thans een werk-
zaam aandeel heeft in deze z-g- neutrale organisatie, ter-
wijl er geruchten gaan, dat hij binnenkort wel voorzitter
van deze A.B.B.-A.B.ï. zal worden.

2ij achten hét dan ook niet onwaarschijnlijk, dat
hierin de infiltratie van het communisme of van de E.V.C.
een rol speelt ~ ~~ ~ ~~~

Bij het bekend worden van nadere bijzo4derheden over
de A.B.B.-A.B,T. zullen deze ten spoedigste te Uwer kennis
worden gebracht, (einde)r
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Onderwerp:vergadering A.B.B.-A.B.T«
a-fdeling Amsterdam.

VERTROUWELIJK.

2 November 1950.

(•"

Verslag van een besloten vergadering van de Algemene Bond van
Bioscooppersoneel (Theaterpersoneel werd in feet geheel niet
gênoemd),gehouden op Donderdag 2 November 1950 in de zaal van
de dansschool W.du Beau,van Woustraat 4 te Amsterdam.

De leden waren voor deze vergadering per convocatie,die strikt
persoonlijk was,opgeroepen.
Vern'öTaén werd dat men had gerekend op ongeveer 100 aanwezigen
doch het aantal aanwezigen bedroeg ongeveer 40 personen,waaron-
der drie vrouwen. ~"
In de zaalwaren geen versieringen aangebracht en colportage
e.d.vonden niet plaats.

Op het inde zaal aanwezige podium werd plaats genomen door:
yl Hendrik Harmanus SMIT-DUUZMDTKHT3T,geboren te Amsterdam,2E
* Februari 1918,aa U bekend,

P ie t er Cornelis van EJOKEH . geboren te Amsterdam, 27 April 1917j
eja Ü bekend en

A Arie Willem SCHUTTER.geboren te Driebergen,13 Mei 1913^9*1 U
beken'dT

Te ongeveer 0,50 uur werd de vergadering geopend door SMIT- i
DÜIJZENDTKIH3T.voornoemd.als voorlopig voorzitter van de afde-

_vgn_ reeds gêno emcTë organisatië~.
Sprekerbegon meteen doel en streven van de A.B. B. uiteen te
zetten.
Het doel is al de werknemers in de bioscoopbedrijven in een
organisatie samen te brengen. Daartoe worden verschillende on-
derorganisaties in het leven geroepen o. a. een voor portiers
en een voor operateurs, zodat wanneer voor een bepaalde groep
speciale belangen in een vergadering behandeld moeten worden,
de besprekingen niet verwateren doordat mensen met andere be-
l^ngen ook in die vergadering hun belangen gaan voorstaan •Hier-
door worden ijmners de besprekingen geremd.
Al de in te stellen groep-organj.satietworden dan overkoepeld
dpor de A. B. B» .Deze A. B. B. moet zijn eén~'strik't"heu'1ïr'aTë' orga^-
nisatiè^eljKe ruimte geeft voor ieder,, ongeacht zijn geestelijke
richting of politieke kleur. Alleen de sociale en economische
belangen van het personeel worden voorgestaan door de organisa-
tie en op geen enkele wijze mag de organisatie geestelijk of po-
litiek beïnvloed worden, zeker niet van buiten af,zoels plaa-ts
heeft gevonden bij de A. N. B. T. -E. V. C. die zeer sterk door partil-
politiek geleid werd.
Alleen als alle werkers inde bedrijven zich aansluiten end e
organisatie zich houdt binnen de haar gestelde perken, kan men
verwachten dat de organistie sterk wordt en voor het personeel
van de bioscopen wat kan bereiken.
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Vervolgens sprak Van EKESM,voornoemd.,die uitvoerig de gang van
zaken die tot oprlcKtlng van de A.B.B.en de afscheiding van
de A.N.B.T.4E.V.C.had geleid,schetste.De houding van de A.N.B.T.
bij de film "Het ijzeren gordijn" werd door spreker uiteengezet.
Hij betoogde,in aansluiting hierop,dat de A.N.B.T.niet de be-
langen van de werknemers in de bioscoopbedrijven behartigde
doch inde eerste plaats andere belangen na joeg. De A.N. B. T. wenste
actie,afgezien van het feit of deze actie het belang van de
werknemers diende.
Spreker releveerde de oprichting ende werkwijze van het Qpera-
teurs-comité en verdedigde zeer stere de persoon van Japob
MttUjJjiH (geBoren te Haarlem, 6 September 19014ea U bekend) die
steeds voor de belangen van de werkers op de bres had gestaan.
Momenteel weet de A.N.B.T.niets beters te doen dan vuil te
spuien in de richting van Mulder.Spreker betreurde het dat de
A.N.B.T.deze weg was opgegaan.Het begin van haar en van de E.V.C.

( was goed.Een grote organisatie voor alle arbeiders ongeacht de
^•^ politieke kleur en geestelijke richting.Zij had een machtig or-

(.. gaan kunnen worden,maar ze distancieerde zich van de belangen
der arbeiders en stelde de partijpolitiek voorop.

SMIT-DU1J2BNDTKIK3T bespo»k vervolgens de afgelopen periode.Hij
verklaarde zelf aï n ie t veel hierover te willen zeggen aangezien
het ongewenst was namen te noemen in die gevallen dat men voor
leden wat bereikt had.Hij wees diverse punten aan. waar de A/B.B,
voor leden en ook voor niet-leden in de bres gesprongen was en
met succes.De A.B.B.toonde zich vaak actief voordat andere orga-
nisaties optraden.Hij prees de goede samenwerking met de K.A.B,
en deelde mede dat het aantal leden reedstyras gegroeid tot 250.

Bij de rondvraag werd MnLDgR,voorno emd t d ie in de zaal aanwezig
was,op het podium genodigd om,speciaal zijn persoon betreffende
vragen,te kunnen beantwoorden.
De houding van Mulder ondervond nogal oritiek,vooral zijn over-
gaan naar de A.B.B, en zijn houding tijdens de maanden dat hij

f- nog salaris ontving van de A.N.B.T.
*— _ Als antwoord verdedigde Mulder zich in een rede van ongeveer

(^ 15 minuten.
Hij verklaarde dat hij als landelijk voorzitter en als voorzit-
ter van bijna alle plaatselijke afdelingen van de A.N.B.T.steeds
gepoogd had de partijpolitiek buiten te houden en de belangen
van de leden te aienen,tegen elke invloed van buiten in.In het
laatst werd dat e ohter onmogelijk.Men zou hem reeds lang eerder
ontslagen hebben,ware het niet dat men vreesde dat met hem de
gehele A.N.B,T.zou ondergaan.

Aan de discussie werd ook deelgenomen door:Antonius Johann es de
J3IE, ge boren te Amsterdam,27 Maart 1911̂  «a ü beleend. " —
De Bie verdedigde sterk het opridhten en de werkwijze van het
ojaerateurscomité QTI was niet overtuigd dat dit ^comité voer in
het kielzog van dé E.V.C. c.q. C.P.N. .Vanaf de bestuurstafel werd
hij heftig bestreden waarbij echter zijn goede trouw boven alles
verheven werd geacht.

Te ongeveer 3,20 uur werd de vergadering door de voorzitter ge-
sloten.De stemming tijdens de vergadering was rustig en wat
la™,mogelijk ook dOQr ^ iQgQ temperatuur ta d9 29ai.De sprekers

waren slecht te n<emen. einde
!L \\ Mede verz.aan.H.C.Asd.

' Jv*-»l
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31 October 1950*

In aansluiting op dezerzijds rapport No.914b-.50 dd.
24 Qetober 1950» kan aan het vervelde Inzake het Actie
Comité* Operatetare (sub O, pagina 5 e. v,) het volgende
worden toegevoegd?

briefKaar uit een ter Inzage verkregen, ongedateerde
van de oi j U bekende Johanneg Ooenraad

>1) blijkt, verïlaarf(15,2,1921) blijkt, verklaart bij "dat MJ zicia in de
"toekomst zal onthouden fan enigerlei aotie, in welk»
"vorm dan ook, gericht tegen de Nederlandse Bioscoop»-
"Bond, de 3tich-ting Instituut Toor Opleiding <ra ïech-
"niflch Bioaooopperaoneel, e.at Hij erkent dat bet e»»
"jttist ran hem is geweest niet te nebben willen deel*
"nemen aan het operateursexaoen ran de Stichting roe*»
"noemd,' ie alsnog bereid aan het eeretrolgende opera*
*teur«e*amen deel te nemen en veraoekt in afwachting
"daarvan voor een dispensatie in aanmerking te mogen
"konen*,

Zijn verkleefeter, de Maatschappij voor Oinegrafie K.f.
TToeg aan bor«ngenoead« Stiehting, uit aoaiale Motie»
ven, hem een dispensatie te geven. Van SBB3?BH zou " >
onder inrloed en «iigg«*tiatt van zijn raltbonfl (ASif}
hebben geweigerd het operateuraexaaen af te leggen.
Se warkgaeffltt* sprak Van BKSSTBB's bereidheid uit o»
t«e.t. aan het ezawem deel te nemen.

_ __ wel hoofdzakelijk
ii.t»,rJLaJJĵ |j«h«rai»tiï*»ö' iftïTIj» ge baseer* | ie
dit Operateur»comTt4 toeh door mijn uittreden een

klap toegebraeht. f* «eer. waar genwhten de ronde
doen dat ook de bil 9 bekende voorzitter van dit comi-
té" (BBHSBROBK) er de brui aan «ou hebben gegeven.

Hoewel de erkenning van
op i
aan
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ia Ait t*adiiij '̂ aiat baiwaA «iJa. acataa ai* ia Au

fra«tia Fil»- aa fhaatarbadrijf ram A» m «a. 150 »*a
ia »i«fc raraaaA KOU fctbbaa. Da larlaaA vaa da BVO ia op

ia ^Ay A* •ttbavoriag ia Aa &$£§$ i 1000 aaa
iwaAalA (ïatamari 1950 )i aaa inrlaaA, Aia a» A* brau*
Maart 1950 raraebroapalaa door gaatadiga taniggaag

ia ladan.

Plaataalijk ga«iaa «ouAaa, galat «p luit boraastaaaia,
wor AmtarAaa At' «Igaada oi^fara galdaa: Kff t 49}
U* i 25. XTO t «00 {Fabruari 1950). fit laatata aam-
tal «on thaaa tot «p naar Aaa A* kal« «i|a taragga*
braadt, keawal h»t laAaatal vaa At ABB-ABÏ ta A»atarAaa
(«a. I$0 m«a ia Saptambar 1950) daarraa gaaa waarapiaga-
liag i«.

» y»

•a laaf «oakaa naar aaa baTradigaaAa TOÏ» vaa orgaaiaa-
iia ttt*A, tia aan ^•f»aaA»ii|iE bagin 1»4« tot ataad ga-
JEDMB baAri^fagre^p Bloaeoop», fhaatay» aa S«h»
**AftJf {k«)!%«*f *i»-ïl*a gaaaa»«) -aaagaalotaa

badrijf agroap Oultmu- ST0- im Jiml 194S

g-
i*

gagaaa tot oprichting van ««a Jurldlaea-autonafta ba-
dri|fBbaaA
KS IX
alatan
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$* «otarlBeb.» kracht, *«& ha t bagln af, €**•* organieatia
va» balicaaaad in da figuur *aa MPLBB». 4**» «eftls w»*4
noaaa, 4* politiaka kunïtgrapaa— «oal« ai» «iea, m aan idaa-

VC-BVC-boglaT &»• langar $0* •**» bagonnan af t» *****
«•»***• b«it*n 4* 4*t» wiu* ao*d«a. B» «««r 44***$*
tot d» *plit»ing in 4* A#if l«f IA fcft 0?H-SYC-rtBB*«r rond
da t*rtoaiag In A»«t»r4« (Jnll 1949) Vftft 4* fil« HBT IJZERS!
8©itIJi« i*s fwblioati» In S* Waarheid van 12 Jtïli 1949 acütt
4* film to«l»dit»»4; «v v*r4*& co»fli«t«a tusB«n politi» «n
b«Tolkinf rarwaeJat, waardoor g»Ta*r roor lieh«»«ïiJk l«t»«l
«ou ontataa» bij fett bio»ooopp«raon«»l Tan h«t Hlalto-Th**-

D« ABlf wild» dit p«raoi»«l H 3 staking finanol«*l

, 4* politi»!» mrfrit»» waai dit btrioiit pro«T»nd»f nam
dit »l«t «m li*t in Hat ?ri j» ToUt TO» 14 J î dar wt»a (»•
VaariMid u«n«ta »i Ja t*«anapraak altt t« plaatwn) , dat dit
AOf-b«aliiit in strijd wa« »et 4* w»ns Tan 5 fioofdb«»tu«rd»Mi
AIBT «a i 80?É d« ladaa.

Vaaraald fan 20 Jwli 1949 komt dan tarog «at t» *«g«»n,
dat "kat hoofdbaatttwr AJÏ1 «a h«t aayratariaat «TO : va«tatal>
"l«n» dat hat standpunt Tan finanalfla bij «t and TOor ladaa,
•dia g«*n Mdavarklnit %t| bat draaivn '«a» daaa film villa»
gavtn, allatn «tuitt* «f da et«« fan M01DBB", wi«na »ta»i>an
ij Haibij Hai Yrl^a folk, ajikart» tar»i!» «ullan wordan

aan aan bljpia' t« ro«p«n Bondwa*4. V*«i dit fora sou W31r-
WOt ay»nw«l in bat ««lijk *ijn »»tald «at 94 taf»n 4 at»«-

BfOwaarbij bat aoofdba.tiwr BfO kat "Pa«»aTi" »ou kabbaa
ultgaapr«k»a.
Daaa ««hxadbalijdani» ie niat ««a» BO rraaad. wannaar a«n
badankt dat da to«n »«t woord «a daad garearda eonaiuiiiatiaeh
agitatia, aa druk ia d» par» *a opanbaarhaid ta «ijn bt «p«>-
k«af ia aam grandi»v* nad*rla«g «inli<4«* X^»aw*lt daaraa
aoat a»n daal faa hat AIBf^b»«taar aèt K
aohtar 4* rug vaa T»or«ittar MTOSBR oa, bijaaafcomatan aabb«a
ga&rrangaard, waarin aaatr«K«l*a jag»a« aaa wardan bt^rekaa.
Ia alk g«TOl, lM»t v»r4 mim aattarti jd blijkbaar ta gortig

ai j gaf t» kaaaaa «9 4« BendaraadTargadariag AIBT Taa 7
950 "Kaart 1950 "oa gaaondnaidaradanta" *i|a fanctia «l*

tar op nat a.** oongr»» a*ar t* laggaa, hatgaan gaaehiadd*.
lat blaraaa wal aaa *m aadar i» roorafgagaan aog* blljkaa
uit **a berioöt ia Wirkaad ladarlaad van ? «Taai 1950, waarin
wordt ta kanaaa g«gaf«at dat 4* op a»t oongra» van f lïai
1950 "niaaw banoiad* Toor«itt«r» kaaaraad f|̂ p. iâ asjw*

i» jjĵ^ »«.*»«• .*»j«_. : . . . . . . . .

Zoals -TOiEaa jagen» andaran varklaarda, »oet 4*
«oha BTO-üof dbaotttiirder Bartu» y»n dar, HEUL 'b*» kabben ga-
vraagd oa zioïi (aa da breuk} wor hat laT»a niat aaar to b**
aoaiaa aat Takbondaaaaogalagsnlwdan op dit tarrain, waarop
MULDER dit voor aan p«rled* vaa 3 a&andan «ou habban aaloofd.

MPLPBB
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«oot ««A op bioscoopgobiod , «owol toohniaoh. als orga-
r|«#h, «oed ifcfovoord *an iiJm» dio in A* Ja*** na d»

AMBf hooft vorbondon,JéiM hooi wat aoftfton aaa ««
hijhot «o*4» Ji*«f * mo«*tn ti*«ht«n t« boroikon.

AIBf ««u dan ook aiot ovoruo««ad ^ uit «o»wini»Ug«li*

bond 4»
va»

d o oh
«m »•* »»««-

twrmd.
aitt «N» au ook

»n »rt»
-fffi * * Juli 1950, **a

t»ro»tw»*T-
*

it
door tom o»or*ok«»d

difd op d* «eh»u*»»k»r» wordt
bT«»f tofti d» AIBÏ t*

»at i* AHBf do **&*&#£«§ dasig hoog «it, aiogo blijkoa uit
«ija ox-«m«& Bioaeoop A Thoator ia, 8opt««b»r 1950. waarin
do ox-TOOTKittor in bij»a olko kolo» al» bot Kvarto

- k - - ' -" * - - ' " • "

^^^y ĵ;̂ 1«Hl
zoiuar

Tolgojw dit pamflot
aX» yotty»Att*y mui 5 iMtaaÉan <Mnl.-mpt.ii

ê*Ü89f goaeeoptoord, dn» tot 2 &*§****« 1950, o* naar an-
dor w*rk o» to «ion, wat 'hi| «ovondon hooft dftü^«i*h in to

U» ABB-ABÏ wordt dan ook oldm i* BTC*p»blioatiO« hot
^onoovd*

Taa Jlini 1948 gokogon AlBg-boatmir

t«««sit%Mr ^9*^'" Aaatordaa
2f. iddw •/

, ' po%min [̂Io»tor

Eot op hot eo
«r «3i*

A.3.
H.S.
1.0.
ü.jr.
H,

Aauitorda»

t- o s-
; M . i t

U>o'S-6 V)

^-\jiw
J>o*o formatio word op hot ««aft».* «ft» t Kol 1950 gowijiigd
on TorMlndord. on wolï • !——•

V8PAAI
8HIT

tEA

Ï.H.J.
1.
A,S.
H.J.B.
H.Ö.T.
f.

toowittor
2« i«o«
•oorotaria
2o idom

Attstordaa

Aaistorda»
Aaatordan



Bioaeoep & Theater.
is het redactie-adrea gevestigd Yan het orgaan

B) A.B.B.-A.B.g.

, k x**
M

D» strubbelingen fê» MOU3SR B»t de AHBT waren Toor verschil-
lende leden aanleiding vit bun organisatie t» lopen, en op
g Maart 195Q eea nieuwe feoró te stiehten, die eiah op neu-
trial standpunt wenet te plaateen. De naam de«er organisatie
wer4: AMEÜENE BOHD f AI BlOSCOOPPEasOHSSi * AMÜfBSi BOUD
TAH THEATBfiPERSOHïSL. Het orgaan IE gelijknamig; de redao-
tie berurt fei| A. SOHOtïBE. KMteroiAttraat 12 hui», alhier.
Hl;} i» een der »e€e-opri«hiere Tan de»e boni. Tot duarer

S waiaaér» wm dit blad, waarran tot laatnte is
Ostober 1950*

Als andere werker» voor 6* totstandkoming en propagering
van f«a* bond worden genoead;

OOSTEKWIJK
ftBOBHE
«ÜIXM

H.(«ie sub A,pag3) **
J»r "
H.

7 Eotterda»
Eotterda»
Aaaterda»

HI1ST
BBKEEBM
HEI JDÏ ,

g.
K.P.H. J.
ran
ran der

Rotterdam
AM3TEEDAH

Sen landelijk be»t\»r i» nog niet gekosen. evenmin ale een
AmsterdasMi. De werker» knappen Toorlopig de «aakjeö 09.
Tervaeht wordt dat M9i£mt als promotor aehter de«e hele
affaire, a* roormittertóamer «al gaan hanteren voor het lan-
delijk bestuur.

In begin Tan H o «moer 1950 aou t* de»er atede 4* eerota of-
fici«ï» bijeenkosurfc worden g»ho«A«a (hierop «ai uiteraard
attent worden gtblémptt)»
Statuten «a reglementen moeten worden uitgewerkt.

Het ligt in d» bedoeling o» «ui*»r rakbondeaotie te gaan we-
ren «m de*e niet te lat*» beïnvloeden door partijpolitieke
aepiratie». van welke richting dan ook. Ia dê edane ervarin-
gen in d* AHJÏ, moet d» figaur van MUiDSE daarvoor borg
•taan.

/TO«3T
De Waarheid van 51 Haart 1950 werd/Tan BKKBKBH .
l en HDÛ l rojemnt uit de AMBÏ ge«i»t op eea ASBt-

vergadering van Dlnaéag 28 Maart 1950.

To«r persreactiee op de eeheuring, aie o,a.s
HET NIJBÜWS VA» HE DAö 10. 3.1950
DB WAAEHBID 18. 5.1950 - 51.
WERKEJID KËDEHLAHD 25. 5.1950 - 22.

5. 6.1950
HET ALOEKBEH HAÏTDELSBLAI» 30. 5.1950.

4.1950 *m



*> ACTIB CORITg OPERA T£US9

Merkwaardiger vi Is, politiële bezien, kwa» aa de scheuring
(lie arab A en B) dit comité tot stand em wel op 27 Af ril
1950 ia g» bouw Sootfeaea, alhier,, waarvan ü destijds een
verslag werd toegezonden ouder no.760«-4/48 dd. 27 April

iet daar besprokene, het kuren VB» de «aal deer de AKBT en
de etanwejcigheid Tan Bartas van-. der ICSüL. gaten al eam vinger-
wijzing «aar de richting, waaruit ie wind voei. Tergelljk
ook b. T.: wl»e Allf beeft ziek Tas enige aroelder s vijandige
"elesaraitem ontdaan ca m»t succes de strijd ie voereo tegea
*de Ter slecht er Ing en di« liet t beat «r- em bioscooppersoneel
"Bedreigen* {ïfaarlaia 31,3.50).

Per l Januari 1950 was deer de Ieder landae Bioscoopbond net
unie bonden, onder goedkeuring fan liet Ooilege van Bijksbemiö-
dclaare, eem loonregeling tel atand g«Jto«*n, die nog Ter
tenfî terd lag van eea eeheorlijlce collectieve arbeid e-orftr-
e«ako»st. Ia Takbondskritigen wordt d*«a regeling dan ook
toor Tftrbatering ratbaar gsaoht, «et ma*e b. T. liet stabiel
stelle» van de functie der operateurs (werkclasaificatie),
regeling «xa«ena e.d. liettemin wordt do loonregoling ge-
zien als een baai e mier verdeer praten,

fer&î fde: er &iji& im Mederlaad tussen 1 000 - 1200 oporatoure,
Ameterda* er i 17$ voer sljn rekaaing neeat.

®e ABB-AJ8f ne«at 3»et atandpujit in, dat ie feesta&ade grie^es
deer de fakorgsnlsatiefl ktmnen werden opgeleet; een speciaal
aetieco»it< beheef t daarvoor niet te beataaa.

i
Dit comité* wordt «j«leid deer HEKSBSOSg. voereittef. en
BBBSIS8. secretarie, terwijl oek e«n «ekere De BOBE es
BIB daarvan deel aoeten hebben uitgeaaakt; desa laatateTwet
«ouden evenwel vit onenigheid aet I* verkapte politiek» agi-
tatie achter deze saaie» zijn afget**dem. Se BIB sou overwe-
gen tot de nieuwe bond toe te treden.

Bit eo»it¥, waarin ongeveer 50 aam zouden zitten, en dat
•eeraalen vergaderingen voor operatexira belegde, beeft aich
eea gestencild orgaaa aangemeten dat onregelmatig bet lieïtt
aiet; het heet: OPSRAgEüHSOggAAH. Bet secretaritiat te rust

-i— •••••••••••••••••••••MM^VIMIWMB** ^^**^^"jj ^^/WeJ*Ww^«^P *F^pfl^%ff^^«*V^*^* , IWgrej^Jjggj^^JfijES^tjK "^wifcwP "ÏWB r̂

moet sijn In de handen van d« AggftjM^BBÜil:|JBjf. die
zijn beurt weer zijn orders t.o.v. dit comi

Tt> ».•:.; xf ! ««l *•»' Bertue van der. HfcgL. Ben
wtrö »it *imsld»«iiïörjiijliö»"

Toen op e«a Haanaagaörgen H l̂SBSOEg ia hot gebouw
verscheen op het ziftiagsuur van d» AKBT, werd hij

»§r|y», y der a^^I» geroepen om verslag te doem van ei
ervaringen als praeses vam bet comité". Sa liet gesprek, advi-
seerde ?AK WÉLJg^ e* een brief naar Bes laag te schrijve»,
waaraan HÊHSBROBK geestdriftig gevolg wilde geven en daartoe
een vel papier «et ASBT-briefhoofd pakte. 2e mocht het even-
wel ai»t; vel op blanco/neutraal papier, "voor de^«aaomlliige*

Het



«P a* geiaaade l»oar*««lin« t» eiaem,
alaaafta oa«eéaaMiAkiBg *a* fan«tiewi3El*ia«en ia fta werk-

bet «a
d« werkboekjes tas? «roatröle op te atwan naar 4«
Instituut wor üplaidin« vaa ï«*haai««ii Bio«öOOpp*r»oi»«ltt,

h«t g»*n «rfeennl»* d«*«r 9ti«Jatiag <d« ASBÏ

bet ceiaitrf Ö* %»rkbö»kj«fl «a tot «l*t ftil«iB*«rt
de aanwazlgheid ran MÜJDES in de Stieiitiög la «i|a kwaliteit
al»

op
van ölt «nawittf- «n 3e daarbij g*%»*igi* t«x»iiaologi«. lat»«
geen twijfel bestaan aan <3« opzet van «•» klein atallni»-
tiscli stuntte, foeh, e eenwel t «clii^t bier reelal liet «oe
1» vlak ii»t politieke te j*it*a »n naajr liet »**r t««Jx»iaaite
interne «fikea uit operatetirakriB«*fi betreft en <4e aaahang
van het oomitrf naar «*£*&* ia, lijkt aam docrbordwen oy
öeze aatfljrie ToorBhsa^a niet noodzakelijk.
la bestseuwl* grieTen trouwena Juibben de aanë&cht van d* Qaie-
boaöen.

Wellicht Iranncn ée lBliehtiü£eadieiisten in Rotterdaa a»
tentake no« «iiig« ophelderia« vereciiaf feu,

Mei«exiea aan ia Ba Vaaarfwiï fan 17 Mei 1950 Toorkoawsaö bericht,
voorin is TamaalS dat ook $n f»-QraT6nlua«« aan dergelijk

wer^ ©p^erickt (Bertua vtui dey B3sÜL eipr&kO, dat ia
A«eterda«e« oo»it<«at feat A«eterda«e« oo»it< «oataet

«at Botteröa»»* opera teura.

7oer parauitia^ea ia»ake dit ooait¥t r&adple«e nam a*

* 5-
HE? ALö.HAIBELSBLAIÏ 2?. 4,50 - 20. 7.50 * 5. 9,50

4,50 « 17* §.^ - 21. f
NEDE8LAÏS 6. 5*50

m f^^SfiljWf 22» 5,50 - 5.

Hieronder vouwen da» de paraeaaiia «a e-?»nt»ele

'de i» éit stuk gtauwla'

1. BEESrai, JohaEtnc» Co«nraad w», «eboran ta
Fefcrmri ÜSM.» l̂ aî iai)î t fÖ

la JfelBaraBtraat 20~X,

2. BIK, Antosiua ,?ofcarai*B «e, geboi-aa ta A»st*rdaa, 27
Kaart 1911» Iedearla3a««rf fil»oj»rate»r, woaanda
JII'fey^^Mfc' §2 la;^M tt a ^EijBöU^^*

O oeldéa ha» fleatijfla ala lid BTO-Bouwni jvtrUei*, 5»
-i*'-



3. BOER, de (nog ni«t getdemtif ieeerö }

4. ÏÏKBSS», Fifitttr CornoliB mn, geboren te Amsterdam, 27
April ifl7» Ï»derlaa4«r, filmeperate-ar "Béx-T&eateï!', wo»
n«nde Van Spi l ber genat raat 131 baie,

5. G-50EIS WEGffil , Johannee Gijebertus Jaoobua, gebaren IS
April 1§15» weneaée te Rotterdam. W»elhuiskada 85-11.
(lij ÏÏ fcefeemö)

6. HEB BEHA AS, Louis Seorge, geboren te AmaterdaM, ? Kei
1919, H«4erlanóar, 0«>tttrSl*«7 "City "-Theater, wonende

Hagaauati?aa'| 31-1* Si3 iö

?. HESSBROSK, Johan, g9b@r«fö te Dordrecht, 18 Koveraber 1020,
«, filaop«ratett3P B Hal l»n" -Theater, von«n<3*

alM«JP.

8. RSOI*, Bertua van d «r, geboren te Affiataréasa, ? September
, w&»«ti«e Willem ó* £wi&**&*Ba 341-ï, alhier.
is genöegsaaïB 1>14 t? baïcend.

HEIJDE, van dar, woneod* te
Si J *«m teohnisoh etesf voor &e£«u*lam sijn^ v&n het
CISEAO-Concern.

10. Sïlipf , K.P.J, van 4«ap» geboren te Retterdaj», 20
1918, «©ne»de t* Rottérdagt.
lij is bij 0 bekend.

11. EXOUT, R.J.B., woiiery3e Sehelpkade 16 te >a~Gravenhago.

12. HOIJ3BH, Jaoob, geboren te Haarle», 6 September 1901,
operateur, wonende Hei?engracht 9 hui«, alhier. Te Ie f o o»

B1.1 ie voldoende bij 17 bekend.

13. KULLElt Hemiio, gefeor«ïi te Ctturtvsftf»., 27 Septe»b«3P 1925,
eontrdleur wTu8chinaky"-Th<ïater, ïfed«rlander, wonende
Zwanenburgerstraat 24 huis, alhie»,
li| i» een in vrijheid «eettld politiek delinquent.
Orerigena ia M J bij 3 beleend,

14* BE YB, Aodreae Btephaiiu», «e boren te Ansterdsoc, U Kei
1914, bioscoop te elrniene, Haderlaader, wonende Piet
brug straat 2S-Ï, alMtr.Hij is bij ü bekend.

15. OOSTBHWIJX:, H., wonaade Saeanb^r^atraat 55b t» B^tterdaa.

. PÜK8ÏEA, Pieter, geboren t* %rening«&, 18 öecerober
bicaeooppertier, Jïederlajiöer, vos end e Pietar van der
öoesatraat 62-11, alhier.

17. S@I^rfBl, Ayi» ¥ill*a, genres te Driebergen, 13 «•*
filEOp«rat*ur, Kedarlajader, %oaende Br» derode straat
huis, alhier.



18. SJttf , iarena, gebor»n ** Ama-Uréa», 2 a«pt»»b«r 1900,
Ksderlandar, filmopera t (mr, wonsnd* B*r\»ri»straat S

T U J

19.
, 22 y»bruarl 1918,

Tr»rboaé»ii aan

20, SPA AS, SmU« E«arl ^o« , «borm t* Haarlem, 1 2 Oetfc*r
1908, wonende ia »u q^iBM«nh/ui.e. 'Pa»ft«»tfaa%'. 38*

21. TESWEIJ (uoü niat «eldentif io*«rö )

22. ^CELEa, iiendriixua aerardus vaa, geboren t» Aitaterdaa,
irerloren

Singel 544-1,
194CH-1944 was hij lid der H3B.

f5.
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1ÖHÏSTSFIJ5 VAM »a-Gravenhage, 10 October 1950
BINNTÏNLANDtiK

No. :B 91698 Onlv. '--^

Betr.: openbare vergadering
ntwoorJ

Hiermede moge Ik U berichten, dat In de nacht van
15 op 16 Augustus 1950 te Potterdam een openbare vergade-
ring werd gehouden door de nieuw opgerichte Algeiaene Bond

ioscoop - Algemene Bond van Theaterpersonëel (A.Br§7-
l 'welke door s personen werd bl j gewoond .

van Bios
A.B.T.),

J. Mulder, geb. 6-9-1901, wonende Heerengraoht no. 5 te
Amsterdam, voormalig landelijk voorzitter van de Algemene
Nederlandse Bond van Bioscoop- en Theaterpersoneel (A.N.B.T.-
K.V.C.), zette ^ n een uitvoerig betoog uiteen, dat men het
gelntrlgeer en «politiek gestook" van de E.V.C, moe la, rede-
nen waarom thans een absoluut neutrale organisatie Is opge-
richt. HIJ waarschuwde met klem geen gehoor te geven aan de
parolen van het voor de operateurs ingestelde "Comité van
Actie" en ssel, dat dit een "stunt" was van Bertua van der
Heul, geb* 7-9-1907 te Amsterdam, wonende te Amsterdam. '
H. pml t-Puygendkunst . Van ffkeren, beiden wonende te Aiaster-
daa, fe-.P.J» van der Hl lat, geb. "gQ-7-1918, operateur, wonen-
de te Pottèrdfttt, VlJycSflfltraat 73b en J .G .J. Gr oenewegen . geb.
18-4-1915 te Rotterdam, wonende te Rotterdam, betoogden even-
eens, dat men het onverantwoordelijk en politiek gekonkel
van de E.V.O. beu Is en dat men In de nieuwe organisatie de
politiek absoluut bulten de deur *al houden.

J. Mulder bovengenoemd, werd verzocht als landelijk voor-
zitter te fungeren. Op een landelijke vergadering of Congres
aal de kwestie van het voorzitterschap definitief worden ge-
regeld.

Hen besloot *1oh niet aan te sluiten bij een vakcentrale.

I>e A.B, B .-A.B, T. telt landelijk ongeveer 200 leden. Br
zijn afdelingen te Aosterdam, Rotterdam, Groningen, terwijl
binnen afzienbare tijd te Utrecht eveneens een afdeling «e£-
zal worden opgericht.

Ik moge U verzoeken ia! j op de hoogte te willen doen stel-
len van de huidige situatie tussen de A.N.B.T.-E.V»C. en de
A.B.B. -A.B.T. te üwent. Gaarne zal Ik tevens In kennis wor-
den gesteld met de namen en verdere gegevens van de bestuurs-
leden van de afdeling van de A. B. B. -A, B. T. te üwent,

HQOJD VAM DT?
V Hamen* deze,

" f
A*n de Heer
Hoofdcommissaris van politie
te
*S - O F A V.B. K H A G K.
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Betr. : Openbare vergadering n ,-
A.B.B.-A.B.Ï. Untv> fct A ;

V 'flK 3. Rappel :

Antwoord :.
Hiermede moge ik U berichteni dat in de nacht van

15 op 16 Augustus 1950 te Rotterdam een openbare vergade-
ring werd gehouden door de nieuw opgerichte Al gemene Bond
van Bioscoop - Algemene Bond van Theaterperaoneel [A»B.B.
- A.B.T.), we Ikë door 12 personen werd bijgewoond.

J .Mulder (6-9-*01), wonende Heerengracht no.5» Amster-
dam, voormalig landelijk voorzitter van de Algemene Heder-
landae Bond van Bioscoop- en fheaterpersoneel (A. S. B. T. -
E.T.C.) zette in een uitvoerig betoog uiteen, dat men het
ge Intrigeer en "politiek gestook1* van de E.Y.C, moe is,
redenen waarom thans een absoluut neutrale organisatie is
opgericht. Hij waarschuwde met klem geen gehoor te geven
aan de parolen van het voor de operateurs ingestelde "Comité
van Actie" en zei, dat dit een "stunt" was van Bertua van
der Heul. (7-9-190? Amsterdam), wonende te Amsterdam*
H. Sai t-35uyzendkuns t « Jan Bkeren, (beiden wonende te Amster-
dam). Myp»^* van fler Hulst* tzo-7-1918 Rotterdam), opera-
teur, wonende te Rotterdam, Vinkenstraat 73b en J.S. J.Sroe-
newegen (18-4-1915 Rotterdam), wonende te Rotterdam, betoog-
den eveneens, dat men het onverantwoordelijk en politiek
gekonkel van de E.?. C. beu Is en dat men in de nieuwe orga-
nisatie de politiek absoluut buiten de deur aal houden*

J.Mulder (bovengenoemd) werd verzocht als landelijk
vooraiiter te fungeren. Op een landelijke vergadering of
congres zal de kwestie van het voorzitterschap definitief
worden geregeld.

Men besloot zich niet aan te sluiten bij een vakcen-
trale .

De A. B. B. -A. B. ï. telt landelijk ongeveer 200 leden.
Er zijn afdelingen te Amsterdam, Rotterdam en Groningen,
terwijl binnen afzienbare tijd te utrecht eveneens een
afdeling zal worden opgericht.

Ik moge ü verzoeken mij op de hoogte te willen doen
stellen van de huidige situatie tussen de A.H.B.Ï. -E.T.C.
en de A.B.B.-A.B.T. te tJWent* indien te UWent een afdeling
van de A»B*B«-A.B.Ï. wordt opgericht, zal ik gaarne in
kennis worden gesteld met de namen en verdere gegevens
van de bestuursleden.

HEtE HOOFD TAH DE DIEHSÏ.
y Namens deze,

De Heer Hoofdcommissaris v. Politie ff/
te x" Si L vcm '. .,
ü T B l O H f. m
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No. :3 91698

Be t r.: Opeabare vergadering
A .B «B » — A.B .T • *

Hiermede moge ik U berichten, dat in de nacht van
15 op 16 Augustus 1950 te Rotterdam een openbare vergade-
ring werd gehouden door de nieuw opgerichte Algemene Bond
van Bioscoop - Algemene Bond van yheaterpersoneèl tA.B.B.-
A.B.T.), welke door Ï2 personen werd bi jgewoond.

JT. Mulder, geb. 6-9-1901, wonende Heerengraoht no. 5 te
ArasterTam, voormalig landelijk voorzitter van de Algemene
Nederlandse Bond van Biosooop* en Theaterpersoneel (A.N.B.T.-
E.V.C.)» Zette in een uitvoerig betoog uiteen, dat men het
getntrigeer en "politiek gestook** van de E.V.C, moe is, rede-
nen waarom thans een absoluut neutrale organisatie is opge-
richt. Hij waarschuwde wet klem geen gehoor te geven aan de
parolen van het voor de operateurs Ingestelde "Comité van
Actie" en zei, dat dit een "stunt" was van pertua van der
Heul «{geb. 7-9-1907 te Amsterdam, wonende te Amsterdam.).'
tf.' jjmit-Duyzendkunst. Van ISceren. belden wonende te Amster-
daa. M«P«J» van der HHat. geb. "20-7-1918. operateur, wonen-
de te Botterdam, Vinkenstraat 73b en J.G>J,Qroenewe^en« geb»
18-4-1915 te Rotterdam, wonende te Rotterdam, betoogden even-
eens, dat men het onverantwoordelijk en politiek gekonkel
van de Ï.V.C, beu is en dat men in de nieuwe organisatie de
politiek absoluut buiten de deur zal houden*

J» Mulder bovengenoemd, werd verzocht als landelijk voor-
zitter te fungeren* Op een landelijke vergadering of Congres
zal de kwestie van het voorzitterschap definitief worden ge-
regeld .

Men besloot zich niet aan te sluiten bij een vakcentrale.

De A,B.B«-A.B.T. telt landelijk ongeveer 800 leden, ür
sijn afdelingen te Amsterdam, Rotterdam, Groningen, terwijl
binnen afzienbare tijd te utrecht eveneens een afdeling «al
worden opgericht.

Ik moge U verdoeken mij op de hoogte te willen doen
stellen Tan de huidige situatie tussen de A*N,B.T.-!.V.C. ea
de A.B.B.-A.B.T* te üwent. Gaarne âl ik tevens in kennis
worden gesteld met de namen en verdere gegevens van de be-
stuursleden van de afdeling van de A.B.B.-A.B.T. te tjwent.

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie
te
G P O N l K G E N.

HST HOOJD VAN Du DTSfifSÏ
s1 Namens de^e,

t: i,, vcro
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Betr.j Openbare vergadering^,'
A.B.B* - A.B. 2. C v . fN ,

V '«E 3. V \jpA-

Hiermede moge ik ü berichten, dat in de nacht van
15 op 16 Augustus 1950 te Rotterdam een openbare vergade-

werd gehouden door de nieuw opgerichte Algemene Bondruig wera geaouaen a oor ae nieuw opgerichte Algemene Bond
van Bioscoop - Algemene Bond van JEheaterpersoaeel CA.B.BT
- A.B.T,;, welke door 12 personen werd bijgewoond.

J.Mulder (6-9-'01) f wonende Heerengracht no*5, Amster-
dam, voormalTg landelijk voorzitter van de Algemene Neder-
landse Bond van Bioscoop- en fheaterpersoneel (A.H.B*f. -
E.V.C.) zette in een uitvoerig betoog uiteen* dat men het
getntrigeer en "politiek gestook" van de E.T.C, moe is,
redenen waarom thans een absoluut neutrale organisatie is
opgericht* Hij waarschuwde met klem geen gehoor te geven
aan de parolen van het voor de operateurs ingestelde "Comité
van Actie" en zei, dat dit een "stunt" was van Bertus van
der Heul. (7-9-'07 Amsterdam), wonende te Amsterdam.

f. ̂it̂ ŷgendkunst, Van Ekeren, (beiden wonende te Amster-
am]« M.F.J. van Jêr Hilst, {20-7*1918 Rotterdam). operateur,
wonende te Rotterdam, Vinken»traat 73b en Johannes Gijsber-
tus Jaeobua Oroeneweaen. (18*4-1915), wonende te Rotterdam,
betoogden eveneens, dat men het onverantwoordelijk en poli-
tiek gekonkel van de l.V.C. beu ia en dat men in de nieuw»
organisatie de politiek absoluut buiten de deur zal houden.

f.Mulder (bovengenoemd) werd verzocht als landelijktter te fungeren. Op een landelijke vergadering of
congres zal de kwestie van het voorzitterschap definitief
worden geregeld.

Men besloot zich niet aan te sluiten bij een vakcen-
trale .

De A.B.B.-A.B.T. telt landelijk ongeveer 200 leden*
Er zijn afdelingen te Amsterdam, Rotterdam en ftroningen,
terwijl binnen afzienbare tijd te utrecht eveneens een af-
deling zal worden opgericht.

Ik moge ü verzoeken mij op de hoogte te willen doen
stellen van de huidige situatie tussen de A.N,B.T.-E.V.C.
en de A.B.B*-A*B*T. te ü»ent, waarbij ik tevens gaarne zal
worden ingelicht omtrent de personalia, politiek* gezind-
heid en verder van belang zijnde gegevens betreffende
H«gnit-Duyzendkuttst en Van Ekeren.

HBf HOOFD VAU Dl DIESSI.
•( Namens deze,

De Heer Hoofdcommissaris v. Politie JJy k L. v^
te '
A M S T E R D A M .
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Ond,;Openbare vergadering A.B.B.-A.B.g.
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In de nacht van Binsdag 15- op Woensdag 16
Augustus 1950,vond in de foyer van het Arena Theater,
West Kruiskade 26 te Rotterdam,een openbare vergadering
plaats van de nieuw opgerichte Algemene Bond van Bios-
coop - Algemene Bond van Theaterpersoneel (A, B. B.-A. B» T.'
(Zie hiervoor ook dezerzijds schrijven No.491,d.d.12
Juni 1950).

De vergadering was per convocatie, welke in
afschrift is aangehecht,aangekondigd en werd bezocht
door slechts 12~ personen, ~ '

He~t geheeï droeg het karakter van een gezel-
lig "onder-onsj e",Een kort verslag volgt hieronder,

(jroenewegen.Johannes Gijsbertus Jacobus,geb.
18-4-1915 te Rotterdam(bekend),als voorzitter fungerend.,
opent te l uur de vergadering,uit zijn teleurstelling
over de geringe opkomst,doch wijt dit aan de vacanties*

fa,.q. O t
Mulder, J.•", voor zover hier bekend,wonende

te AmsterdamjHeerengracht No,5»voormalig landelijk voor-
zitter van de Algemene Nederlandse Bond van Bioscoopper-
soneel (A.N.B.T.-E,V.C.) zet i# een uitvoerig betoog
uiteen,dat men het geïntrigeer en "politiek gestook" van
de B.V.C, moe is,redenen waarom thans een absoluut neu-
trale organisatie is opgericht.

Spr,waarschuwt met klem geen gehoor te geven
aan de parolen van het voor de operateurs ingestelde
"Comité van Actie" en zegt,dat dit (een "stunt" is van
van der Heul,Bertus,geb«7-9-1907 te- Amsterdam,wonende
te Amsterdam^

" ' • Door Smit-puyzendkunst,H. ,en van Eker.ea+van
beiden nadere personalia hier niet bekend,doch wonende
te AmsterdamT(|rj)enewegenyJ.Gr. J« .voornoemd en van der

l Hilst,Martinus Philippus Jacobus,geb,20-7-1918 te Rot-
terdam ,operateur,wonende te Rotterdam,Vinkenstraat 73b,
wordt betoogd,dat men het onverantwoordelijk en poli-
tiek gekonkel van de E.V.C» beu is en dat men in de
nieuwe organisatie de politiek absoluut buiten de deur
zal houden.

Na enig heen en weer gepraat wordt besloten
Mulder,J, te verzoeken als .landelijk vo_orzitter te fung
geren*Op een landelijke vergadering of Congres~aal de
kwestie van het voorzitterschap dan definitief worden
geregeld.

Mulder»J» aanvaardt deze benoeming en zegt^
toe al zijn energie en werkkracht te zullen geven voor
groei en bloei van de A.B.B.'

Bij acclamatie wordt dan het voorlopig/be-
stuur als definitief gekozen*

Op een vraag vanuit de vergadering antwoordt
Smit-Duyzendkunst,H»,dat het aantal leden^lanAelilktOn-^

J geveer200Jjg4rj(agj:, doch dat dagelijics'^ljlüwe inschrij-

-Er-

i
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Er zijn afdelingen te Amsterdam^Rotterdam en
G-roningen,terwijl Mimen afzienbaiVTJTJa! "te "'UTfecnT̂ Bven-
eens een afdeling zal worden gesticht, .

Tot slot wordt uitvoerig van gedachten gewis-
seld over de kwestie van het al dan niet aansluiten Dij
een vakcentrale.

Unaniem wordt beslot en,zich bij geen enkele
vakcentrale aan te sluiten.

G;rpenewegenfJ.G-.J. sluit dan te 4 uur de verga-
dering. (EINDE)

H.B.
De leidende figuren in de afdeling Rotterdam,

i 'fc*v*Groenewegen*J°kannes G-ijsbertus Jacobus,geb,18-4-1915
r y t e Rotterdam(bekend),Oosterwijk>Hermanustgeb,30-4-1917 te

Rotterdam(bekend) en van der Hilst,Martinus philippus Ja-
cobus,.geb, 20-7-1918 te Rotterdam, operateur, wonend e te Rot-
terdam, Vinkenstraat 73b,kunnen als "politiek dakloos" vor-
den beschouwd»

De bestaande afdeling van de A.N.B..T.-B.V.C.
met als leidende figuur Lusse,Jacob Joseph,geb«25-10-1909
te Rotterdam,filmoperateur,wonende te Rotterdam,West—Side-

A A^tirillinge 266 en Jeelof,Phillipus,geb.23-10-1918 te Rotterdam,
^ filmoperateur,wonende te Rotterdam,Oos^-Sidelinge 35b,telt

4 nog slechts gfi leden en de verwachting lijkt gerechtvaar-
digd, dat deze afdeling ten dode is gedoemd.

Hiermede wordt tevens Uw schrijven no.87580,d.d
6 Juli 1950 als beantwoord beschouwd»

Aan B.V.33.



A . f s c h r i f t .

A/B.B.- A.B.T.

' Af deling Rotterdam

Hiermede nodigen wij U uit tot het bijwonen van een

OP B I B A R E-V B R & A B E R I N G

te houden in de nacht van Dinsdag 15 op Woensdag

16 Augustus 1950 in de foyer van het Arena Theater,V/est

Kruiskade 26 te Rotterdam,aanvang 0.30 uur.

Deze vergadering is uitsluitend toegankelijk voor de werkers in

de Rotterdamse en Schiedamse bioscopen en theaters*

— AAN DE OUD-VOORZITTER VAN DE A.N.B.T. DS HEER

J.MULDER TE AMSTERDAM,IS ONZERZIJDS EEN UITNODIGING

VERZONDEN OM D3ZE VERGADERING BIJ TE WONEN.

WIJ DRINGEN MET DE MEESTE KLM AAN OP UW

ALLER AANWEZIGHEID.

Het voorlopig bestuur»



VAN *8-6ravenhage, 6 JUll 1950

No. :B 67580

l er.: Afscheidlag afdeling
A. N.B .T • van S.T.C..

V AV 3

Naar aanleiding van het daaromtrent gemelde In Uw brief van
18 Juni 1980 no, 491 moge Ik ü verssoeken ml 4 te willen doen be-
rlohten, of de gehele afdeling pott«*dam van de A.N.B.T. «ion van
de I.V.C,~Tieeft afgescheiden, of dat er nog een plaatselijke af-
deling bestaat.

Voorts zal Ik het op prijs stellen te mogen vernemen» wat de
politieke antecedenten aljn van de leidende figuren in de A.B.B.,
alsmede of In de nieuwe bond nog wordt gedacht aan aansluiting bij
een andere vakoentrale.

/

Aan 4* Heer
Hoofdeomnlssarls van Politie
te

HET B001D VAN Dl 0HHST,
Hamena deze,

J, G. Crobbendom

Ontv.

Antwoord :..
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Onderwerp: Scheuring A,N.B.T.

12 Juni 1950

o

O-
aan

Aan B.V.D.

OP

JPAR:

Dezerzijds wordt bericht,dat de afdeling
Rotterdam van de Algemene Nederlanjlse, JBoncLyan,.
Bioscoop-en The_a_tjerp_eraoneelfaangesloten bij de
E enhe id,s-Va_k"-G ent ra Ie, z ioh medio Maart 1950
he'ëfTTlafgescheiden van de E.V.C.

Inmiddels is een nieuwe zgn» "neutrale"
organisatie gesticht onder de naam:Algemen_e Bond
van Bioscooppersoneel (A.B.B.)

Het voorlopig bestuur van de JUB.B.werd
gevormd door:

l voorzitter: Q-rpenewegèn^JohannestG-ijsbertus,Ja-
cobus,geb,18—4-15 te Rotterdam (Bei*

, • kend)
T" l secretaris: p_osterwijk,Hermanus,geb,30-4-17 te

Rlv&t'ërd am C Bekend)
penningmeester:

l van der Hilstt££Bq»»Martinus Philip-|
pus,Jacobus,geb.20-7-18 te Rotterdamj

De A.B.B, omvat in Rotterdam circa 60 Ie-:
den en getracht zal worden de "doorbraak" ook
in 's-G-ravenhage en Amsterdam tot stand te bren-i
gen.

Naar werd vernomen,ligt het in het voor-
nemen van de nieuwe organisatie de Koninklijke
goedkeuring^te vragen*


