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HYGIËNISCHE INSTELLINGEN
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1. Aangelegd op verzoek van B-V.
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V.lg.

ffo. 355/50-3DCV-1

Geheim.
16.12.50

Onderwerp; Opheffing Bedrijfsgroep Sociaal en Hys;

Datum ontvangstbericht; 12.12.50
Betrouwbaarheid bericfitgever: Betrouwbaar
Waardering bericht: Betrouwbaar

Naar wordt vernomen is dezer dagen de bedrijfs-
groep der EVO Sociaal en Hygiëne opgeheven. De leden van deze
Bond zijn opgelost in de bedrijfsgroepGjievQfa en BNQPT Ei j, die
werkzaam zijn in de ziekenhuizen, sanatoria enz. zijn ingedeeld
bij de BNOP.(Overheidspersoneel), de andere bij Chevofa.(Voeding
en Fabrieksmatige bedrijven.)

^ Binde.



UITTREKSEL

Uit : OD 545 Naam: Maandrapporten Noord-Holland

Voor: OD 1371 Naam:Alg.Bond v.Personeel in Soc.Hygiënische Instellingen

Ag.nr: 9458? Afz. : ID A'dam datum: 7-10-50

Aard van het stuk: Maandoverzicht September 1950.

Bond van Personeel in Sociaal Hygiënische Instellingen (BPSHl)

Volgens de Overheidspost van 2 September werd in een buitengewoon
congres van 26 Augustus, met algemene stemmen een resolutie aange-
nomen, waarin het overbrengen van in deze bond georganiseerd over-
heidspersoneel naar de BïtOP een ruimere mogelijkheid tot activiteit
en ontplooiing van het ziekenhuispersoneel wordt geacht.
De BPSHI verenigt tot dusverre personeel, werkzaam in ziekenhuizen
en zwembaden, particulier verplegenden, kappers', huishoudelijk per-
soneel en personeel van acbakeentrales.
Het congres was van mening dat de overgaande verplegenden gelegen-
heid moet worden geboden tot de vorming van een eigen vakgroep bin-
nen het raam -tean de BNOP, met een eigen 14-daags orgaan. Het perso-
neel van de asbakcentrales, kappers, enz. dienden over te gaan naar
de Chevofa.
Bij het hoofdbestuur van de BNOP werd er op aan gedrongen in dit
college een tweetal plaatsen in te ruimen voor BPSHI-ers, terwijl
in de Bondsraad-BNOP op 4 zetels wordt gerekend.
Het congres droeg het hoofdbestuur van de BPSHI-op?,terzakeIhet no-
dige te verrichten en de afwikkeling, met inachtneming der statuten
ter hand te nemen.

C

Uitgetr. door: EV Op aanwijzing van: B III

Datum: 9-2-51
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Verbinding» Ho.12
Doaa.7.7-30
Onderwerp i F-adarvereadering van de B. S... .
Datu» ontvangst bericht: 23 i^art 1950
Betrouwbaarheid berichtgever» betrouwbaar
Waardering bericht) betrouwbaar
Teven» bericht gesoaden aam-
Medewerkende instantie»»—•
Ondernomen actie i—

23 K«art

en B.r.3.H.I.

U I T T ï f K S H
UH
Ag.
V w

Üs-
/w

r
Op Dinadae 21 T «ar t 1950 on 20.00' uur ie in het S.V.C.-

gebouw aan de Koningstraat 42 t« 'B~urav«nhag« een kaderrer-
gadvrin^ g«hou«en van de afdelingen Len Haag van de Bond van
nederïande viveihoidsperconeel (B.N.O.I'.) en de Bond van Per-
soneel» norkaaiw in Sociaal Hjgiinisohe Instellingen

). Beide bonden zijn aangesloten bij de B.V.C.
f. 12 paraonen. onder «ie werden o pc «oer k t de be-
late

Aa
Skende SOnuimnlaten»

*4 Petrue faulua Jaoobu» ^KÏSCHSÜ. geboren te Velaen 28
Juni 1903, wonende Van den Berghatraat 34 t

R$. geboren te ' a-GravenbageUbertHg Godjef r idua KLQK3£
27 Augustus 19 "6, nönëncla otortenbekeretraat 41,n
v-i aelpder LICC)~;gKA. geboren te Hieun-Lekkarkêrk 7 Decea-
bor 1908, wonende Jan ter Brinkstraat 95,
ü ivmep VAi; LQOy. geboren te 'e-Gravenhage 27 Juli 1905,

wonande rgatrast a,a *r UB t ü ,
Caeper Beyaardua YA,i flSIi Bügg* geboren te 'a-Grarenhage

Ootober 191";» wonende Soordpolderetraat 5,
Siebalt l̂endrik JLĵ AK. geboren te Groningen 2 Februarilt 'lendrik

de r.egentwonende r.egenteaaelaan 1J8,'1 jif?"'17iBRr C» boren te ''uhlheim aa Shein 7 Pebiuerl
19^3» geeobeiden eohtgencte van Jphannea .vilhelaoe
wonende Rionnatraat 9,
x' f h n n mtonia ySjKHBIM

chtgenote
geboren te 'e-Gravenhage 29

90 en
echtgenote tun H^ J«JiBT. woneide £e»peratraat

C
it Ja

ger
aooua CO
ai J koa tr

J. geootan te kaanden 20 Februari
aa t 13, allen te 'a-Graveahage,

De vergadering werd geopend door kSTSCH'ÏH voornoemd.
Hij «prak op heftige fanat.ake toon en betoogde, dat

de bijoondere ome tand lieden waarin wij tbana verkeren, het
uiterste aal v-jrgen van leder der aanwezigen, "dijn wij al-
ler, voor de Vrede", aldue spreker en na een luid 5Ja" van
de aanweaigen, vervolgde hij| wij ala iiagenaare, Moeten ona
voelen ale de etoottroepen van de vredeegedaaht*, ia des*
etad waarin de vergaderingen van de oorlogsplamenmakera
worden gehouden, kan terecht van ona verlangd warden, dat
wij voorop gaan in alle aotiee. wij aoeten alle krachten
inapannen in da oomitè'e en in de bedrijven opdat deae oor-
logeplannen ilalukken.

Het is een schandaal, dat de naar- het faeoie»» etre-
ve;ide regering SR333 deae vergaderingen toeetaat. van een
ieder, die aanweaig ia, eie ii û téŷ tuai|jv( dat hij of

-«ij-



r-

-£-
«ij Mn vradaaocBite vormt in het bedrijf, waarin hij of
«ij *«rk*aaa la.

tilt lader vredeaoooitt moet aan d alegatia aanga we «an
worden, dia aan proteat overhandig* aan da Amaritenaa AKbaa.
aade. Tevana aia ik. dat ean ieder Van het door hen of baar
bereikte raanltaat verantwoording aflaat aan de Haagee Tra»
daaraad.

Ban lid van deae r.aad aal voortdurend in dit gebouw
(Koningstraat 42} aanwasic aijn.

Ind. an in aan bedrijf g*en raettltaten «ijn verkregen,
dan moet worden ga nu l d «aarom geen gunatlf? raanltaten at jn
boraikt.

levens """*f JBflg^ "ii"- yriidafi (24-3'5o) aioh begeven
naar da Aaer ikaaiïee \nbaBBade om daar t e protaateran.Rtagt
tilöFVöür aovaei aoA41ijK propaganda in Je bedrijf en " " '
dat er «ovaal nof.alijk oeneen met J* aeegaan.

E«n der aanwoJigen merkta op, dat ie vergadarlngen
niet norden gehouden in da uwritaanae Ambaaaada*

;j;ó-3Gl'.::!J bdai-.tvioordda üeae opoarking met towggani
"Als «e naar de Julianakaaorna gaan is er of gettn vergade-
ring, of Jij caan Juist neg. Oeae vergadaringon «ija achtar
ontaproten aan liet brein van de Aaerikaan ae dollarxasolatan
ar. door naar de Auerikaansa Aabasaade te gaan, ai J r. «te aan
het goede adres.

Hierna daalde .'UïSC:;̂  nog nede, dat op l April 1950
nog een bala: cri jke otafvergadering «ordt gehouden. üp-nHe
dag moaten ne cootinga organiseren op diverae pleiner, in da
atad. Ce arbeiders noeten on die oeatinga te baaoeken bat
neric neerleggen en na afloop van da bijeenkomsten, aeelopan
in ean grootoe desumatratio.

Ieder voor sich bolcorfla ularop al aijn kracnten te
«uilen geven̂ oa>' het nelslâ en van de te ondernamen aotiaa
te waarborgen.

Ra desa belofte te hebben verkregen a loot !-:gTacn8R on
2̂1.45 uur de vergadering, (einue)

C



UITTREKSEL

Uit :OD 883 Naam: BVD BESLOTEN VERGADERINGEN (na 8-12-47)

/ Voor :OD 1371 Naam: ALGEMENE BOND VAN PERSONEEL IN SOO.
HïGIBNISOHB INSTELLINGEN.

Ag. nr:?7726 Afz. : ID Haarlem Datum: 10-1-50.

Aard van het stuk :V e r slag gecombineerde bestuursvergadering van alle bij de EVC
aangesloten bonden te Haarlem, gehouden op 4-1-50.

• oHierna leest de secretaris een brieg voor van de BNOP en Soc
Hygiënische Instellingen, van deze vereniging ondertekend door
resp. Nijdam en Batenburg, Santpoort. Indeze brief wordt aan
de Plaatselijke Raad kennis gegeven, dat de "B.P.S.H.I.", die 24
leden telt, parartrtisch allen werkzaam in het Provinciaal Zieken-
huis te Santpoort, momenteel haar kadervarrgaderingen en scholings-
bijeenkomsten houdt als gast van de BNOP.Dit schrijven werdt voor
kennisgeving aangenomen.
Het volgende schrijven is verzonden door de EVC Haarlem aan het Min.
van Soc.Zaken; hierin wordt aangedrongen op inwilliging van de door
de Vereniging van Tandartsen eto.gaatelde eî en tot het geven van
vrije tandartskeuze voor ziekenfondspatiënten.

Uitgetr. door: I» V» Op aanwijzing van: B III.

Datum: 19-5-50.
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V. BD.5

A.G.Klokkers

X
X

t M HE II

Kaar aanleiding van Uw schrijven No.T-1797-1/49 2eer Geheim,
d.d. 5 Juli 1949 moge ik U onderstaande berichten.

De in uw schrijven vermelde op 23 Juni 1949 gehouden samen-
ag tussen de administrateur van het Militair Hospitaal te

rs-Gravenhage en enkele vertegenwoordigers van de bi'j de E.V.C,
aangesloten bonden B.K.O.P. en B.F.s.H.I., is vermoedelijk een
gevolg van een daaraan voorafgegane gecombineerde bestuursver-
gadering der Haagse afdelingen dejjer beide bonden*

Gevolggevend aan een daartoe strekkend schriftelijk gedaan
verzoek van het hoofdbestuurslid van de B.F.S.H.I.:

CornelJA Wi.1n«nda gEIS. geb.14-6-1914 te Soerabaja. ver p leeg-
ster van beroep» wonende te Jtasterda»* Merli;|nstraaic i**1*

vond namelijk op 13 Juni 1949 een bespreking plaats tussen
het bestuur van de afdeling Den Haag van de B.K.O.P. en enige
bestuxirsleden van de Haagse afdeling van de B.F.S.H.I.

deee vergadering werd besloten tot een nauwere samenwer-
king' dezer beide bonden over te gaan en te komen tot gemeenschap-
pelijk voorbereide acties.

Voor de plaatselijke afdeling van de B.P.S.H.I. namen aan deze
bespreking deelt '

j«»n« Sii*«nnA STEITW- g eb. 23-5-1919 te Comines (België), »erk»
met:

ster Van beroep* g
3On

, wonende la het woonschip E-8774, liggende aan
's-Oravenhage, beiden lid van de C.P.S.j

f geb*29*-10*1905 te 's-Qravenliage, werk-
,.* •
, wonende Keraperstraat 98 te fs-Gravenhage,

C.P.K.j en
K l

beiden eveneens
Gerarda Iktthllda YAN GüUKt geb.2-9-1909 te *s-Gravenhage, werk-

ster van beroep, ongehuwd, wonende Nieuwe Haven 406 te 's-Gravenhaga,
ook lid van de C.P.K.

Bet plaatselijk B.N.O.P.-bestuur was nagenoeg voltallig aanwezig
en stond onder leiding van»

*.27-*8-1906 te fs-Grave&hage§ van
beroep werkman bij het Oemeentelijk Sasbedri^f, wonende te *s-(Jraven-
hagef Stortenbekerstraat 41.

Aan het Hoofd Sectie 3 2 B (nieuw)
Juliaaa-^aserne, Cllngendaal
^ "d" " 'j^i^ - •"-"• - JMrft.
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G E H l I M

Raar aaitleldlng va» Uw schrijven le.T-1797-1/4-9
d. d. 5 Juli 1949 moge Ik tl onder fftaende 'berichten •

Do in tlw «ehrijvw vermelde op 2J5 Juni 194-9 gehouden
tassen de adiainlstratew va» het Hllitgir ^ spit «cJL te

e OTI enkele irwrtegeïiwoordlgeys van de bij de IU?*C.
boïsden B*I»0«P. en B.ï.S.H*!*» l» T«n&cwd

gevolg T®ït ®eïi daarttan • voor af gegeide geeoiaöiüiöerde l^s
ciei1 .".aagse afdalingsn dezer belde

een daartoe «trröfcend gehrlffcelij^ g'
dbe»ttfurslld van d» B(»r»3*H*2*i
lf|̂ f geb»14-6-1914 te' 3egreba3a« verpleeg*

wonende te Jtesterduss» lïarliJtistraat i"1»
g plcata tttssan

de B.ÏT.C*r* es enige
de B«r«8*H*I*

a t ca* Vïtfi .
Tösid . n«ell|l: op 13 Jtmi 19*9

het b&«ttiar vs» de afdeling Den Hasg
van dé Haagse afdeling

des© v«rgaderii^t werd besloten tot een ïiaiRfare
leiisg dezer beide bonden over te gaan en te korren tot

voorbarddej acties»

de B.Ï%è,H.T.»Yoor de plaatselijke afdeling v^ de B.Ï%,H.T.» rMnen aan deze
deelt

fieb.2p-5»1919 te Coanines (Bcl,?ie)t werk-
oep

d®

ster van

ĴOCKr wonende in tiet woonschip H-6774, üggezide aan
• s-öravonhage t 'beiden lid V@R de €«!'•'. H* f

oep, g
Jok

bellem eveneens
., wonende Ketiper straat 93 te

Van de C.P»I.| en
Ziftthilda YAIl QUjff t geb»2-9~1909 te 'a^anrefthag*, werfc-
reep» ongehtiwd | wonend* Nletnie Havojn 406 te

ook 1M van de C.I .K.

B.i,.0.ï ,-l^tastuttr was nagenoeg voltallig aan«esig
en gtimd onder leiding vatnt

^Ibertiig GodefrldUB feLüKfeKRfi j geb.27-8-19f 6 te 's-Cr-avcrnhngc, van
baroop workman bij het 0«meentellJk ö«sbedrljft «oneaad© te *s-4raven-
hag«t Stortonbekerstraat 41*

Aan bet Hoofd Se&tia G 2 B (nieuw)
Jttli£gia""k&2:e«rne« Clingendaal
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In é» E.V.C, «mul Kloisic«rs ««t Toor«ac«teted« plaata
in. Hij ia 114 T«a b*t Itfsd^li
•n la l* plaats«li3fce »fa»liiig
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HOOH) TAIÏ DR DIKKSI,
K»m«ns deze,
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MINISTERIE VAN OORLOG.

Hoofdkwartier v.d,GS
Sectie G 2 B
NOJ V-l797~f/49 ZEER GEHEIM
Onderwerp: Actie van B.N.O.P. en

B.P.S.H.I.

-S-GRAVENHAGE, 5.... Juli 194.9,.

__ r___ _,_. .,-,,.
ZEER GEHEIM

7 JUU1949

AC

{-
i

Op 23 Juni j.l. had een onderhoud plaats tussen
enkele vertegenwoordigers van de B.N.O.P. en de Bond van
Personeel in Sociaal Hygiënische Instellingen, met de ad-
ministrateur van het Militair Hospitaal te 's-Gravenhage,

Van de zijde van de reeds genoemde bonden waren
bij dit onderhoud aanwezig:

A.G.KLOKKERS, adres Stortenbekerstraat 41 te •s-Gravenhagej
\, adres Veenendaalkade, woonschip Marie Helene,

te •s-Grayenhage;
Zr. C.I'EIS , Prinsengracht 987 te Amsterdam.

Het onderhoud ging over de onderwerpen^ loons-
verhoging, werkkleding en betere taakverdeling voor de
werksters in het Militair Hospitaal. Terwijl tevens vrageoa
werden gesteld naar aanleiding van het aan een der werk-
vrouwen gegeven ontslag»

Het verzoek om het onderhoud als hierboven aan-
gegeven was schriftelijk aangevraagd door J.Koek-Sieuw,
zich noemende voorzitter van de B.P.S.H.I., afd. Den Haag,

Gaarne zou ik nadere, gegevens van U ontvangen
over de genoemde A.G.KLokkers, daar deze reeds eerder werd
gesignaleerd in B.N.O.P.-bijeenkomsten van R.I.M.I.-perso-
neel.

Typ:MydH
Colli/ff

Het Hoofd Sectie G 2 B,
De Luitenant-Kolonel,

AAN:
Hoofd C. V. D..
Javastraat 68,
«s-G R A V E N H A G E.

(M.P.Kokje)

*' . » M . VX
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ü B H E I l

G,M.van Gulüi U I T T R E K S E L

UH
Ag.no.:.^Jï..£Otr

Voor ffi.DJ3^..I/

X-885-1/49 2eer "-ehelE Pf/tö!
*>d«* tu* Tv«*>'f AVt4:Mn i £-*•''

Kaar aanleiding van uw schrijven no.; _ . . . . ,
d»d. 5"»7-*49t i*eb ik de eer Ü het volgende te berichten i

Gerard? I t̂|iildB VAIJ OÜLI^T geb.2-9-1909 te 's-Gravenhage,
ongehuwd, van beroep «erkster, wonende te '«MSravenhagej Kleutve
Heven 10t») 'is lid van de C.F.ÏÏ.Ï bi^ -de verkiezingen, in 1939
was zij een der ondertekenaars der communistische eandidaten-
lijst voor de geneenteraad; ook aan de propaganda voor de vorig
jaar gehouden verkiezingen nam sl3 actief deel5 «ij werd toen

terzake "plakken" voor de C«F«B.

G; -lik is bestuurslid vun de plaatselijke afdeling
de B.ï .s. H. I .(Algemene Bortd van Personeel la

nische Instellingen, aangestoten bij de E.T.C.}.

Op U Jïuii 1949 nar. zij met twee andere bestuursleden dezer
plaatselijke afdeling t .w . :

Je-ff^e itigj|g|̂ ^ Kpflg^jytqfr geb.2>-5-1919 te CorinesCBelgië),
V«n beroep werkster, wonende te *s-Gr«Tenhage iu het wooasschip

gende aan de Yeenendaalkade en
geb» 29-10-1903 te

_^_ , Ven beroep werkster, wonende te "s-Gravenhage, Kenperstr.
98 f
deel aan een gecombineerde bestuursvergadering van de B.F.S.H.I.
en de 1*1*O.F. (Bond van Nederlands Overhelde Personeel* aange-
sloten bij de E.V.C.) der afdeling 's-OraveJihage.

Deze saaengpreking. welke werd gehouden op voorstel van
£S£&ftawJLMiu!^J9Emft_J^BK9 geb»14—6—1914 te Soeraba^a* èn^shtn^.
Verpleeg jgter vaÉib^oep. wonende te JtasterdasBu Merii^nstraat
!**'>
had tot doel te komen tot een nauwere samenwerking tussen beide
bonden en eventuele gecombineerde «etles voor te bereiden*

BES: mom ?M m DILKST,
H amens

Aen de Hee? Hoofd Sectie O 2 B (nleuff) L.L.var,
Clingendaal

te
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Verbinding: No.12

Doss.7.7.-7

Onderwerp: G.M.VAïT GULIK

Datum ontvangst bericht: 29 Juni 1949
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan: ---
Medewerkende instanties: ---
Ondernomen actie: ---

G

G J X,

•p TJ tp Ta n a -L

-1-

M.

Vofgno.

1 JUU1949

30 Juni 1949., '^\a ^

c~ t* YjcP/

In dezerzijds schrijven Doss.7«-7:::7d.d. 25 Juni 1949
is melding gemaakt van een bespreking tussen de Haagse af-

r • delingsbesturen van de Bond van Nederlands Overheids Per-
soneel (B.N.O.P.) en de Bond van Personeel, werkzaam in
Sociaal Hygiënische Ba&wtĴ eïÎ B.P.S.H.lL ), welke bonden
beide zijn aangesloten bij de E.V.C.

De in voornoemd schrijven voorkomende "onbekende
vrouw" blijkt bij onderzoek te zijn genaamd:

Gerarda Mathilda VAN GULIK, geboren te 's-Gravenhage
September 1909, ongehuwd, vsonende Nieuwe Haven 406 te
-Gravenhage.

Van Gulik is als werkster werkzaam in het Militair
Hospitaal te 's-Gravenhage. 2ij is lid van de Communistische
Partij Nederland. Omtrent haar werd op 24 Mei 1948 een
.cartotheekkaart toegezonden, (einde)



J*

G E H B I M.

25 Juni 1949Verbinding: ïïo.12

Dosa.7.7-7
Onderwerp: Samenwerking B.ïf.O.P. - B.P.S*H.B. ("S.V,G.)
Datum ontvangst bericht:——
Betrouwbaarheid, berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht j betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:-— f^\ Q
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

Volgrso.

:27 JUN11949

AC ** .
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Op 13 Juni 1949 vond te (s-Gravenhage een bespreking
plaats tussen het bestuur van de afd.Den Haag van de
B*N.O*P. en enige bestuursleden van de Haagse afdeling van
de Bond voor personeel, werkzaam in Sociaal Hygiënische be-

(B»P«S »H»4t«) »
Aanwezig nagenoeg het voltallige B,JT.O/.P.-bestuur en

een drietal bestuursleden van de B.P-.S..H.JT,, n.l.:
Jeane Suzanne SIEfCTW, geboren te Comines (B.) 23 Mei

1919» werks^b er, gehuwd me t:
Willem Arie KOOK, - wonende in het woonschip H 8774, lig-

gende aan de Veenendaalkade te 's-Gravenhagej

2. Johanna Antonia WEEHgEj!!, geboren te ' a-Gravenhage 29
October 1903, werkster, gehuwd met:

Hendrikus Johannga LUT» wonende- Kemperstraat 98 te
's-Gravenhage en ten 3e een onbekend gebleven vrouw.

Deze bijeenkomst werd belegd naar aanleiding van een
schrijven van de hoofdbestuurster van de B.P.3.H.B. Oorry
FBIS uit Amsterdam, waarin nauwe samenwerking tussen beide
groepen werd bepleit.

Met algemene stemmen werd besloten om,in overeenstem-
ming met het in bedoeld schrijven vervatte ve.raoek, tot
nauwe samenwerking over te gaan.

De twee hiervorengenoemde vrouwen zijn beide actieve
leden van de Communistische Partij Nederland (C.P.K.)»

De door hen beklede functies in de B.P.S.H.ÏJ. zijn
niet bekend, (einde)
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GEHEIM
Op Donderdag,14"April 1949,te 80 uur,zeu in een van de zalen
van »rKrasnapolsky%Wamoesstraat, Amsterdam, een vergadering
worden gehouden voor kaderleden en genodigden van de a,N.O.P.
en de B.P*S.H.I. ,waar J.STOQPMDAAL,zou spreken over:hWa-t
zijn de resultaten van de commissie-IJbbink?rt,.Aat de VRIBS
over "Politiek en Vakbeweging*» en G. KLOM over wDê strijd t
voor de vrede»" ' ;
Daariiaast zou in een andere zaal van "Krasnapolsky" onder
auspipiën van de Plaatselijke Centrale der E.V.C.een verga-
dering gehouden worden,w^ar de leden van de l.V.C.-delegatie
naar het 10e Congres" der Sovjet-Russische Vakbeweging, zou-
den spreken tot de bedrijfsarbeiders en' eventuele vragen
zouden beantwoorden. '
Desa laatste vergadering ging,door gebrek aan belangstel-
ling, .(er weren 19 personen) niet door en werd d&arom ge- .
combineerd met de vergadering van~«te B*N.O,P.~B.P«S.H.I,
In totaal warem ongeveer 100 personen -aanwezig.
Het programma veranderde-nu in dier voeg«,dat B.BLOKZIJX
zou spreken over de reis van de delegatie naar Moskou.en
Aat de-VRIÏÏS zijn inleiding over "Politiek en Vakbeweging"
zou houden*
Na jenige inleidende woorden van de ^secretaresse van de
B«P.S»H,I» «Corrie. FBI3,kwam> als eerste spreker B»BLOKZIJL,

l*Het is altijd belangrijk, Mzo begon BLOKZIJL zijn toespraak,
"dat de arbeiders van het ene land in persoonlijk contact\n met de arbeiders van hef andere landfonverschillig

welk land.Dit geldt voor alle tij den ̂ maa^meer dan ooit
voor de tijd waarin de arbeiders thans leven.Want ondanks
alle gepraat over de vrfdelievende bedoelingen van het At™

" lantisch-Pact,is dit een tijd van intense oorlogsvoorberei-
ding..1* / •" / - , "" .
Voortgaande betoogde BLOKZIJX,dat het streven van het imperi-
alistische "kapitalisme -gericht Is op de overheersing van de
wereld en dat,als niét alle krachten voor de vrede werden
ingespannen, het kapi tal isme, onder_ leid ing van Amerika, b innen
korten tijd een derde wereldoorlog zou doen on t brand en „Dan
zouden wederom de arbeiders van het ene land worden-opgezet
tegen de arbeiders -van het andere la-nd,terwijl er in wezen
geen fundamentele verschillen bestaan,tussen de arbeiders
van de verschillende landen,
Tot die krachten die zich tegen een oorlog verzetten, behoor t
de Soyjet-Russisehe vakbeweging en daarom ook is het goed*,
dat de arbeiders van vele landen in nauw contact komen met
de Russische kameraden. - <
De^delegatie had van de zijde van de Soyjet-autoriteiten
geen moeilijkheden ondervonden bij het verkrijgen van de < /
benodigde toe stemmingen om naar de tr.S.S.R. te reizen.Dit
in tegenstelliö.g tot'een afgevaardigde van ,-de S. V, C, die een
zitting van een der commissies van de V.H.moest bijwonen en
aan wie door de Amerilcaanse autoriteiten toestemm«üing was"'
geweigerd om'in Amerika te k-oiuen.^Men zou zo. denken,dat het

^"Stalen gordijn" een fictie wes,maar dat er ergens een~ on- •
zichtbaar "dollargordijn« was,waer men niet gemakkelijk ;
.doorheen kon komen." - ', - .-.. -
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BLOKZIJX zeide,dat de eventueel te stellen vragen niet dires t
beantwoord zouden kunnen worden, maar hij wilde deze. vragen
zien als evenzovele opdrachten aan de delegatie waarvanxlater,
na de terugkomst van de delegat ie, verantwoord ing zou worden
afgelegd»

Na de korte en onbelangrijke toespraak van BLOKZIJL werd
direct het w?ord verleend aan fiat d,e VRHS, die in een lang-
dradig en slecht voorgedragen betoog commentaar leverde op
de reeds overbekende verklaring van de E, V. C. over "Politiek
en Vakbeweging."
De YRIES zei niets nieuws en las grote gedeelten uit de ver-
klaring woordelijk voor.

Hierna was gelegenheid tot het stellen van vragen waarvan
slechts door een paar der aanwezigen met onbelangrijke vra-
gen gebruik werd gemaakt.

Te 23,15 uur ging&en de aanwezigen uiteen.,

Mede verzonden aan I. D. Rotterdam en I. D.Den Haag.

E-6.



Onderwerp:Kadervergadering B.H.O.P.
Datum ontvangst bericht: 8 April 1949 .*"
Betrouwbaarheid berichtgever:zeer betrouwbaar.
Waardering bericht: betrouwbaar.-
Tevens bericht gezonden aan:I»D«Rotterdam en I.ï
Medewerkende instanties; geen.
Ondernomen actie: geen.

Op Woensdag,6 April 1949 te 20 uur werd in een van de zalen van
het café "De Rode..Leeuw",Damrak 93-94,Amsterdam,een vergadering
gehouden van Bestuurs-en«kaderleden van de Bond van Personeel
in Sociaal-Hygiënische Instellingen en van de leden van de
Plaatselijke Raad,de bedrijfsbestuurders en de afdelingsbestuur-

{ ders van de B.N.O.P, -
De vergadering stond onder leiding van C.JEIS,(bekend),secreta-
resse van de B.P.S.H.I»
Ha een kort welkomstwoord" van 3?EIS werd het woord verleend aan
G.GHOOT ROESSINE:,( bekend) die in een langdradig betoog,doorspekt
met cijfers,de technische herziening van het bezoldigingsbesluit
behandelde,waarbij hij niets opmerktewat' in dit verband al niet.
in "De Overheidspost" was verschenen. .
Ha een korte pauze werd het woord gevoerd door G.BLOM,(bekend),
die als thema's voor zijn rede had:het Atlantisch Pact en het
•Wereldcongres voor de vrede.
Hij betoogde,dat vroeger het grootkapitaal leefde ten koste van
de koloniale- en andere afzetgebieden,doch dat hierin na de
2e Wereldoorlog verandering was geJCkomen.ln het Oosten gingen
vele koloniale gebieden verloren en Engeland is,zo niet geheel,
dan toch voor het grootste gedeelte uitgeschakeld.Wij zien nu
nog maar 2 polen:Washington-Moskou.Met het afzetgebied van het
kapitalisme staatjhet dus zeer slecht.Geen wonder dan ook,dat
het thans probeert om,door het ontketenen van een, oorlog,de
macht in handen te krijgen.Het kapitalisme ziet zich bedreigd
door de vooruitstrevende machten en deze mogen niet aan het be-
wind komen,omdat het dan uit is met de" kapitalistische macht&eb-
bers.Daarom alleen riepen zij het Atlantisch Pact in het leven.
De ware doelstelling van. het pact is niet het behoud van de vrede
maar de aanval.De zes punten in het pact die zgn.de vrede moeten
bevorderen,zijn slechts valse voorspiegelingen."Wij weten wel
beter!"
Daarom achtte BLOM het Vredescongres zo belangrijk.Dooriahet
congres heen moet men de bodem van de zaak zien.Deze bodem is
het, ontwaken van de mensheid tegen de onderdrukkers en -oorlog-
drijvers,Het ontwaken van de progressieve krachten,Dit moet men
zien en men moet eraan medewerken dat de betekenis van het con-
gres zich hoe langer hoe meer uitbreidt.Wanneer de arbeiders
weigeren om oorlog te voeren,dan is oorlog onmogelijk.
Het congres is daarom zo belangrijk omdat vertegenwoordigers ^
van alle gezindten en alle politieke richtingen zich voor aet
behoud van de vrede zullen uitspreken.Het is geen kunst om ver-
tegenwoordigers van de B .N. O .P .naar Parijs te zenden,maar het is
belangrijker dat juist de bestuurders van andere bonden afgevaar-
digd word en i,Dan-zien de kapitalisten en de oorlogsdrijvers dat
er in de wereld een grote oppositie tegen hun streven is.



Omdat de stroom van'mensen die vóór het congres zijn,steeds
moet groeien, is het werk om het congres heen,ook in ixfcderland,
van het allergrootste belang.De klank van het congres moet in
steeds breder kringen weerklank vinden.Het verzet,dat nu aan
het congres ten grondslag ligt^moet overal groeien?zoals het
groeide ten tijde van de Duitse bezetting.Maar nu is het tegen
de Amerikaanse fascisten gericht.
De vonk die de volgende oorlog zal doen ontbranden en Europa
in een puinhoop zal veranderen,ligt gereed.Iïet is de taak
van allen die de vrede willen om deze vonk voor altijd te
doven.
Na een opwekking om overal de bedrijven in te gaan en namen
van symphatiserenden en geld te verzamelen voor het congres
besloot BLOM zijn toespraak.
Te omstreeks 23 uur ging de^ vergadering uiteen.

^AV K 6Xi. — D .

r
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Ho. t~-'L&0^~
Onderwerp/Openbare vergadering van de B.P.S. ï*Ix(BprLd_van per-

|soaeel in Soc.-Hygiënische instel!LnJ
[bij de E. V. G . , op 10.2.40 in de ze a!

. fus1&aanf£e Santpoort,gemeente VelsjUx, j
. 1 •. . 3*" ' "'"" '— *'" -«~"-

/Aanwezig 22 personen(»aalruimte ongeve'er 50,Ĵ
,x̂ . o.^'enkele'vooraanstaande coiomunistenl/ "

1. Heridrikus Arnoldue PRBHTBH» geb. 14 December 1899
te Hatrlem, wonende Schroder van der Kolkweg 22
te Bloemendaal.

2.Gorrie geit afkomstig uit Amsterdam.

S.J.Hilgeman p/a Prov.ziekenhuis te Bloemendaal.

Stemming Geïnteresseerd.-

Spreker

Eapport.

De vergadering werd geopend door J.Hil-
geman. Baarna voerde Prenen het woord. Hij begon met commentaar
te leveren op het manifest van het N.Y.V. en K.A.B, over de
d.uur t e -t o e s lag , een inleiding » die moest weergeven, welk een
defensief karakter genoemd manifest bezat, omdat volgens hem
de Eederlandse arbeider de regeringstoeslag nief'au-serieux '
neemt. Voorts concludeerde hij uit het manifest, dat het E. V. V.
zowel de redering als de pri js-opdri jvende werkgevers in gebre-|
ke e telt, hoewel het aari de andere kant de overheid11 door dik en
dun steunt" .• Overigens ontdekte hij dive&e onwaarheden in de rej
denèring van het verbond, waar dit het wegvallen der regerings
subsidies goedpraat met het argument, dat diverse artikelen
goedkoper geïmporteerd worden en de boter door margarine werd
vervangers • ̂ĝ ZjZ/̂  H.A^£?
' Het verwijt/vaïPHTY.V.ziTde, dat de "B.V.G. "ïranse
toeetanden1'1 wil, werdj_beantw::ord met de opmerking, dat de re-
gering hier op aan stuurt: de prijzen etijgen sneller dan de
lonen J
""" Dit de recente historie vai. het gespleten iTereldvak-
verbond trok spreker de slotsom, dat het H. V. V. het socialisme
de rug heeft toegekeerd.

Er was geen discussie over de E, e rede die van te vo-
ren op schrift gesteld en door Preneh werd voorgelezen.

Vervolgens hield G.Peî  een beschouwing over haar
ervaringen in Hongarije. Be enige vakvereniging aldaar had vol-

.ma(|Ĵ _J...-ĵ Â ^̂  -

gene haar een louter cultuur--opvoedend;-; taak' jan ..als zodanig
med ez eggen_ŝ cEaĵ ^ Ja,e.g.̂,-̂Q... De lonen' s t i j -
"gen voortdurend en de prijzen dalen; de bevolking; is- goed ge-
voed en gekleed, alleen de "kapitalistennbetalen belasting,de
huren zijn laag en de gezondheidszorg is geheel gratis.

Volgens spreekster komt het in ÏÏeüerland nog voor
da t "ieder een na eei, korte opleiding een jurk aan kan trekken
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en dan zegt men zuster tegen je", maar in Hongarije bestaat 'een
gefundeerde verpl-ee-gstere-eoholing.Verder vertelde zij, dat de
Wederopbouw van Boedapest verbluffend s-nel gaat. Be nationaliea-
tie van de b .-drijven boven de -1GO arbeider^is reeds een feit be-
halve in de buitenlandse fabrieken, welker eigenaren zich echter
"aanpassen1* moeten, aan de sociale voorschriften van de Hongaarse
regering.

In de Hongaeree kerk had spreekster één tegenstelling
gemerkt tuisen ''rijke" en "arme" pastoors.Te vergelijken met rij
ke en arme boeren, waarbij door haar werd gesuggereerd dat de ar
me Pastoors zich achter het beleid-van de regering plaatsten.Het
proces Mindszenty liet zij verder rustan, daarbij opmerkend, dat
de-'' regering niets tegen het geloof heeft, getuige de opbouw der
kerken met overheidssteun. Op de scholen ie het godsdienstonder-
wijs weer ingevoerd op verzoek van de ouders.

Uit de uit dit'betoog voortvloeiende discussie bleek; _
dat spreekster in Hongarije geen rechtsstreeks contact had gehad
giet aldaar wonende arbeider s ge zinnen^

Ka afloop werd gecollecteerd voor het zg.Sol.fonds.

EIKDS.


