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AM'SMÊl^ ïfSDBRLAHLSB BOND VAN KQfgE-,
CA?*- M l£S$AIffiAITT~PERSOFS]3L ("STO) ,
Ho ö£öfr& stuur - Prinsengracht 759 ** A 'dam
Telefoon: 44491.

W3/AG

O

O

, 22 April 1952.

VAARDE COIiLEÖA**, '

Wij hebben e^n verheugende mededeling, foor het op garantie-
loon werkende .personeel in het Horeca-bedrijf .

G-ij weet, dat -toen op 19 Maart 1951 ds nieuwe c. a. o, in wer-
king' trad- in deselfde week een loonsverhoging van 5̂  van
kracht werd. Het bedienend personeel kreeg dese wel vermeld
op het garantieloon, doch dit kwam niet tot uitdrukking in-
het basisloon, de 30genaaro.de juridische gulden, sin tegenstel-
ling tot de vorige loonsverhogingen. Toen geschiedde dit wel,
omdat er toen geen. 'garantieloonregeling bestond.

Ons "bestuur heeft '^ich hiermóe nooit kunnen verenigen oh
heeft enige malen geprobeerd hierin verandering te krijgen.

Het rechtskundig bureau van de E.V.C, heeft nu een pr.oces ge-
voerd, dat tot in de hoogste instanties is uitgevochten, met
als resultaat, dat de Hoge Raad der Nederlanden op 29 febru-
ari 3*1. een uitspraak- heef t gedaan, die on'sa ^ienswij^e be~
vestigt.

Aan het bovengenoemde personoel zal dus vanaf 19 Maart 1951
nog ebn aanvullende betaling dienen tb geschieden, ten b e dra-
ga van PI, 2 „20 per week. . .

Wij wekkfèa danroöi alle collega's op, zich met hun patroon of
directie t-t v-«r staan en op een spoedige verrekening aaji te
dringen. '

Inmiddels heeft ons bestuur sich in. -een schrijven tot de Fe-
deratie van Verkgevers in het Horeca-be drijf gewend om aan te
dringen, dat de^e dit aan de patroons en directies zullen me-
dedelen.

ïïerkt er allen aan mede, dat ook inderdaad een spoedige
kening plaats vind 1 1

NAMEET3 HET HOOÏ'DBESÏÜUE:

W. SOHOITBN, (Voorzitter).
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YEKTKOUWBLIJK Ui

Verbinding: No.12 10, April iy^2. _^ü°^
o.a.v.:

Dc GS. I-, 198. ' D,
Par.:Onderwerp: A.VAN OOSTEN.

Datum ontvangst bericnt:
Betrouwbaarheid berichtgever: kan betrouwbaar worden geacht./, _ /• JL ,

Y/aardering bericht: zeer waarschijnlijk. ~7iï'73L— — \s Dericnt gezortden aan: ... »gfe ̂ 2 i

Medewerkende instanties:
Ondernomen actie: --- '(~tó8j£/*« '

D.O.S. van 6 Maart 1952
„o. 130440 L.v.B. 4.

/ üaar aanleiding van nevenvermeld schrijven wordt het
volgende medegedeeld:

Cl? Arie VA1\ OOSTSK. geboren t e Leiden 4 December 1893,
van beroep buffetbediende, woont Van Ravesteinstraat 408
te ' 3-Qravenhage.

Op 31 i'iaart 1915 is hij te ' 8-Gravenhage gehuwd met:
Alida VAN OOSTÜK, geboren te ' s-Gravenhage 14 Octo-

ber 1892T
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.
Betrokkene heeft de laatste jaren verscheidene werk-

gevers gehad. Steeds werd hij wegens herhaalde dronken-
schap ontslagen.

Momenteel wordt hij verpleegd in de Ramaerkli$iek te
's-Gravenhage.

Van één persoon, die als goed geïnl'orneerd kan worden
beschouwd, werd vernomen, dat A. van Oosten als lid van de
Ü.V.C, heeft bedankt en momenteel ongeorganiseerd is.

Uit eigen waarneming is gebleken, dat A. van Oogten
is geabonneerd op het dagblad "De Haagsche Courant".

Uit het onderzoek is niet vastgesteld kunnen worden,
dat hij lid is van de C. P. TT. Op politiek gebied trok hij
tot dusverre niet de aandacht.

Tegen hem werden de volgende processen-verbaal opge-
maakt :
in 1914 terzake van verduistering,
" 1916 " " wederspannigheid,
" 1917 " " diefstal,
" 1926 " " diefstal (2x),
" 1927 " " diefstal c.q. verduistering (2x),
11 1932 " " overtreding van art. 138 en 180 W.v.Str.,
" 1936 " " overtreding van art. 180 jo 181 Y/.v.Str.

Voor al deze feiten heeft hij in het totaal 30 maan-
gevangenisstraf ondergaan, (einde)



UITTREKSEL

Uit :OD ±S*$ 885 Naam: EVE BESLOTEN VEH6ADERINGEN (na 8 Deo 1947)

Voor :OD 1544 Naam: ALGEMENE NEDERLANDSE BOND VAN HORECA-EERSONEEL

Ag.nr: 154968 Afz. : o Datum: 28_3_52

Aard van het stuk: Rapport betreffende vergadering hoofdbestuurders der bij de EVC aan-
gesloten bonden, gehouden op 21-5-52 te Amsterdam.

Het Secretariaat der EVC wilde een over7Ïcht hebben van de Bonden,
hoever zé stonden met de voorbereiding van de Conferentie der EVC
op 5 4n 6 April.

HOTEL. Moeilijk om afgevaardigden te krijgen door werkzaamheden in
het bedrijf op Zaterdag en Zondag.

Uitgetr. door: J. v.D. Op aanwijzing van: B

Datum: 15-5-52

D 38-10.000 .!, 10204 - 51
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Betr.ï
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4385 ~T
A. N. B. H. AFD. ALMELO. '

TP^^ÏBylf .. '•*"

3MRT1952

'>t/

Typ. D.

In Almelo bestaat een afdeling van de Algemene N
derlandse Bond van Hotelpersoneel (A.N.B.H.)
Als voorzitter van voormelde organisatie fungeert een zeke-
re Derk Lenderink.v ö. Lenderink is als ober werkzaam bij
Café Elferink, gelegen aan het Stationsplein te Almelo.
Als lid zijn hierbij aangesloten o.a. Jans Arendsen'en Mari-

de Jongf beide woonachtig te Almelo.
Vorenbedoelde personen zijn geregeld werkzaam op de "Socië-
teit" te Almelo.Of zij hier in vast dienstband werkzaam
zijn is onbekend.
Opgemerkt zij nog, dat in de eerste periode na de bevrijding
te Almelo, het hotelperspneel in de E.V.G. werd ondergebracht
bij de afd,Transportarbeiders.Inmiddels schijnt een zelfstan-
dige afdeling voor dit personeel te zijn opgericht.

KB, 12 Maart 1952.i..... ti | m

QEEN ACTIE zonder overleg met



SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD,
(Slechts bü defimtieve opberging in te vullen).

Q/J<AFGEDAAN 12>

Afd./Sect.:

Interne aanwijzingen ACD.

.

ACD. Dat.: _ T _ Par.:

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!):

1 0 1 9 2 • 51



VERTROUWELIJK

Verbinding: Ho.12

Doss.7.2-6.

Onderwerp: J.A.VAN DEN BOLD.

Datum ontvangst bericht:

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar _
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie;

14 December

OP KAART
ACDftCb

/

/.

O/-

0J-.J.3

17 DEC. 1951

Hierbij wordt medegedeeld, dat onlangs een aantal
Nederlandse arbeiders op verzoek van het Hongaarse Vakver-
bond een bezoek aan Hongarije heeft gebracht. Hieronder l
bevond zich o.a.

Jaoob Andries VAN DEN BOLS, geboren te Arnhem 15
AugustusÏ91T, Portisr (hotel "Jomona"), wonende Kevius-
straat 105 te 's-Gravenhage.

In het orgaan van de Algemene Nederlandse Bond van
Hötelpersoneel (aangesloten bij de E.V.C.) "Hecht en Plicht"
de nummeriö en 7» 7e jaargang, heeït VAN DM BOLD, die lid
is van het afdelingsbestuur te 's-Gravenhage, een overzicht
gegeven over zijn bezoek aan Hongarije, (einde)



SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD,
(Slechts bij definitieve opberging in te vullen).

Afd./Sect.: Dat.

Interne aanwijzingen ACD.

Dat.: .2 ~ /- S'/ Par.:

CO

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!):

Duplicaat van stak
gezonden r,n

-» tLt^j.., *rs"f̂ 7 ^ £ i
7

•<^M*̂ ^M

te . //. ƒ"/
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SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD,
(Slechts bij definitieve opberging in te vullen).

O N A F G E D A A N

Afd./Sect.: Dat. Par.:

Interne aanwijzingen ACD.

ACD. Dat.: £._ /- S'/ Par.:£

CO

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.I):
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Verbinding: No.12

Doss.7.2-5
Onderwerp: Actie personeel "Grand Hotel".
Datum ontvangst bericht:
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
ïevens bericht geaonden aan:-*—
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

B.O.S. van o October 1951
Eo.118587 ïü.v.B.S.

Haar aanleiding van nevenvernield schrijven wordt het
volgende medegedeeld:

Het "Grand Hotel" te Scheveningen is na een zeer om-
vangrijke restauratie in het begin van het seizoen 1951
in gebruik genomen als toeristenhótel.

Aanvankelijk .liet het zich aanzien, dat de werkzaam-
heden aan het hotel niet op de|vast/gestelde tijd gereed
zouden zijn en derhalve de ingebruikstelling moest worden
verschoven naar een latere datum. Ken had in verband hier-
mede gewacht met het aannemen van personeel voor het hotel
en restaurant tot-men zekerheid had, dat het hotel op tijd
zou openen. Op dat tijdstip was echter veel geschoold per-
soneel reeds in dienst bij andere bedrijven, zodat men al
dadelijk met een tekort aan personeel had te kampen.

Om geen stagnatie in het bedrijf te doen ontstaan,
.vond men hiervoor een oplossing door z.g. werkstudenten in
dienst te nemen. Hierdoor ontstond echter een nieuw pro-
bleem, omdat men niet wist op welke wijze, zonder in strijd
met de wettelijke bepalingen te geraken, deze mensen moes-
ten worden betaald, daar het C.A.O. daarin niet voorziet.
Daar de studenten werkzaamheden verrichtten verbonden aan
de rang van "commis" en de commis uit de tronc (bedienings-
geld, fooien etc.) worden bezoldigd, werd in overleg met
bestuurders van üniebonden besloten, dat de studenten uit
de tronc zouden worden betaald, temeer daar de restaurant-
tronc in het "Grand Hotel" een groot bedrag inhield, ver
uitgaande boven het garantieloon.

Het vaste personeel, in het restaurant — de serveer-
sters, die precies op de hoogte zijn met de grootte van
de tronc - bemerkte bij de uitbetaling van zijn aandeel
direct, dat het bedrag niet klopte. Deze vrouwen protes-
teerden hiertegen, omdat zij het geld van de tronc be-
schouwen als eigendom van het personeel, waarover de di-
rectie geen beschikkingsrecht heeft.

De directie stelde voor om over deze kwestie met de
bestuurders van de Uniebonden en het personeel een bespre-
king te voeren. Tijdens een aan deze bespreking vooraf-
gaande conferentie tussen de höteldirectie en de beatuur-
•ders van .de üniebonden, vervoegde zich daar de E.V.O.-be-
stuuher:

Willem Christiaan 3CHOLTBN, geboren te Amsterdam 18

*~~ " -Me i -
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Mei 1904, wonende te Amsterdam. Hij deelde mede, dat het
personeel had getelefoneerd en aan de E.V.C, had verzocht
om voor zijn belangen op te komen. •

De in de directiekamer aanwezige bestuurders van de
Uniebonden wezen de directeur er op, dat zij het overleg
verbraken, indien SGHOLIO in dat overleg werd betrokken.
De directeur deelde SCHOLÏEÏÏ" mede, dat hij aan de bespre-
king niet mocht mmedoen. SCHOLTÏÏN verwijderde zich uit de
directiekamer, doch hij zocht de. serveersters op*

Even later kwam hij aan het hoofd van een tierende
troep vrouwen de kamer weer binnen en eiste, dat hij in
het overleg zou worden betrokken. De directeur gelastte
hem het gebouw te verlaten. Aan dit bevel werd door hem
voldaan.

De serveersters dreigden hierop met een onmiddellijke
staking. Daar de gasten reeds waren gezeten voor het diner,
gaf de directeur toe aan haar eis en werd een geldsbedrag
gelijk aan het aan de studenten uitbetaalde geld terugge-
'stort in de tronc en onder de serveersters verdeeld.

Ha afloop van deze actie gaf echter geen der serveer-
sters toe de E.V.C, om bemiddeling in deze kwestie te heb-
ben verzocht of lid te zijn van de bij de -13.V,C, aangeslo-
ten Algemene Nederlandse Bond van Hótelperspneel (B.V.C.-
A.N.B.H.).

Als de "lastige elementen" onder deze groep van het
personeel worden beschouwd:
1. Margarstha Geertruida Johanna VAN DER BURG-, geboren
'te 's-Gravenhage 25 October 1918, ongehuwd, van beroep
serveerster, wonende Binckhorststraat 110,

2. Helena Gornelia VAg DBS HAM, geboren te 's-Graven-
hage 9 Juni 1924, ongehuwd, van beroep serveerster, wonen-
de Fahrenheitstraat 580 en '

Huberta'ZUURMOND, geboren te 's-Gravenhage 50 October
1918, ongehuwd, van beroep serveerster, wonende Keizer-
straat 6?a, allen te 's-Gravenhage.

Ten aanzien van deze personen, die tot dusverre op
politiek gebied niet de aandacht trokken, is niet bekend
geworden, dat zij lid zijn van de C.P.N, of de 12.Y.C.

"Er zijn geen aanwijzingen verkregen, die er op duiden,
dat de samenstelling van het afdelingsbestuur van de
A.H.B»H. wijzingen heeft ondergaan of dat door vorenom-
schreven handeling deze organisatie ledenwinst geboekt zou
hebben.

Van activiteit van het afdelingsbestuur wordt niets
Ut/bemerkt, («inde)
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MINISTERIE VAN p-A n TT intV
BINKENIAÏÏDSE ZAKBN »s-CJravenhage, 6 Ootober Jl951.

No. : B118587.

Betr.: Actie personeel
Grand Hotel. >

B V WK 3. ^ Ontv' bew: '
Rappei :.../...TT,y.-...'£rL

Antwoord :..

Blijkens een bericht uit betrouwbare bron ontstond
begin September j.l. enige actie onder het personeel van
het Qrand Hotel in Scheveningen. De onrust zou te wijten
gijn geweest aan een maatregel van de directie, volgens
welke werkstudenten hun deel moesten hebben uit de "fooien-
pot". Het personeel zou de bemiddeling hebben ingeroepen
van de vooraitter van de A.N.B.H.-B.V.G., fillem Christiaan
SCHOLTEN, geb. te Amsterdam, 18-5-'04. Diens aanwezigheid
zou echter tot een preatige-kwestie hebben geleid, waarna
SOHOLTSN zich zou hebben teruggetrokken, omdat hij een op-
lossing van het conflict, n.l. door onderhandelingen van
Uniebondsbestuurders niet in de weg wilde staan.

Een en ander zou het vertrouwen in de Uniebonds-
beetuurdera hebben verminderd, terwijl onder het personeel
partij zou worden getrokken voor de bestuurders van de
E.V.G., die mee wilden praten, maar het niet mochten. Als
gevolg van deze manier van handelen zou de A.N.B.H.-E.V,C,
in Den Haag ledenwinst geboekt hebben.

In verband met het bovenstaande moge ik ÏÏ verzoeken
mij in kennis te doen stellen met de gegevens, die U ter-
zake bekend zijn geworden. Tevens aal ik het op prijs stel-
len te vernemen of aich in de samenstelling van het bestuur
van de afdeling Den Haag van de A.N.B.H.-E.V.C., zoals door
U op 5-11-'48 onder no. 7-534 gemeld, nog wijzigingen heb-
ben voorgedaan en zo ja, welke. Ook aangaande het evt. ge-
wijzigde ledental en de activiteit van de plaatselijke af-
deling zal ik gaarne nader worden geïnformeerd.

HST HOOPD VAN DJË DIENST
^Namens deze,

n.

3. G. Crabbendam'
Aan de heer Hoofdcommissaris
van Gemeentepolitie
te
*a-G R A V E N H A a E.
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OP KAART
ACO/

Betr.: BOND VAN HOTELPEHSONEEL (EVC) IN

*». ̂ J 7. ̂
:__ ^. »

*/,/&$"

HAAG.

Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat de
Bond van Hotelpersoneel der E.7.C. leden heeft gewonnen in
Den Haag.

De oorzaak hiervan ligt in het feit, dat
in het G-rand Hotel innDen Haag ontevredenheid beatond onder
het personeel door de maatregel, dat werkstudenten mede
moeten delen uit de fooienpot.

Het gehele personeel kwam hier tegenop en
-**heeft SGHOITEN (voorzitter Hotel Eest. E.V.C.) verzocht

deze ẑ 5?*mWae Directie te bespreken.
Toen bleek, dat de aanwezigheid van SCHOLTEN

een prestige kwestie zou worden, heeft deze zich tactisch
teruggetrokken.

De Directie gaf toe, dat de werkstudenten
niet uit de fooienpot behoefden te delen, maar door haarzelf
betaald zouden worden. \e wijze van kwesties oplossen heeft tot

gevolg, dat het vertrouwen in de Unie-bestuurders steeds mindei
wordt en partij wordt getrokken voor bestuurders der E.V.C,
die wel willen praten, maar dit niet mogen.

C

KB, 19 September 1951



VEBTRC
Verbinding: N.o.12

'Doss.. 13/534
* . "

Onderwerp: Horeca-CAO
v

ontvangst beri'cht:- — .

'Uit: OD 688
Voor: OD

o.a.v.: BV.

üot,25-
Par.: M»

ƒ

5 April 1951.

Betrouwbaarheid bericütgever : betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan: ---
Medewerkende instanties: ----
Ondernomen actie/ --- • . .

Haar aanleiding van het bericht in "De ./aarheid"
*van 23 Kaart 1951: "Horeca-personeel in nachtvergade-
ring1' wordt medegedaeia, d at van een persoon, die ter-
zake goed geïnformeerd* ia, het volgende werd vernomen:

* • ' " * . : ' • ' • -

,. i • . De voorzitter van het initiatief coaiité uit Horeca-
. '.Bedrijven HARTHOORM (Willem Lodewijk H&RTHOOR1T, geboren

te 'a-Heer-Arendskerke (a.) 13 Maart 1913, wonende Lom-
bokstraat 15 te 's-Gravenhage) en diens echtgenote:

•'Pqtronella .KOK, 'geboren te V/atergraaï'ame'er 25 : aar
zijn "beide de personen', d^ie de stoot hebben £e-

geveA tot opj-ichtin^ Van g.eno'emd initiatief comitéi,_
'""" HARTHOORN heöft vri^el het gehele personeel van
"t Goud« Hooft" bewog0$ aan de vergadering in "&nico"
'd.d. 21/22 Liaart 1951 deel -te nemen.

HARTHOöRH ia als kellner werkzaam in "t'0-ouda Hooft"
evenals de in het verslag van "De Baarheid" ^enosmd'e
GODDING, die ten rechte is genaamd:

' Johannea ILeonardug GIDDIHG-, geboren te ' a-rravenlia^e
2 Jtaart 1896," wonende "Öe.Ruy te r straat 84 te ' s-Gravenhage .

Ter vergadering waren aanwezig twee vertegenwoordi-
gera van het initiatief comité te • Ajnsterdaia. ^én huriner

genoemd. GUBBÉI'I (phonetisch opgenomen), (einde)
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U;t: OD 688

>-'•' OD 1344
/:• BV

Par.: P.V.B.

:"' ' DIBNSTGEHEIM
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Verbinding: 19
C/3 no 320'51 ANBH
Onderwerp: Vergadering van het "Voorlopig comité Hotel-

personeel", gehouden in het "Oranjehuis" te
Utrecht in de nacht van Vrijdag op Zaterdag
30-31 Maart 1951.

v»'-i*

*0f

Door bovengenoemd comité werd in de nacht van Vrijdag op
Zaterdag 30-31 Maart van 12 tot 4 uur een openbare vergade-
ring voor kellners belegd in verband met het 1596 bedienings-
geld,.
- '3"it comité bestaat uit de volgende personen:

Voorz.#*THEODORUS FREDERIKS, geb.te Amsterdam 7-1-99,
politiek delinquent,

Secr.:*-*JOANÏÖ5S 3ERNARDUS MUTS3RS (11-6-12), secr. af d.
Utrecht Alg.Ned.Bond van Hotelperaoneel (BVC),

Leden:^»ADAM VAN ARKEL, geb. te Gorinohem 27-12-05,
lid ANHH (EVC),

AiCHRISTIAAN PBANKHUISEN (20-2-12), lid CPN,
/•«mSRMANUS VAN VOORTHUISEN (29-5-11 )lid ANBH (EVC),
XJAI3RIAAN VAN ZOELEN (3-6-98), lid BPN, EVC (ANBH)

* en lid Nieuwe Ned. Filmliga.
De vergadering vond plaats in het "Ojranjehuis" , Nieuwekade

30,, $&J£tr;echt j de aanvang was bepaald op~24-~üür; ' Aange zie n
nog niemand aanweaig wae, bleef men wachten tot 1 .„ .15, -Ujugj...
In deze tijd waren verschillende persO'n«.>i,3»iftnenge1comêtt.'
Meerderen gingen echter weer weg nadat aij[ aich op de hoogte-
hadden gesteld, met; de opmerking; "ik heb het al gezien".
Te «ï~T. o u ur war e n plm 4v "per ao^ën Sanwefcig (ïaalrulmte ~
400 personen). Onder de aanwezigen werden nog opgemerkt:
EEENIERT CHRIST (17-7-13)» gereedechap^akex, lid CPN en BVC,
en zi jn echtgenote AAIT JE GHHI3T -MAAS WIKKEL (25-4- U).
Een fotograaf van het "Nieuw Utrechts Dagblad" (Parool)
verzocht voor de aanvang der vergaderiflg een foto te mogen
mafcrn, hetgeen niet werd toegestaan. In hetael^4e blad, in
de editie van 30-3-51, was deze vergadering aangekondigd.

Achter de bestuurstafel hadden 5 personen plaats genomen,
t. w. één dame (ver m. Me j. Stetnbeke, nadere gegevens niet
bekend), twee kellners uit Amsterdam, een lid van het
voor l . comité af d. Utrecht, die de vergadering leidde, en
Prederiks voornoemd.

Het Utrechtse lid opende ten 1.15 uur de vergadering en
gaf hierna het woord aan een Amsterdamse collega. Deze gaf
een uiteenzetting van de reden van deze bijeenkomst. Hij
ging de verdiensten van het Horecapersoneel na voor en na
het in werking treden van de nieuwe regeling. Spreker vond
de nieuwe regeling teleurstellend en en wekte op om straks
met zoveel mogelijk vragen te komen, aan de hand waarvan
men van de in Utrecht bestaande toestand een duidelijk over-
zicht zou kunnen krijgen. Een andere kellner uit Amsterdam
nam hierna het voorzitterschap over en deelde mede dat,
voor men verder kon gaan, eerst een collecte zou worden ge-
houden om de kosten van zaalhuur (ƒ50) en verdere onkosten
te betalen. Door acht personen wexden hierna uiteenzettingen
gegeven en vragen gesteld. Bén van hen, genaamd NICOLAAS
JOHANNES SMIT, geboren te Utrecht 5-12-14 en lid van de RK
bond "St. Antonius"^ bleek het helemaal niet eens te zijn
met de zienswijze van de heren achter de bestuurstafel.

-2-



Hij vond de nieuwe regeling goed en wenste niet mee te doen
met de EVC-ers en het communistische gewroet. Hij verzocht
de namen van het comité bekend te maken en in het vervolg
de namen onder de oproepingen te plaatsen. Een eenmaal
aangenomen regeling moest volgens&em blijven bestaan.
( Verb. 19.- Namen werden ook tijdens de vergadering angst-
vallig geheim gehouden). Nog werd het woord gevoerd door

'i 'wiLLEM CHraSTÏAAN SCHOLTBN (18-5-04), die zeide, landelijk
voorzitter te zijn van de Algemene Nederlandse Bond van
Hotelperspneel, aangesloten bij de EVC, en een Amsterdamse
kellner, die zich ook als EVC-er ontpopte. Laatstgenoemde
stond ook achter deze actie, maar wilde v/el dat ieder lid
bleef van zijn bond. Scholten deed een felle aanval op de
Uniebonden die hun leden in de steek hadden gelaten.

Aan het eind van de vergadering werd nog een motie aan-
genomen, waa-i in geprotesteerd werd tegen de nieuwe regeling
en opgewekt werd, samen eensgezind te strijden voor lots-
verbetering. Smit voornoemd stemde tegen.

Men kon zich na afloop der vergadering nog opgeven voor
het voorlopig comité. Ook hier werden de namen weer angst-
va^lig geheim gehouden.

Ten plm 3.15 uur werd de vergadering gesloten.

VGË2IEN:
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Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst
te
's-G r a v e n h a g e .

VERTROUWELIJK,

In antwoord op Uw schrijven 88651 dd.
5-8-1950 betreffende A.B.H.M., wordt medegedeeld
dat de aanduiding achter de afkorting A.N.B.H.
in mijn schrijven BV/G 1001-50 dd. 3-7-1950 op een
vergissing berust. Deze aanduiding moet zijn:
Alg. Ned. Bond van Hotelpersoneel.

In Arnhem, althans innhet district Arnhem
van de E.V.C.» bestaat zowel een plaatselijke
afdeling van de A.N.B.H. (Hotelpersoneel) als
van de A.B.H.M. (Hout en Meubel). Beide afdelingen
zijn,echter zeer klein en hebben geen van beide
een compleet bestuur. De weinige leden wonen in
de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden.

24-8-1950• A-
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Ho. 88651

Be t r.; A..B.H.K.
V AV 4
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Koppel SO

Antwoord : 9LJ<S*
sehrljvem ao. 1?/Ö I001-*50, d.d7^ Juli 1850

blz. £ bericht, dat do verschillende plaatselijke bonds-
afdellngen der B.V.C, verhoud ing* gewijde hebben bijgedragen
3,a de kosten» verbonden aam da deelneming aan da demonstra-
tieve bijeenkomst tegen het wetsontwerp "Huurverhoging1». i

Hierbij werd vermeld, dat door de plaatselijke afdeling
vam de A.K^B.H. (Algemene Hederlaad*e Boad vaa Hotelpersoaeel
werd bijgedragen voor da soa van f* 1.75.

Aohter de afkorting AJI.B,H."werd door 0 echter gesteld
da aanduiding *Hout en Meubelindustrie".

De werker-i in de»e laatste bedrijfstak al Ja evejxwel on-
dergebracht la de A.B.HJS. * AXfim»«* Boad vaa Werkers In de
Rftttt- •& KauliftltrI&gtiliidTfiltrIe* ' • .

In verband aet vorenstaande moge Ui ü verzoeken ai J t«
willen doea berichten van welke bond ar te üweat een plaats a-
lljke afdeling beotaat van de A.B ̂ 41. et de A .H .B .H..

Aan de Heer"
Hoofdoomds^aris fan Politie

HBT HOOK> TAM Dl QTSSBf.
Namena dese,,

J, G. Crobbendan-ï
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ONDERWERP:
Actie bedienend personeel
Restaurant tentoonstelling
"Van de Wadden tot het Ij",

. 1.

28 Juli 195©.-

OP KAART

PAR: ̂A
ACD/

Door de federatie van V.V.V.'en in Noordholland
boven het Noordzeekanaal is te Alkmaar van 20 Juli tot 19
Augustus 1950 een tentoonstelling georganiseerd genaamd
"Van de Wadden tot het IJ".
Op het tentoonstellingsterrein wordt ook een café-restau-
rant geëxploiteerd. Door de Directie van dit café-restau-
rant werden in de pere advertenties geplaatst, met gunstige
voorwaarden, voor het verkrijgen van serveersters. Ben
groot aantal dames meldde zich voor dit werk aan. Ongeveer
60 werden aangenomen. De eerste week wilde het bezoek niet
vlotten en derhalve besloot de directie van het eafé-restati
rant een 40 tal serveersters te ontslaan.
Als serveerster in bedoeld cafe-restaurant trad onderandere
ook op de bij Uw dienst bekende WILLY HOOGLAND, geboren , .
22.10.1918. Enkele dagen geleden had zij blijkbaar actie
onder de serveersters gevoerd, want op een morgen stond
een aantal serveersters in de kleedkamer, terwijl zij wei-
gerden aan het werk te gaan, omdat het haar voorgespiegel-
de loon van ƒ 150.- per week bij lange na niet bereikt kon
worden. Dit conflictje is toen door de directie weer bijge-
legd. Als woordvoerster trad op genoemde W.HOOGLAND. Enke-
le dagen daarna verliet deze met nog een serveerster voor
enige uren het tentoonstellingsterrein en haar werk, zon-
der voorkennis van de directie. Bij haar terugkomst werd
zij niet meer door de directie van het restaurant geaccep-
teerd. W.HOOGLAND heeft toen Dinsdagavond 25 Juli 1950 een
gestencild schrijven onder de serveersters laten versprei-
den, waarvan een afschrift hierbij gaat. Inmiddels poogde
Bij de hulp in te roepen van het Gewestelijk Arbeidsbureau
alhier, doch dit bureau had geen bemoeienis bij de werving
van personeel gehad en mengde zich dus niet in het conflict
W.HOOGLAND zocht daarna contact met de voorzitter van de
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plaatselijke afdeling van de HÖEECAJ1, die zijn steun toe*
zegde, vermoedelijk min of meer gedreven door wangunst; daar
hij als gerant van een groot hotel hier ter stede, geen
kans had gezien het restaurant op het tentoonstellingster-
rein te pachten. Bedoelde voorzitter stelde aan mej.HOOG-
1ABD de voorschriften betreffende arbeidsovereenkomsten
e. d. in het hotel-café-en restaurant-bedrijf ter hand en
lichtte haar over een en ander in. Met deze kennis gewa-
pend, verzocht W.EOOG-LAïö) de Arbeidsinspectie te Haarlem
een spreker te sturen naar de "grote* vergadering van ser-
veersters die op Woensdag 26 juli 1950 te 10. 3Q uur in ho-
tel "Victory" alhier zou worden gehouden» De arbeid sinspec-n
tie deelde mede geen vertegenwoordiger te kunnen sturen :

en daartoe ook niet bereid te zijn,
Vermoedelijk is daarna geconfereerd met de plaatselijke be-i
stuurders van de E* V* C. In ied«r geval staat vast, dat op
voornoemde vergadering, die door een tiental personen. onder
wie meest ontslagen serveersters, werd bezocht aanwezig
waa de bij ïïw dienst bekende J.J.HEBMSKBBK geboren 30 «1.21 j
{B*V»C. bestuurder enz.)* Volgens de voorzitter van de af-
deling Alkmaar van de HOSBCAI1 in wiens hotel de vergadering
werd gehouden, waren ca. 20 personen op de besloten verga- ,
dering aanwezig* Dezerzijds wordt aan dit getal getwijfeldji
daar om 10.45 uur slechts 5 é 6 personen aanwezig waren.
Als deskundige zou daar aanwezig geweest zijn de advocaat

A en procureur Mr» H.SCHDUHMAN, een persoon van politiek on- j
verdachte huize.
Na de vergadering heeft een bespreking plaats gevonden tus-
sen een aantal ontslagen serveersters, onder wie me j. W. HOOG-
LAND en H. ERAH2, (hierna te noemen) en vermoedelijk ook de

-Vf bij Uw dienst bekende H.KKUISTINGH-HBTBK, geboren 19*1©. 19
én de directie van eergenoemd restaurant. De directie werd
daarbij gewezen op het bestaan van arbeidsvoorwaarden in
het hotel-café en restaurant-bedrijf , speciaal op tentoon-
stellingen, van welks bestaan de directie blijkbaar niets
afwist. "Be directie deelde de deputatie mede alsnog te zul-
len onderzoeken of aan de arbeidsvoorwaarden was voldaan,

. t^ met welke toezegging voorlopig genoegen werd genomen.
&j> Bijgaand gestencild schrijven is ondertekend door W.HOOG*

en H»IEEANZ. Deze laatste is genaamd HAHSIB
JADO, geboren 14.9.21, wonende te St*Maartensbrug c 111 en
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alhier onbekend» Ben viertal couranten-artikelen gaat
hierbij.- SIMDE*-



Dagblad "De Waarheid" u. 27.7.1950.

Lonen van 150 gulden <
per week werden

beloofd
Men kreeg 150 centen en minder
Sinds enkele dagen vindt in Alkmaar de
tentoonstelling „Van dé Wadden tot het
IJ" plaats. Deze tentoonstelling poogt
een beeld te geven -van het bedrijfsleven
in Noord-Holland'-Nöord.
De pachter van de buffetten, Martln'a
Cafetaria te Den Haag, had op zekere
dag In de dagbladen aanlokkelijke adver-
tenties geplaatst, .waarin .diensters wer-
den gevraagd tegen betaling van een
loon van.. . . 150 gulden per week,
Twaalfhonderd gegadigden meldden zich
aan. Zestig werden uitverkoren. Reeds
de eerste dagen bleek, dat de directie
blijkbaar 100 cent had bedoeld. Want
sommige meisjes verdienden in eelt dag
de somma van 45 cent.

Wat was het geval? De pachter
wilde een vast loon betalen van

ƒ 1.— per week. De resterende 140
gulden moest men maar zien te
krijgen door het innen van fooien
van de bezoekers. Bezoek en bezoe-
kers vielen ,,tegen" en het gevolg
wös, dat reeds de eerste dagen een
dertigtal meisjes op staande voet

BETieuvv ITooruiiollynds Lagblad

werd ontslagen. Sommigen" Van hen
hadden haar oude dienstbetrekking
jn de steek gelaten en .nu z\jn ze
zonder werk.

Woensdagmorgen kwam het personeel
in Vergadering bijeen, waar de te nemen
maatregelen werden besproken. Er kwam
een initiatief-comité tot stand, dat de
strjjd tegen deze gang van zaken zai
leiden. Tenslotte werd een motie aan-
genomen, waarin aangedrongen wordt
op betere loon- en arbeidsvoorwaarden.
Verder werd geëist, dat het achterstal-
lige loon uitbetaald wordt en de onrecht-
matig gegeven ontslagen ongedaan wor-
den gemaakt. Er wordt een beroep ge-
daan op de officiële instanties, om in
deze zaak afdoende in te grijpen.
Eensgezinde strfld zal tot verbetering
leiden. (Arcor)

DONDERDAG 27 |ULI 1950__,
l

Slechte betaling
aan personeel

VAN WADDEN TOT HET l|
ALKMAAR. —-Itiet was ons be-

kend, dat het personeel, van het
restaurant en de cafetaria op de
tentoonstelling „Van de Wadden
tot het IJ" verre van voldaan was
over de inkomsten, die het voor
ziin werkzaamheden mocht ont-
vangen. In een •advertentie, des-
tijds in een der plaatselijke bla-
den verschenen, werd het' perso-
neel een wekelijks inkomen van
f 150.— voorgespiegeld; van de
1185 vrouwen en meisjes, die zich
voor dit werk aanmeldden, wer-
den er zestig aangenomen, die —
zonder een behoorlijke vergoeding
— eerst enige .tijd .in een restau-
rant te Den Haag en vervolgens
nog enkele dagen voor de ten-
toonstelling in het restaurant
alhier moesten werken.

Het bleek echter, dat de f 160.—
die verdiend zouden worden, na-
genoeg geheel van de fooien moes-
ten komen doch dat het resultaat
aan deze verwachtingen verre
van beantwoordde. Ook over de
behandeling door de directie
heerste er onder het personae
ontevredenheid. Een en ander mét

! gevolg dat dit personeel dezer
1 Hagen bijeenkwam, teneinde esn

actie te bespreken om te komen
tot betere loonsvoorwaarden. In

i aansluiting hierop werden bespre-
'' Kingen met de directie gevoerd
. met net resultaat dafuan het per-
' soneel een garantialoon pp basis

van de C.A.O. en aaahet ontsla-
gen personeel (naar wü verna-
man 40 van de 90 iattgenomen
S^nen^'hit ach^tilllg loon

27 7 50* * '

Tslegr:;£f" d. d.
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„Beste" baan wercL
desillusie ^

(Van een onzer verslaggevers) *"A
ALKMAAR, 26 Juli. — N au we-

lijks heeft de tentoonstelling „Van
de Wadden tot het IJ" zich in de
rjj der nationale en streek ten toon-
stellingen gevoegd, of reeds zijn
er de eerste strubbelingen. Een
aantal dienstertjes uit het grote
restaurant, geruime tijd tevoren
verlokt door de in zeer optimisti-
sche bewoordingen opgestelde sol-
licitatie-advertentie van de pach.
ter, is op straat, gezet (of heeft
zelf opgezegd) met niet veel meer,
salaris in de schortzak dan de ene
gulden, die haar als basisloon was
beloofd.

Een groot aantal gegadigden
ging grif in op d# aanbieding van
de .pachter, die het te verdienen
salaris „schatte" op ongeveer f 150
per week. ~Van, die ƒ 150 moesten
er dan 149 komen uit de fooien, '
die de meisjes zoliden ontvangen.

Veertig tot vijftig meisjes be-
hoorden tot de uitverkorenen, van
wie de meeste meisjes van middel-
bare scholen waren of meisjes, d'e
eigenlijk altijd- thuis waren, maar
die tiu een kansje zaaen om een
flinke zakcent te verdienen.

Die zakcent zou er misschien.
ook wel op overgeschoten zijn, ,
wanneer de belangstelling voor de
tentoonstelling wat groter zou zijn
aeweest. Maar de drukte liet der-
mate te wensen over, dat een groot
deel van die dienstertjes zo on- '
ïeveer de gehele dag niets te doen
had. i

Ontslag, in welke vorm dan ook, j
volgde. Het schijnt dat de meisjes
ner dag waren aangenomen, want
Maandag' reeds, stbnd het eerste
ploes.1e y.bnder veel omsla? op
straat. Zil gingen ssich beklagen
liii hei arbeidsbureau te Alknuiar,
flat 7ich gelukkïe pre»«. zic.1i in-
dertijd niet met de sollicitaties te
hebben ingelaten.

Mej. Jansen van het arbeids-
bureau was al .dolblij, omdat ze
dacht er nu emrleliik waj dien-
ist.er.t1es.Ml te krijgen, die ze hfus •
«rel .plaatsen kon. Tot haar verba-
j-ing bleek al spoedig, dat de mpis-
les alleen maar over haar ontslag

.kwamen klagen en dat de mee^tpn
"r niet aan dachten e.e.n andere

! betrekking te gaan zoeken ;



Fon de tot fecf IJ

Actie van seWeersters
heeft succes

Het conflict tussen de pachter van de
buffetten,, op de tentoonstelling ,,Van'dB

' , Wadden tot het IJ" te Alkmaar en hét
1 bedienend personeel is door het eensge-

zinde optreden van het personeel met
j een eerste succes geëindigd.'
l Zoals wfl reeds in een' deel van1 onze

edities hebben medegedeeld had de pachï-
:•• ter, Martins-cafeteria uit DerrHaagl^In
ï de dagbladen éeft advertentie geplaatst,

waarin diensters werden gevraagd tegen
t betaling van... 150 gulden per week. In

de practijk kwam het er echter op nëë^
dat de pachter ƒ li — per," week wilde be-,
talen en de serveersters 'maar moesten
zien, höë ztf die andere 149 gtildeil er bij

"kregen. , '•'. . , ,"" . '. " ' ' . ;
•JMede door het slechte bezoek verdienden
•de; meisjes het zout in de pap niet ëri
werd bovendien een groot aantal, van
h e n ontslagen. • - . . • • •
Het personeel nam met' deze gang vari
zaken geen genoegen en onder leiding
van een initiatief-cómité kwam het bjj-
éen om,, haar houding te bepalen. ,
Op; deze vergadering was ook een ver^
tegehwoprdigér van de bfl dé EVC a»nr
gesloten ïiotelbónd aanwezig. ', gesloten

.' werd een onderhoud aan te vragen met
d& pachter en hem de e^sen yan^Het per-
söneel yb.pr te; leggen. : "
WoenSdagmidaag .vond dit onderhoud
plaats. Hierbö werd de pachter gedwon-
gen 196 te geven dat er iets, niet klcipté
en . dat ' verbeteringen moesten worden
aangebracht. < • " ' i

Het; resultaat vah;dezi\..be^prekingeh
was,, dat op basis. van'.^e C.A.Ó. de
serveersters een garantieloon zullen'
krflgen van ƒ8.40 per'.dag, . d^t ,met
terügwerkeridé kracht zal worden in-

' ' gëyóërd tanaf de Slag der oproeping;
, die yoor. ..yelen 18 Juli! Js • •
Voor het •kèükenpërsonéêl, zullen r even-;
^eens 4e gunstiger "z(jridë C.A.O.-lon^n;
worden, ingevoerd, tëi-wfll een behoontH
ker, Behandeling yan; het gehele persö-;
'neël wordt geTgarandëerif ;
Daar ,het bezoek aan de tehtoönstelling
beniëden, de yerwaghtingen blijft, stelt
eèii '''Heel van' • het petsónéèl geen prijsi

yriSéfêop yërder dienstyeï'bSimd en kunnen';
:, -anderen niiet ^ meer • ,gef|tó,t^t wordiën. i'

Aan :hen -zal de vastgesïifdé1 opzegger- 1,
y«n' ^éEi;daJ: worden uitbetaald:: i1

-."-



Afschrift.

Alkmaar, 25 Juli 1950.
het Personeel en voormalig personeel
van het Restaurant van de

Hierbij nodigen wij U iuit tot het "bijwonen van een bespreking op
Woensdagmorgen,26 Juli a.s.,om 10,30 u. in HotelMVictory",Langestraat,
alhier,teneinde overleg te plegen over de betreurenswaardige gang van
zaken betreffende de arbeidsvoorwaarden van ons allen.

Wij hebben ons van deskundige zijde omtrent de verplicht gestelde arbeid
voorwaarden in het Hotel- en Eestaurant-bedrijf laten voorlichten,waar-
bij is komen vast te staan dat men ons allen ver beneden het loon heeft
betaald,zodat wij alsnog op het ons toekomende aanspraken kunnen laten
gelden.
Daarnaast zijn er met voortgang van de huidige situatie complicaties te
verwachten met de belastingen,tengevolge van de wanordelijke wijze van
boekhpuden in het bedrijf,zodat ook dit ten spoedigste besproken en
geregeld dient te worden»
ïenslotte zijn er termen aanwezig om aan te nemen,dat o.a,de uitgedeelde
ontslagen w** r^Mm niet rechtsgeldig zijn,zodat ook daarover overleg

^ moet worden gepleegd.
v Laar ook morgen op deze bijeenkomst een deskundige aanwezig zal zijn om

ons van advies te dienen verzoeken wij U alllen aanwezig te zijn»
Met vriendelijke groeten,

ïïamens het i^itiatief-comité"

f.Hoogland.
H.Kranz.



No. 238 e-4-«49.

Uw brieven: No. 79038 a.d. 15-2r'50 en
daarop gevolgd rappèl d.d.
20-4-» 50,

Onderwerp: A«N.B.H.

VERTROUWELIJK.

l Augustus 1950

ACD

In antwoord op bovenaangehaalde brieven kan het volgende
worden bericht:

Met de door U genoemde Me j. SGHMITZ, N. HARTENS en T.AREHS
worden de volgende personen bedoeld:

Hermina Gornelia SCHMITZ. geboren te Amsterdam, 12 Mei 1907,
van beroep serveuse, Nederlandse, ongehuwd, wonende 2e Jacob
van Campenstraat 148 huis te .Amsterdam.

Nioolaas Marinus MARTMS, geboren te Rotterdam, 26 September
, 1^04, van "beroep kok, Nederlander, gescheiden, wonende Bartho-
lomeus Diaszstraat 38-11 te Amsterdam.

, Thomas Basilius ARM S, geboren te Amsterdam, 19 Mei 1930,
'Mede rlahd er, ongehuwd, wonende Zaandammerplein 54-111 te
Amsterdam.

Deze drie personen kunnen als communist c.q., communistisch
georiënteerd worden beschouwd. Of zij één of andere functie
in de.A.N.B.H. bekleden, is niet kunnen blijken, slechts is
bekend, dat Me j. SCHMITZ sinds begin 1949 deel uit maakt van
de TgoTidarflffifl^flTaBA-TO.B-H. jn 1947 nam zij deel aan de 2e
obligatie-lening van "De Waarheid" ad f.25.00.
Evenmin is kunnen blijken, hoe het bestuur der afdeling Am-
sterdam van genoemde bond is samengesteld.
De invloed, die van deze organisatie uitgaat is zeer gering.
Insiders zeggen, dat zij landelijk hoogstens 500 leden telt,
waarvan ongeveer 500 t e._. .f\ms t er d am. " ]"~" "
Het aantal georganiseerden in het Hotel- Café- en Restaurant-
bedrijf is over het algemeen zeer gering. Er zijn landelijk
45.000 werknemers.. Hiervan zijn er plus minus 5000 georgani-
seerd in de bij het N7V aangesloten bond en 1800' in de Rooms
Katholieke bond. (Een christelijke bond voor dit personeel
bestaat niet.) Het percentage georganiseerden bedraagt dus
ongeveer 15$. De rest is ongeorganiseerd. ,
De b i j het NW aangesloten bond en de R.K. bond hebben geen
enkel contact met de A.N.B.H. Ook bij de werkgevers heeft
de A.N.B.H. zo goed als geen invloed.

N. 3.
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Doss.7.2-4
Onderwerp: Algemene Nederlandse Bond van Hotel-, Café- en iT'PTIf lil.Li. au lij iilionaa
Datum ontvangst bericht:
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:—~
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

Hierbij wordt toegezonden een afschrift van een pam-
flet, -welke door de Algemene Nederlandse Bond van Hotel-,
Café- en Eestaurantpersoneel (B.V.C.) onder het Hotel-,
Café- en Restaurantpersoneel is verspreid.

Aan de in de pamfletten gestelde oproep om op Donder-
dag, 20 April 1950, de vergadering in gebouw "Entre Nous"
bij te wonen hebben slechts 6 personen gehoor gegeven.

De geringe opkomst is aanleiding geweest om de verga-
dering te annuleren. Besloten werd om op een nader te bepa-
leoa datum andermaal een vergadering te houden, (einde )i~

C



A f s c h r i f t

ALG.NEDERLANDSE BOND TAK HOTEL-, C APe- en RESTAURANTPERSONEEL

Koningstraat 42
A±d. Den Haag.

GROTE OPENBARE VERGADERING

op Donderdag 20 April in gebouw "ENTRE NOUS" Achterom 42

Spreker s f-** M.J.10HIJN - W.SCHOLTEN
Onderwerp: De Nieuwe loon- en andere arbeidsvoorwaarden

Er wordt op dit moment druk onderhandeld om met Mei a.s.
nieuwe loon- en andere arbeidsvoorwaarden voor het Horeca-
personeel vast te stellen. Uit uitlatingen van verschillen-
de ondernemers blijkt, dat zij van plan zijn de huidige lo-
nen en andere arbeidsvoorwaarden belangrijk te verslechteren,
In dit verband heeft men dan ook de toegestane 5% loonsver-
hoging slechts voor 4 maanden goedgekeurd.
In het verleden hebben wij kunnen ervaren, dat de Uniebe-
stuurders geen verbeteringen, voor ons tot stand brachten.
WIJ HEBBEN GEEN ENKELE GARANTIE, DAT DE UUIEBESDUURDERS VOOR
UW WERKELIJKE BELANGEN IETS ZULLEN DOEN.
Het spreekt vanzelf dat wij geen verslechtering, hoe gering
ook, kunnen toestaan. Integendeel, wij verlangen voor de
minst betaalde werkers een loon van minimaal f»42.50. Voor
de overige gesalarieerden een tweede 5% loonsverhoging,
daar de kosten van het levensonderhoud sedert de devaluatie
op 15 Februari j.l. reeds met 8,3$> gestegen zijn.
Wij eisen bovendien een garantieloon voor het bedienend per-
soneel en een vacantievergoeding op basis van het verzekerd
bedrag.
Tenslotte verlagen wij een 48-urige werkweek en 3 weken be-
taalde vacantie voor de jeugdige werkers,
üniebondsleden eist van Uw bestuur, dat zij Uw werkelijke
belangen behartigen.
Werkers in de hotelbedrijven brengt in de bedrijven eenheid
van optreden tot stand.
Niet het gepraat van de Uniebondsbestuurders zullen bepalen
hoe de lonen en andere arbeidsvoorwaarden zullen worden. Al-
léén de eensgezinde strijd aullen deze bepalen.

KOMT ALLEN OP DE

GROTE OPENBARE VERGADERING

AANVANG 11 uur
des avonds Het bestuur afd. Den Haag.
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VERTROUWELIJK
tr,

l FES. 1950
Verbinding: 19
C/3 no 117'50 EVC-bonden
Onderwerp: Openbare vergadering voor werknemers in de

Horeca-bedrijven, op 2-2-50 belegd door de
af d. Ut r echt "van de A.N.B.H.( EVC) in café'.
Weber, Vredenburg 13 te Utrecht.

Door de A.U,B.H., aangesloten bij de EVC, werd resp. op
27 Januari en 2 Februari een circulaire verspreid in diverse
hotels, restaurants en café*'s, alsmede in de stationsres-
tauratie te Utrecht. Deze circulaires werden aan van te-
voren aangewezen personen uitgereikt, met de bedoeling ze
te verspreiden onder de kellners of ze neer te leggen op
plaatsen waar het personeel gemakkelijk van de inhoud ken-
nis nemen kon.
In deze circulaires (zie bijlage I en II) werd o.m. opge-

wekt, de openbare vergadering te bezoeken, te houden op
Donderdag, 2-2-50, in restaurant "Weber", Vredenburg 13 te
Utrecht; aanvang 20.30 uur.

Het op bijlage I voorkomende adres Vredenburg IQ betreft
een peraeel, in gebruik als bondskantoor bij de EVQ.

0 K Van de secretaris der A.N.B.H.. J.Mutsers, is het volgende
bekend:
Personalia: JOAMNES BERKA.RDUS MUTSERS, geb. te Woensel
11-6-12, van beroep vertegenwoordiger, godsdienst EK,
wonende DrieharingstJtaat 7_ bis te Utrecht.
Hij is eerst gehuwd geweest met Maria Bekbergen, geb. te
Amersfoort 12-4-16; dit huwelijk werd ontbonden op 7-1-49.
Daarna huwde hij op 22-6-49 met Wilhelmina Blisabeth Gras,
geb. te Amsterdam 2-12-15. Uit het eerste huwelijk zijn 5
kinderen geboren, uit het tweede één kind. Mutsers is ont-
zet uit de ouderlijke macht en in verband daarmede uit de
kiesrechten tot 2-4-66. Bij de politie te Zuilen berust een
dossier van hem, waarin hij ervan wordt verdacht in oorlogs-
tijd Joden te hebben verraden; een vonnis hiervan is niet
bekend. Voorts werd hij op 30-4-46 door de Arrondissements-
rechtbank te Utrecht veroordeeld terzake van heling, meer-
malen gepleegd, tot 8 maanden gevangenisstraf met aftrek,
onvoorwaardelijk. In "De Waarheid" van 31-12-49 liet hij
een advertentie plaatsen van de volgende inhoud: " J.B.
Mutsers, vertegenwoordiger van het dagblad "De Waarheid"
in Utrecht, Amersfoort en Hilversum wenst zijn geachte
clientèle een voorspoedig 1950." Hij maakt verder deel uit
van het bestuur van de afd. Utrecht van het "Ned. Organi-
satiecomité van het Wereldvredescongres", Eveneens is bij
.hem gevestigd het secretariaat van de Bond van_W_erknemers

O.K. in Handel-, Bank- 'en Verzekeringswezen (B.H.B.V.), aange-
slofen bij de EVC.

De aangekondigde vergadering ging niet door. Op het vast-
gestelde uur waren slechts een viertal personen aanwezig,
vermoedelijk het bestuur.

Bijlagen: 2 circulaires.



' A F S C H R I F T .

Bijlage bij rapport C/3 no.117'50 SVO Bonden.

O P S H B ' A R E V - S E & A D S R

voor de werknemers (stera) in de HO R50 A-b e drijven.

Waarde Makkers»

De nood in de arbeidsgezinnen stijgt met de dag. De lonen zijn niet
toereikend genoeg om in het levensonderhoud te voorzien.

Overal kwamen de arbeiders in verzet en stelden non looneisen.

Onder druk van deze arbeiders heeft de regering, met ingang van
1 Januari, de ondernemers "aanbevolen" de lonen van alle werknemers
boven 23 jaar met 5$ te verhogen.

Deze regeling werd niet bindend v op rge schreven Daardoor het van
de willekeur van de ondernemers afhangt of zTj deze 5% willen
uitbetalen.
In feite betekent dit dus, dat de regering en de werkgevers, met
ondersteuning van de Unie-Bonds-Bestuurders,die zich bij deze
gang van zaken hebben neergelegd, de zo dringend nodige loonsverhoging
pogen te ontgaan.
De ondernemers in de HOEECA-bedrijven zullen dit niet anders dan
toe juichen, want opnieuw wordt hier, door de zich "socialistisch"
noemende regering de mogelijkheid geschapen de winsten nog groter
te maken ten koste van de werkers.
Nog ge«?n enkele HORECA-ondernemer is tmt uitbetaling van de toe-
gestane 5$ overgegaan.
Hun organisatie heeft er tot 2 maal toe op aangedrongen de 5fa
niet uit te keren en af te wachten wat rond de conferentietaf el
waar ook de Unie-Bestuurders aanzit t en, wordt besproken.
Het resultaat van deze bespreking valt nog niet te overzien, maar nu
reeds zeggen wij tot de werkers (sters) in de HORtfCA-bedrijven:

W1UST OP UW HOEDE .
.Want,waarom niet direct tot uitbetaling van deze 5$ overgegaan
en moet er eerst worden geconfereerd?
Worden soms eerst verslechteringen uitgebroed,die men de werkers
wil opdringen?
De werkers in de Horeca-bedrijven zullen hierop een passend ant-
woord moeten geven. '
Laat U geen verslechteringen opleggen en strijd voor ommiddellijke
uitbetaling van de 5% loonsverhoging aan allen.
Bezoekt onze OPENBARE VERGADERING op:

Donderdag 2 Februari a.s.
in Restaurant "Weber" >Vredenburg_ 13
Aanv an.g 8. 30 uur d e s av o nd s»

A.N.B.H.
Vredenburg 10»



A r a o a ii j. r x»

Bijlage bij rapport C/3 no.117'50 EVC BÖnden,

V O O R 5$ A A H A L L S Ut V O O R S A - R A N T J E S L O O N !

Ha een jarenlange propaganda onzerzijds moeten de bestuurders van de
Uniebonden,onder druk van de werkers,thans ook over de noodzaak van
'een garantieloon spreken.
Het N.V.V. heeft zowel in een folder als door middel van "Gijs langs
dé weg" van de radio toegegeven,dat bedieningsgeld alleen niet meer
voldoende is.

Het magechter bij een liefdesverklaring niet blijven.

Als men nu ei ndelijk inziet,dat onze eis /Garantieloon" juist is,
dan moet er ook wat voor gedaan worden.

Hiervoor zullen wij gezamenlijk strijd moeten voeren ongeacht of we
li'd zijn van het N.V.V. ,1.V.C,,K.,A.B. ,O.N.V. dan wel ongeorganiseerd
zijn.

Onze verlangens gaan uit naar een verzekerd inkomen.Van nu af aan
moeten wij niet kijken naar wat o#s scheidt,maar naar wat ons bindt
en hiervoor ons steentje bijdragen.

Zo staat het ook met de "aanbevolen" looncompensatie van 5$.
De Federatie van Werkgevers traineert de uitbetaling van deze
In talrijke bedrijven echter hebben de arbeiders in het begin van
Januari deze verhoging al ontvangen.
Reeds enige malen heeft de Federatie van Werkgevers de werkgevers ge-
adviseerd geen "overijlde" stappen te doen.

Wat betekent dit?

WilLen zij van deze looncompensatie af of willen ze er soms enige
verslechteringen aan verbinden?
De A.N.B.H. staat op het standpunt,dat de 5$ niet eens voldoende
is om de gestegen kosten van het levensonderhoud op te vangen en zou
dit minstens 10$ moeten zijn.Wij willen de 5$ dan ook opgetrokken'
zien tot 10$.
Daar wij echter nog niet eens de 5$ hebben,is het zaak eerst deze
vast te leggen.
Buiten alle verslechteringen als subsidieverlagingen staat er boven-
dien nog een wet op stapel,die beoogt de huren met tenminste 15$ te
verhogen.
Deze huurverhoging kan nog worden tegengehouden.Dat hangt ook van
onszelf af.

Komt daarom allen op de OPENBARE VERGADERING op
Ddmderdag 2 Februari a.s. in

restaurant Weber,Vredenburg 13» aanvang 8.3.0 uur des avonds

A.N.B.H. (E.V.C.) Het Bestuur
af d. Ut r echt . _ ,, ,
Drieharingstraat 7 bis J.Mutsers,secr.
Tel. 19029.



MIHIS1SHIB VAH »s*aravenaaget 20 April 1950
BIMK1NUM>33 ZAKEN

*fe» I B79038

Betr.j Rappel
V AV 3

Hiermede moge ik Ü mijn gchriJTen no. 79038 dd. 15 Februari
1950 in herlnnaring brengen, waarin ik Ü verzocht mij te willen
doen inlichten omtrent d» Algemene Nederlandse Bond van Hotel-
personeel {A. N.B.H.), afdeling Amsterdam.

Met spoedige beantwoording zult 0 mij zeer verplichten.

EBT HOOÏD VAN Dl DIENST.
Namens deze,

Aan de Heer ^ *- van Laerö
Hooraoojnmissarla van politie
te



M1HISTERIE VAN
ZAKEN 1 s-Gravenhagef 15 Februari

BB*»t
Betr.t

79038
A-K.B. H.
AV 2

Hiermede moge ik U verzoeken wij in kennis te willen
doen stellen met de personaliâ  politieke antecedenten en
verder van belang zijnde gegevens betreffende!

2e Jac»v*Campenstraat 148 hs,
th« Diasstraat 58 II

Zaandaiamerplein 54 III, allen te Amsterdam.

Bij genoemd© personen zijn kaarten verkrijgbaar voor
een in Bebruari 1950 te Amsterdam te houden cabaretavond
voor de leden van de afdeling Amsterdam van d» Algemene
Nederlandse Bond van Hotelpersoneel (A.K.B.H.), aangeslo-
ten bij de E.V.C.

Ik moge hierbij opmerken» dat in mijn administratie
voorkomen Jan Baailiua Ar«jma {15-5*1906), lid E«V*£* en

-1951)» lid A»K^T.V*t beiden
;aandaejiaerplein 54 III te tfwent.

«al ik het op prijs stellen in kennis te wor-
den gesteld met de namen, personalia, politieke anteeedee-
ten en verder van belang ziende.gegevens van de leden van
liet bestuur der afdeling Amsterdam van genoemde bond*

HEI HOOïp YAK Dfê
Namens dezef

Aan de Beer
Hoofdconaaissaris van Politie
te



Betr.: berichten uit
"Recht en Plicht"

te-, 16 van
bond mede-
sruari '1J50

R A P P O R T

In "Recht en Plicht" het orgaan van' de
Bond van Hotelpersoneel,aangesloten bij de E
12-1-50,werd t.b.v. de /Amsterdamse leden va2
deling gedaan omtrent de voor deze leden
te houden cabaretavond.
De kaarten voor deze avond waren verkrijgbaar op de volgende
adressen:

1 BENARD, Or t el ius straat 246",
1 F.KOGENHOP,Westlandsgracht 89' ",
J Me.1.SCHMITZ.2e Jac.v.Campenstraat 148hs,
* J.v.d.PLAAT,Govert Flinckstraat 334",
l W.WIERING,1e Atjehstraat 110",
t N.MARTENS.Barth. Diasstraat 38",
» T. ARENS. Zaandamme r pi e in 54'.",
< S/QUAKERNAAT, John Frankl in straat 66",
En op het kantoor van de A.N.B.H.:Keizersgracht 98.

In een ander bericht in dit orgaan werden de leden der ver-
schillende afdelingen er van in kennis gesteld dat zij op de
volgende adressen terecht konden voor het verkrijgen van ad-
vies en het bespreken van hun moeilijkheden:

'UTRECHT: J.B. MUTSERS, Drie Haringstraat 7 bis,des avonds na 8
uur, o f Maandags, op Vrederiburg 10, eveneens na 8 uur;

ROTTERDAM: H. HENSEJT, Busken Huë t straat 56b,of in dringende ge-
vallen op Woensdagavond 8 uur,Heemraadsingel 185;

AMSTERDAM:Dagelijks van 10-12 uur op de Keizersgracht 98;des
avonds na 8 uur bij F.KOGENHOP,Westlandsgracht 89'" of tele-
fonisch 85784

•» DEN HAAG;J.v.d.BOLD,Rev ius s traat 105,des avonds na 8 uur en
Woensdags van 10-12 uur in de Koningstraat 42.

ALMELO:Plaatselijke Centrale ,Doelenstraat 21;

ENSCHEDE :Plaa t selijke Centrale , Oldenzaal se straat 80;

HILVERSUM: Plaat selijke Centrale ,'s-Gravenlandseweg 12;

GRONINGEN:Plaatselijke Centrale,Westersingel 44;

ARNHEM:Plaatselijke Centrale ,Klarendalseweg 62;

HAARLEM :Plaa t selijke Centrale, Jansstraat 33.

20-1-50
B-V.



VERTROUWELIJK
Verbinding: No.12

Doss.7-2-3
Onderwerp; J . A . VAN DEN .80 L D
Datum ontvangst bericht; 20 Januari 1950
Betrouwbaarheid Derichtgever: betrouwbaar

Waardering bericht: betrouwbaar

Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties;

Ondernomen actie:

24 Januari 1950.

2 7 JAN. 1950

Hierbij wordt medegedeeld, dat in het orgaan "Recht en
Plicht" van de Algemene Nederlandse Bond van personeel in
Hotel-, café- en restaurantbedrijven (aangesloten bij de
K.V.C.) een mededeling voorkomt, waarin staat vermeid, dat
de functie van voorzitter van de afdeling Den Haag van voor-
noemde bond wordt vervuld door J.v d.BOLD, Reviusstraat 105-

Oe personalia van betrokkene zijn;
K l Jaoob Andries VAN DEN BQLD, geboren te Arnhem 15 Augus-
'^ r~"

tus 1914, van beroep kellner, wonende Reviusstraat 105 ^e

1s-Gravenhage.

Op 9 November 1949 vestigde Van den Bold zich te

s-Gravenhage, Komende van Amsterdam, (einde)

V.
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No. 258C-4-.'49. (Vervolg)

lUw schr.No.SllT^dd. 22-6-1949,

OND5SWERP; A.N.B.H.

7 MOV. 1949

D I J B N S T Ö E H E U r * .

«•1<\ Novenber 1949.
Ten vervolge op het schrijven van deaan!lenst No»238
dd. 29-10-1949 i/a. o/Uw schr. No,6Ï178 dd. 22-6-1949 wordt
thans medegedeeld, dat de juiste personalia van de penningmeester
van de A,N,B«H, luiden :

Thomas Heinrioh S_M_ I_T , geboren te Rotterdam, 8 Januari 1904,
van beroep kellner, gehuwd met Gerritje Elisabeth van de Stroet,
geb.Ilnschoten,l~3-1907, wonende Joos de Moorstraat 35 huis, te
Amsterdam,

Hij is identiek aan dê in uw schrijven vermelde Smit, met dien
verstande, dat hij destijds door Uw dienst werd opgegeven als
lid van de EVC-Bouwnijverheid, waarna dezerzijds een informatie-
kaart werd uitgeschreven en aan Uw dienst opgezonden»



80.258 -4-'49.
»

^ Uw schr, No,61172 dd. 22-6-1949 en rappelschr.dd. 24-10-1949.

U
ONDERWERP :A.N.B,H.

D I E N S T G E H E I M ,

Vo!"---,

2 NOV. 1949

•^-'•?**'7-
29 October 1949.

Ingevolge de inhoud van bovenbedoelde brieven is dezerzijds
een onderzoek ingesteld, waarbij het volgende is gebleken.

In het dagblad "De Waarheid" van 3 Januari 1949 werd aangekondigd,
dat de afdeling "Horeea" van de EVC, zijnde de bij de EVC aangesloten
Bond van Werkers in de HÓtel- Café- Restaurant- en Lunchroombeiftrijven,
zetelende, voorzover het de afdeling "Amsterdam" betreft, aan de
Keizersgracht 98 te Amsterdam (telefoon 44491}, op 5 Januari 1949
in een openbare zitting in hotel "Krasnapolsky" aan de Warmoesstraat
te Amsterdam een congres zou houden. Dit congres werd destijds
dezerzijds niet bijgewoond.
Uit hetzelfde dagblad dd. 7-1-1949 bleek, dat bedoeld congres op
6 Januari 1949 is voortgezet en o, ra» de volgende punten waren be-
handeld •

l» De naam werd gewijzigd in ï "Algemene Nederlandse Bond van
Horeoa-personeel (XJSUB.H)" met een zelfstandig karakter ;

2, Er werd een nieuw verbondsbestuur gekozen ;

3, Er werd een landelijke Raad samengesteld ;

4, Namens het Hoofdbestuur van de EVC werd het woord gevoerd
door de U bekende functionaris : Bertus van der HEUL, geb„
7-9-1907 te Amsterdam.

Uit het niet altijd regelmatig om de 14 dagen verschijnend orgaan
voor de"werknemers in het hotel-,café-, lunchroom- en restaurant»
bedrijf, getiteld "RECHT en PLICHT", uitgave van de A«N«B«H,,
No.38-29, 4e jaargang, dd, 22-1-1949, blijkt, dat in het Hoofd-
bestuur werden opgenomen :

W, SCHOUTEN, Amsterdam, voorzitter ;
B. de GROOT, Amsterdam, secretaris ;
T, SMIT, Arasterdam, penningmeester ;
L. BRONKHOttST•, 's- Gravenhage
W, HARTHOORN ; 's- Gravenhage
PH, TUERA ; 's -Gravenhage
H, HENSEN, Rotterdam ;
A. de JONGE, Enschede ;
D» IENBERINK, Almelo

en in de BONDSRAADvu o. ii u« DumAJxuvfiu :

H. BERNARD, Amsterdam ;
G,v.d. BIEZEN, Amsterdam;
J, H03ENKÉMP, Enschede ;

^J. KALDENBACH ; Amsterdam ;
J. KOGENHOP, Amsterdam;

KOOPMANS, Amsterdam ;
J» LINK, Leiden ;

J,SCHREÜTELKAMP, Rotterdam ;
Mej« SGHMIDT, Amsterdam ;
J,SCHREUTELKAMP, Rotterdam ;
Mej« SGHMIDT, Amsterdam ;
Ch.J, HOFFMftN, 's-Gra»enhage
v.d. PIAAT, Amsterdam;
A» v, OOSTEN, fs-Gravenhage;
J» ARENDS, Almelo ;
Mej. de WILDE, Amsterdam ;
VERSHJUS, Amsterdam,

Van



No.V238°-4-'49 dd. 29-10-1949,

Van de personen, achter wier namen de aanduiding "Amsterdam" is
geplaatst, zijn bij onderzoek de volgende juiste personalia bekend
geworden.

^ | W» SCHOKTEN is identiek aan : Willem Chrjstiaan SGHOIffËH.geb.
18-5-1904 te Asd,tkok,Huismanshof 9, Amsterdam»
Zijn politieke antecedenten zijn te Uwent bekend.

"f* l S» £2 QRQOJ ia Identiek aan : LobertuB Nicolaas DE GROOT.geb.
3-8-1899 te Asd,, portler$Uiterwaardenstraat 20*111,
Amsterdam»
In October 1947 nam hij deel met f.5,- in de 3e Obl,
lening van T>e Waarheid"; in Juli 1948 en Juni 1949
maakte hij d.m,v. een raamaffiche propaganda voor de
GEN ter gelegenheid van verkiezingen»
In ingewijde kringen werd vernomen, dat hij als een
handige en gevaarlijke functionaris moet worden beschouwd,
die vermoedelijk wel de verbinding met de CPN onderhoudt.
Met eerdergenoemde W.Ch»SCHOLTEN is hij de voornaamste
kern van het bestuur»

-f- l T» SMIT, Deze functionaris moet een zekere Torn SICET zijn, die al
\t ongeveer 18 jaar werkzaam is in de restauratie van
\ het Woord-Zuidhollands Tramhuis aan het Stationsplein, te

Amsterdam» Zijn- juiste personalia werden nog niet verkregen,
doch zodra deze worden ontvangen, zullen deze aan Uw ad-
ministratie worden dooïgezonden. I,v,m, een en ander kunnen
zijn politieke antecedenten, voorzover dezerzijds bekend,
thans evenmin worden opgegeven, te meer waar het nog aan
twijfel onderhevig is, of zijn naam wel juist is vermeld.
Zoals uit de verdere inhoud van dit schrijven blijkt,zijn
de namen van andere functionarissen soms ook verkeerd in
eerdergenoemd orgaan opgenomen.

.L. l H. BEHNARD, Zijn familienaam luidt niet BERNaHD, doch BENARD en zijn
juiste personalia zijn : Hermanus BEHARD, geb.30-5-1910
te Asd», kenner^ Orteliusstraat 246-II,Amsterdam»
In Januari 1947 was hij abonné1 van VK en in Juni 1949
maakte hij d.m»v» een reamaffiche propaganda voor de CEN
ter gelegenheid van de Gemeenteraadsverkiezingen.

\rt,
¥-x

^

i.

'

i G»y»d.BIEZEM is identiek aan de U bekende G^sbertua Wilhelm VAN DE
BTTOKTCN. geb,Diemen,3-6~1920,kellner, Pieter Aertszstraat
79-1, Amsterdam.
Beweerd werd, dat hij inmiddels naar het NW zou zijn
overgegaan» Bevestiging kon hiervan nog niet worden
verkregen.In ieder geval zou hij geen deel meer van
de Bondsraad uitmaken.

4- | J», KAIDENBACH zou vermoedelijk identiek zijn atflffolannes KAIJTMBAGH.
geb.lO-2~1918 te HarderwiJk,huisEhaSÉrt,Singel 84*11,
Amsterdam, Dezerzijds is niets omtrent zijn politieke
richting bekend*
In onze administratie komt ook nog voor : Johannea
AntoniuB KA.IflENBACH,A8d.27-l>*190e>kokiBestevaerstraat
173-II,Amsterdam,die in Juli 1948 en Juni 1949 d.m.v,
een raamaffiche propaganda maakte voor de GEN ter gele-
genheid van verkiezingen.Bij de inlichtingènbron was
hij onbekend» ,/„
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J, K03-ENHOP bleek inderdaad identiek te zijn aan de in Uw schrijven
genoemde Johan ffrederik KOGENHOP,geb«5-4-1904= te Asd.,
kok, Wastlandgracht 89-111, 'Amsterdam.
Ook diens zoon. Johqfl "Frederik KQGrEMHOPf geb.19-1-1931
te Asd., is in Uw administratie bekend.

KOQPMAM3. Van hem konden tot op heden de juiste personalia niet
worden vastgesteld. Moeite wordt gedaan, deze alsnog te
bemachtigen en bij succes, zullen deze aan Uw administra-
tie worden doorgegeven.

Me j, SGjpgpT, Ook van haar konden tot op heden nog geen juiste
gegevens worden verkregen. Dezerzijds blijft de
aandacht op haar gevestigd.

' -f- l !•!• PLAAT is identiek aan : Johannes Christoffel VAH DER PLAAT.
l geb. Asd.34-8-1906,kok,Govert Plinckstraat 334~I,Amster-

dam.
Op politiek terrein is dezerzijds' niets omtrent hem
bekend.

Me j, de WILDE. Ook haar personalia werden tot op heden niet vast-
gesteld» Hopelijk kan later met succes aan deze
aangelegenheid worden gerefereerd»

'4* l VBR3UUIJS» Mogelijk is hl j identiek aan Johannes Pieter VERSHJIJ3.
geb, Rotterdam, 20-10*1909,kellnerjNieuwe Prinsengracht
83-IHa Amsterdam, In politiek opzicht is dezerzijds
niets omtrent hem bekend.
Zoals ook in andere gevallen,dient rekening te worden
gehouden met het feit, dat de correctie bij de redactie
en administrotie van eerderbedoeld orgaan "Recht en
Plicht" sommige namen verkeerd heeft weergegeven.

/ Bij de aanvankelijke oprichting, cq. tot stand koming van bedoelde
ft * bond was eigenlijk de ziel van de organisatie de U bakende Pi eter
' ' * ENDSTRA, geb.25-10-1900 te Arasterdam, die zich, na een geschil met

de ETC over door hem beheerde contributiegelden tot een bedrag van
ongeveer f.3000, welk bedrag hij niet afstond, overging naar de
O.V.B. Beweerd wordt, dat hij thans functionaris is van de N.B.W.A,
"CKS BELANG^TAelke een neutraal karakter zou dragen en waarvan het
kantoor destijds zetelde in ée Raamstraat 35-1, te Amsterdam, tele-
foon 34606, Dit nummer is afgegeven aan J.J.Th.VERBCttJ, dezerzijds
in politiek opzicht onbekend. "öas Belang" is eveneens een organi-
satie op het terrein van werknemers in het hotel-café- en restaurant-
bedrijf»

Voorts speelden destijds nog een rol de als CPN-er bekend staande
cafêhouder Johannes Marinus EIJLDBRS, geb.9-8-1899 te Amsterdam,
die het bekende café drijft in de Korte Leidsedwarsstraat 47, te
Amsterdam, waar vele "intellectuele" uiterst links georiënteerde
lieden eikaars gezelschap zoeken en
een zekere DIETRICH, destijds werkzaam bi j hotel "Suisse",
een zekere KUBBÈ
een zekere PlaYMMftME^ destijds werkzaam in de "Grote Club", die
thans zelf een bar zou exploiteren, doch niet bekend waar, allen
te Amsterdam. Personalia van deze lieden zijn dezerzijds niet
voorhanden» Hest nog te vermelden,dat in eerderbedoeld orgaan een
foto van het nieuwe HoofdbestuurAlsmede één van de dansgroep «Sinar

r j. Indonesië", is opgenomen .Moeit e wordt gedaan een exemplaar t.e krijgen.
)v\ ' J8-3. •'"*.
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In antwoord op Uw schrijven Ho. 613^3, d.d. 22 Juni
1949, wordt het volgende bericht*

Hensen, Heinrich Ot to , geboren 11 April 1917 te Rot-
terdam, kok, wonende te Rotterdam, Busken Huetstraat 56b,
was tijdens de bezetting sympathiserend lid van de H.S.B.,
doch wordt thans betiteld als een militant communist. Be-
trokkene is lid van de C.P.H. "De Waarheid", abonné op "De
Waarheid" en zeer actief op het terrein van de A.H.B.H..

Bij de PIR.A. berust een dossier te zi jnen name onder
Ho. 14468.

S chr eu t e Ikamp > Johannes, geboren 16 Hovember 1890 te
Rotterdam, buffe tchef , wonende te Rotterdam, Noordplein 3a,
is de natuurlijke vade-r van de bij Uw dienst bekende van
Oosterum, Johannes, geboren 5 September 1921 te Rotterdam
enlïe stiefvader van de bekende van Oosterum, G era r du s, ge-
boren 2 April 1913 te Rotterdam. — \*i5VS"»

Hij is geabonneerd op "De Waarheid'1, sympathiseert
met de communistische gedachte, doch wordt overigens beti-
teld als een man met twee aangezichten.

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

Aan B.V.D

O
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VERTROUWELIJK Volgno.

Verbinding: Ho.12 15 October I
Doss.109/2725
Onderwerp: C.van der Tak
Datum ontvangst bericht:
Betrouwbaarheid berichtgever:betrouwbaar
Waardering bericht:betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

B.O.S. van 9 September 1949
iïo.68788, M.v.B.2.

Waar aanleiding van nevenvermeldsschrijven wordt
volgende medegedeeld:

Betrokkene is genaamd:
Oornelis VAN D BR TAK, geboren t e 's-Gravenhage 2 Mei

1915, van beroep fabrieksarbeider, wonende Loosdrechtse-
straat 30 te 's-Gravenhage.

Hij is als gebakverkoper werkzaam in het café-restau-
rant " 't Goude Hooft", gevestigd aan de Groenmarkt 13 te
's-Gravenhage. Hij heeft geen opleiding gehad voor het
kellnersberoep en is nog niet in staat om een kop koffie te
serveren. Hij wordt beschouwd als iemand, die op de grens
van het imbeciele staat en in genen dele capabel is om een
belangrijke opdracht te volbrengen.

Van d er Tak is zeer tevreden met zijn huidige werkkring,
Er is niet gebleken, dat door hem pogingen zijn gedaan om
van betrekking te veranderen.

Hoewel het niet onwaarschijnlijk wordt geacht, dat hij
lid is van de communistische partij Hederland (C.P.N.) en
van de bij de Eenheidsvakcentrale aangesloten Algemene Ne-
derlandse Bond van Werkers in het Hotel- en Restaurantbe-
drijf (A.H.B.H.), moet hij toch worden beschouwd als een
domme meeloper.

Zijn eventueel lidmaatschap van genoemde partij en bond
is mogelijk het resultaat van beïnvloeding van de eveneens
in dat bedrijf werkzame communist en 4.1.B.HT.bestuurder:

Willem Lodewijk HARTHOORN, geboren te 's-Heer-Arends-
kerke 13 Februari 1913, van beroep kellner, wonende lombok-

• straat 15 te 's-Gravenhage.
f HARTHOORN is reeds jarenlang een overtuigd cpmmunist_,

die wegens aijn correctheid en vakbekwaamheid echter t e n x '
zeerste door de clientèle en directie wordt gewaardeerd. :
2ijn communistische gezindheid laat hij niet blijken, doch
als men hem er naar vraagt, komt hij er openlijk voor uit.

In dat bedrijf behartigt hij uitstekend de belangen
van zijn patroon en als andere werknemers in dat bedrijf
met klachten bij hem komen, schroomt hij zo nodig niet om
hen ongelijk te geven en het gedrag van de directie goed te
keuren.

Een en ander heeft tengevolge gehad, J3at hij de achting
'Vheeft van werknemers en werkgevers in dat bedrijf.

Van een dergelijk figuur is Van der Tak uit de aard der
een gemakkelijke prooi.
HARTHOORN is echter te verstandig om aan een sul als
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Van der Tak enige opdracht als bedoeld in genoemd schrijven
te verstrekken of te doen verstrekken.

Ook uit het verder ingestelde onderzoek is niet geble-
ken, dat van C.P.N.-zijde aan Tan der Tak of aan een ander
en dergelijke opdracht is gegeven, (einde)
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VERBINDING No.84»

No. 215/1949
Onderwerp: A. van OOSTEN * ' JOOCfJ§4§

In antwoord op Uw schrijven dd
1949, No. 68788, betreffende A.<van Oosten, heb ik de
eer Uedelgestrenge het volgende te berichten:

Bij een dezerzijds-ingesteld onderzoek is ge-
bleken, dat de in Uw brief genoemde ARIB VAN QQgTF.NL, ge-
boren 4 December 1893 te Leiden, geen arbeid verricht in
het rt Kasteel Oud-Wassenaar * alhier. Evenmin is gebleken
dat betrokkene aldaar in het verleden werkzaam is geweest

Ik moge opmerken, dat de inlichtingendienst
hier ter plaatse in nauw contact staat met enkele be-
trouwbare leden van het personeel in voornoemd hotel, die
mijn dienst met de eventueel van belang zijnde voorvallen|
in gemeld bedrijf in kennis stellen.

In aansluiting op mijn schrijven No. 151/48,
dd. 6 Ootober 1948, deel ik ü nog mede, dat ten opzichte
van een tweetal kortgeleden in dienst getreden werkne-
mers in bedoeld bedrijf het volgende bekend is geworden;

* l ! • WILLEM QORKELIS DE GRAAF.
y geboren 10 April 1894 te Leiden,

van beroep spoelknecht, wonende Segherstraat 5 te
i* j^A /l dezi Haag. ' -~
^ *«Ar«^A~ Was vaa 1918 tot W5 werkzaam aan het Ministerie van

fr&s*"' f Financien. Laatst beklede rang commies. Werd in 1940
lid van de N.S.B. Bedankte in Juli 1941. Trad toen toe
als sympathiserend lid van de NSNAP. Ging in Februari
1942 weer als lid over naar de NSB. Werd op l Maart
1943 ouder No. 31373 lid van de Nederlandse Volks-
dienst. Trad in Mei 1942 als begunstigend lid toe tot
de Germaanse SS. Werd later kernleider ©n propaganda-
leider van de Germaanse SS. Was leider van de spring-
stof f enaf del ing van de Technische Noodhulp. Was gedu-
rende l jaar en 5 maanden gedetineerd.

> l 2. M4RIA OATHARINA WE3TERIK.
geboren 26 December 1913 te Amsterdam,
wonende Joh. Camphuisstraat 236 te den Haag.
Werd op 28 September 1940 lid van de N.S.B, onder

AJS-S? stamboeknummer 111363. Was van 1939 tot 1942 telefo-
'"^^ niste in Hotel des Indes. Werkte van Augustus 1942 tot

Juni 1943 bij de N.V. Union. ( Duits inkoopbureau )
Trad op 16.8.1943 in dienst bij de Nederlandse Oostre-
derij te Rotterdam. .Einde dienstverband op 14.8,1944.
Trad op 15.8.1944 als secretaresse in dienst bij Ba-
ron van Haereolte, gemachtigde voor de provincie Zuid-
Holland uu van Mussert. Vertoefde van 5.9.1944 tot
26.2.1945 in. Duitsland.
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Naar aanleiding van de laatste alinea van Uw in
de aanhef vaa dit schrijven vermelde brief merk ik op, dat
ter beveiliging van de'deelnemers aan de R.T.C», d£fc in
hotel " Kasteel Oud-Wassenaar * verblijf houden, dAaerzijdi
een permanente bewaking in dit hotel werd ingesteld^ "Ein-

d e ".. . . . . J )
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<b
?. BD.5Betris A.va33 Oosten

werd van betrouwbare zi;Jde bericht dati
&P*® v«ai QoatanT geb. 4-12-1893 te I*eidea, kellner v«i

beroep, wonende van Bavenstoinstraat 408 te 's-Gravcyüiage,
momenteel werkjsaam zou sijn in kasteel rtOad-ïïasscïriaarw te

betrokkene lid Is van 4e bondsraad vaJi de A. K. B. H.
- Algemen® Hed«rland0e Boaê -vm Horeca-pörsorieel| aaoge-1
slotön bi3 d© E.V.C*, moet het niet onmogelijk ^ordea ge-
acht dat hij «Idaar «erk^aaw is, em î .ede ton behoeve vaü
de C J .K., Inlichtljigen te verkriigen aangaande deelneners
aan de Ronde-Taf el-Conl'eï- ent Ie f waarvan enkalan in

m@g« 9 verzoeken naar bovenstaande een onderzoek te
willen doen instellen en mij met eventuele gedrag ing en vun
v. Oost en» die «mótoR ktmnen wij s en op een bevestiging vaji
bovenomscbroven vermoeden, in kennis te villen

Hierbij noge ik nog opwerken, dat d«aerzijds geen caat-
regelen ter beveiliging van de doolnerGrs aan de R.T.C.

genoraen»

BBÏ H&OIP VAH SE

J .G .

-Aan d©
Goi isiss^r i s v^i Politie
te Ï



Rapport van D.

Bijlagen:2

Betreffende: A.v.Oosten
O.v.d.fak

ACD

Yan een politiecontact ontving ik officieus bij-
gaande meldingen.De waarde is door mij niet te bepor-
djslen,daar het mededelingen zijn van een mij onbeken-
de relatie aan genoemd politiecontact gedaan.

De bron werd betrouwbaar genoemd.

C '29-8-1949
D.8a

ff,
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In Kasteel Oud Wassenaar is thans als kellner
,,|/verkzaaai, de heer A. van Oosten, bondssecretaris van de
n Algemene Bond van HoESip'üraunwel, mantelorganisatie van

de E.V.C.
De C.P.N, heeft hier dus haar mannetje alweer inge-

zet. In kasteel Oud -Wassneaar, immers, logeren de voor-
naamste mensen van de Ronde Tafel Conferentie.

Aangezien een kennis van mij in contact staat met
de heer van Oosten, kom ik wel te weten wat hij daar uitvoert
Als het voor de I.D, Den Haag van belang is, dan lijkt het
mij het beste van Oosten rustig in Oud "Wassenaar te laten
werken, omdat mij dan vermoedelijk bepaalde feiten ter ken-
nis zullen komen.
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rnelis VAN DER TAK, oud 32 jaar, van beroep kellner en
wonende Loosdrechtsestraat 30,

Haag. Deze man is thans kellner in het oafe-restaurant Het
Gouden Hoofd te ̂en Haag. ^

Is lid van de C.I.N. en hs-t E.V.C. Hij moet thans
op last van de C.P.N, als kellner werk zien te krijgen in .
het ïalace Hotel- te Scheveningen."" Dit is Iseohts voor de
duur van de Ronde Tafel Conferentie.

In Palace logeren veel belangrijke personen, die
deel nemen aan de R.T.C. '

Dit is een voorbeeld hoe de C. I. N. tracht op belang-
rijke plaatsen mensen in te zetten om zodoende van alles
op de hoogte te blijven.
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Verbinding: 81
No.66958

Onderwerp: Inlichtingen. Datum: 18 Augustus 1949̂

Datum van ontvangst bericht: 8 Augustus 1949.

Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouwbaar.

- Waardering bericht: Idem

Tevens bericht gezonden aan: —

Medewerkende instanties: —

Ondernomen actie:

Joseph LINK, geboren te Oegstgeast, 25 April 1914,van beroep kok,
is woonachtig te Noordwijk, Julianaweg 47. Hij is op 15 April 1942 te Leiden
gehuwd met Hebeltje Veenstra, geboren te Tietjerksteradeel, 25 December 1918,
Uit dit huwelijk zijn te Noordwijk geboren:
1. Joseph^, 26-6-44.
2. Maja, 2-7-48.

Aan Lini: is op 26 Juni 1949 door de Commissaris der Koningin in de
provincie ZuidHolland een paspoort No.731953 uitgereikt en op 2 Juli 1949
door de Waterschout te Katwijk een raozisterboekje No. S. 24211.

Link is werkzaam geweest in het restaurant "de Vergulde Turk", Breestraat
te Leiden en is vermoedelijk thanŝ rarende by een der Stoomvaart Maatschappijen,
Hij is zeer waarschijnlijk aangesloten bij de B.V.C., aangezien hij in het bad-
seizoen 1946 en 1947,enige malen,een nachtvergaderiBg voor Vintgi-pofaoTiftp'1'
had belegd,welke onder auspiciën van_.d!e''|̂ VtĜ  flt.ond.ftp'. Bp.ftr>Alrhg vergade-
ringen zijn toen door gebrek aan belangstelling,niet doorgegaan.

Link is bevriend met Leonard Rudolph de Groot, geboren te Hillegersberg,
21 Augustus 1903» van beroep kok, wonende te Leiden, Vliet 49. Deze de
Groot,die thans als kok werkzaam is te Noordwijk, heef t aldaar "yanaf 16-8-45
tot 15-9-46 ook als kok gewerkt. Na deze datum is nl. de Secretaris van de
E.V.C.,-Afd.A.N.B.H-», A.de Bondt, voor een geldkwestie bij zijn toenmalige
werkgever geweest.

Hoewel dit niet positief is kunnen blijken,kan wel worden aangenomen,
dat Link communistisch georiënteerd is.

Of hij nog lid van de B.V.C, is en of hij daarin een functie bekleedt,
is niet gebleken.



' MINISTERIE VAN 's-Gravenhage, 5 Augustus 1949
ƒ ALGEL3ENE 2AKEH

Bijl.» Gene
V. RD.J

Betr.s J.Link

Haar mij ter kennis werd gebracht zou een zekere
J.Linkr werkzaam in een restaurant te Leiden, lid
zijnvan de bondsraad van de Algemene Nederlandse
Bond van Werkers in het Hotel- en Restaurantbedrijf
(A.K.B.H.)j aangesloten bij de E*?.C.

a,

i
Bij een te Leiden ingesteld onderzoek bleek een

persoon van die naam niet in het Bevolkingsregister
aldaar te zijn ingeschreven. Wel werd bekend, dat
"oseph Idnkt geboren 25-4—1914 te Oegstgeest, van
©roep kok, wonende Julianaweg 47 te Koordwijk, ge-
durende de periode 12 April 194? - 30 Mei 1949 als
sous-ehef-kok in een Leids restaurant heeft gewerkt.
Laatstgenoemde, die thans bij de "Holland-Arierika-
Lljn* in dienst zou zijn, zou hebben verklaard lid
Van het N.?.V. te zijn.

Ik ©oge U verzoeken mij te willen doen berichten
in hoeverre J.Link identiek kan zijn aan laatstge-
noemde, waarbij ik naast diens politieke oriëntering
tevens gaarne zal vernemen bij welke vakorganisatie
hij is aangesloten en «elke functies hij daarbij
eventueel bekleedt»

HET HDOÏD VAK DE DE3E3T,
? Namens deze,

J.G.Crabbendam.

Aan de Heer
Gorpschef vasn Politie
te HOOBSWUK.



Onderwerp: A.N.B.H.

J Volgno.

29 JUUI949

Naar aanleiding van Uw schrijven, d.d. 22 Juni 1949, No.

61172, betreffende J.LIBK te leiden, lid Tan de Bondsraad van

de Algenene Nederlandse Bond van Werkers in het Hotel- en Res-

taurant "b e drijf (^|N.B.H.), aangeslotan bij de E.Y.C., wordt

gerapporteerd:

J. LINK, werkzaam in het Hotel- en Restaurant bed rij f

staat in deze genaente niet ingeschreven en heeft, volgens

nededeling van het plaatselijk secretariaat der fi.V.C. te

t leiden, niets net de B.V.C, te naken.

l Dezerzijds is echter wel bakend geworden, dat Joseph LIHK,

geboren te Oegstgaest, 25 April 1914, van beroep kok, wonende

te Boordwijk, Juliamaweg 47, van 12 April 1945 tot 30 Mei 1949,

als sous-chef-kok werkzaan waa in een restaurant te Leiden.

Deze J. LINK wordt beschreven als een nan net een zeer

sterk voelend sociaal karakter. Dat hij lid is van de A.N.B.H.

was niet bekend, daar hij had opgegeven lid van het N. V .V. t«

zijn. Thans zou hij werkzaam zl.1n bil da. Hol,

Mogelijk zijn eerstbedoelde en laat s t ga noemde J. LINK

en dezelfde persoon.

Ontrent de politieke oriëntering van laatst geneen de kunnen

dezerzijds geen inlichtingen worden verstrekt, aangezien hij

niet in deze genaente woonachtig is.

Leiden, 26 Juli 1949.
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'25 ME11949
f 19 Kei 1949.

J 25MEMQ49
Onderstaand volgt de tekst van een dezerzijds ontvangen

verslag over de groei 'en de betekenis van de bij de E.V.C,

aangesloten bond van hotel-, café- en restaurant-personeel.

De "Hotel-groep" is ongetwijfeld een der kleine groepen,

die nochtans zeer beweeglijk is, zij het dan ook dat deze be-

weeglijkheid slechts enkele malen duidelijk aan de dag ge-

treden is»

ükfc aan Pasen van het vorige jaar berustte de leiding dezer

groep bij de_ Bondt, voorzitter en Efidstra,, secretaris, de eer-

ste een gewezen kok van de Grote Vaart en de tweede een gewezen

kellner. Beiden met weinig organisatorisch talent. Endstra was

toentertijd lid van de C.P.N., hoewel slechts op papier; de

Bondt was en is een verklaarde tegenstander van de C.P.H., en

niet van verstand ontbloot.

¥<5ór deze twee de leiding in de betreffende bedrijfsgroep

kregen, deelden anderen de lakens uit. Het heeft, met het oog

t- op het karakter van deze beschouwing, echter geen zin zo ver

terug te gaan.

Het personeel der betreffende bedrijven is vrij moeilijk te

organiseren. Er is in deze bedrijven een kern van tamelijk vast

personeel, die van het kellnerschap enz. zijn beroep maakt.

Een groot deel is echter aanhangsel en beschouwt het bedrijf

als een doorgangshuis.

Zelfs het meer of minder vaste personeel is moeilijk in

beweging te krijgen. Er zijn drie wel te onderscheiden groepen:

de koks, het huispersoneel en de kellners. Ken deel van dit

personeel heeft althans een basis-salaris. De kellners daaren-

tegen worden uitsluitend door de klanten betaald, ijb de vorm

van fooien. -2-
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(De f.1,- salaris, die ze ontvangen kan als zodanig niet gelden en

dient slechts om ze onder verschillende sociale bepalingen te kunnen

doen vallen).

Organisatie van dit personeel is moeilijk; de mensen zijn zich

zeer weinig bewust van hun plaats in het productieproces.

Vandaar dat het werk der organisatie (en daarmede het werk van

de organisatie-leiders) ontaardt in het opknappen van allerlei

kleine particuliere zaken en geschillen der leden afzonderlijk met

de patroons.

Op dit terrein bewogen zowel de Bondt als Endstra zich bij voort-

( during en hadden daarop zeer zeker een niet geringe bekwaamheid

verworven.

De afscheiding van de E.V.C, te Rotterdam, onder leiding van

v.d.Berg, werd niet direct gevolgd door een rebellie der bedrijfs-

groep Hotel, hoewel de vrees daarvoor tijdens die afscheiding bij de

leiding der E.V.C, vrij sterk leefde.

Wel volgde ongeveer de gehele plaatselijke bedrijfsgroep Hotel

te Rotterdam v.d.Berg, en het feit dat de Bondt en Endstra daartegen

niets deden gaf d Jas te denken.

/ Op Rotterdam volgde Dordrecht, op Dordrecht het uittreden van de

Landelijk Secretaris der Overheidsgroep, A.v.d.Hoek, die zich met

zijn lotgenoot Vermaat (reeds eerder uitgetreden) verenigde en

poogde een zo groot mogelijk deel der Overheidsgroep mee te nemen

naar v.d.Berg's O.V.B..

De Bondt en Endstra dachten nu hun kans schoon. Ze hadden de door

hen te verrichten manifestaties goed voorbereid en sloegen tijdens

de Paasdagen van 194-8 toe.

Ze traden uit de organisatie, richtten zich in een circulaire

tot hun leden, proclameerden de stichting van een nieuwe organisatie

van Hotelpersoneel enz. en deden een beroep op hun leden met hen de

nieuwe organisatie op te bouwen.
-3-



Hun toeleg slaagde slechts gedeeltelijk. Het bestuur der afdeling

Amsterdam (de verreweg grootste, zelfs de organisatie dragende,

afdeling) bleef, op enkele uitzonderingen na, de E.V.C, trouw.

Daardoor kwam er aarzeling bij de leden, vooral bij de bode-

contributie-inners.

De Bondt en Endstra bleven in de kantoorlocalen der organisatie

zitten en weigerden die te ontruimen»

Na enkele dagen echter gelukte het de AlgenuSecr. van het H.B.

der E.V.C., Hennink, zich met geweld toegang tot die localen te

verschaffen, eh werd een en ander voor de E.V.C, in beslag genomen.

Toch heeft men niet kunnen voorkomen dat DO Bondt en Endstra een

in verhouding niet onbelangrijk aantal leden meetrokken.

Er kwam een nieuw.hoofdbestuur der Hotelgroep E.V.C, en een

nieuw bestuur der afdeling Arnsterflam.

De C.P.N.-ers meenden echter in de dagelijkse leiding van het

H.B. der organisatie te weinig macht te hebben. Hun optreden was

vooral gericht tegen de secretaris van dit H.B., en na enkele maanden

gelukte het hen die te verdrijven»

De macht is nu volledig in handen van mensen, behorende tot

( genoemde politieke partij. Zowel de voorzitter (Scholten) als de

secretaris (de G-root) zijn lid van de C.P.N..

Hun optreden heeft echter gemaakt dat de voorzitter der afdeling

Amsterdam (ook lid der C.P.K.) heenging.

De Hotelgroep der E.V.C, lijdt sindsdien, evenals trouwens voor-

dien, een kwijnend bestaan.

Er is enige vermeerdering van het ledental, de stijging gaat

echter zeer langzaam en van een terughalen van wat verloren ging is

thans, ruim een jaar later, nog steeds geen sprake.

k

De groep rondom De Bondt-lndstra heeft zich korte tijd later aan-

gesloten bij de O.V.B. Dit was reeds onmiddellijk de bedoeling, ook

al deed men het voortkomen dat dit niet het geval was. -4-
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I Blijkens de jongste ontwikkeling heeft Endstra echter met de hem

Hrouwgeblevenen, de O.V.B, de rug toegekeerd.

In een circulaire deelt hij zijn leden mede dat 80$ van de contri-

butie wordt opgeslokt door de O.V,B.-leiding, zodat er voor de eigen

organisatie 20 goed als niets overblijft. Dat is hem en zijn leden -

die van de kracht, die ontwikkelt kan worden door centralisatie, niet

het flauwste besef hebben, zomin als ze wat voelen voor Verbinding

met and re groeperingen der arbeidersbeweging - een doorn in het oog.

Endstra zelf moet trouwens zijn salaris veilig stellen en dat raakt

f bij 80% afdracht aan de O.V.B, op de duur danig in gevaar.

Ziedaar de ontwikkeling van het meest linksgeoriënteerde deel der

werkers in het Hotel-, Restaurant-, Café- en Lunchroom-bedrijf.

Een doordenken van een en ander voert tot de slotsom, dat het hier

niet gaat om het aanhangen van een of. ander idee, doch slechts om

het volgen Van deze of gene perrqQonT in wie men, faet het oog op het

opknappen van PJ-̂ spjD-n̂ U.Jbe aangelegenheden, vertrouwen stelt.

Een vertrouwen dat in zijn tegendeel omslaat zodra eens een zaak

niet naar genoegen opgeknapt wordt. Los zand, zulke leden, zonder

kleefkracht. En daarom als beweging zonder enig gevaar»



iOHISTERIE VAN *s-Gravenhage» 24 October 1949
BIMENLANDSE 2AKEÏÏ „ /

&/JZ062
Ho. t B.61172 _ / 't

Betr.ï Bappel
V. RD.3

Hiermede inoge ik ü mijn schrijven d.d. 22 Juni 1949 no.
61172 in herinnering brengen, waarin ik ü versocht mij te
willen doen inlichten omtrent T.Smit, H.Bernard e»s.

Met spoedige beantwoording zult ü mij geer verplichten»

HET HOOfD YAIJ DE DIERST,
J. Ha&ens deze,
f

Aan de Heer J.G.Crabbendam,
Hoofdcoiaffiissaris van Politie



i yn&tBOtKTi ._.._««-i"«
L———

XIUISfERIE TM AIQEIWS .ZASBK '
*s-Gravenhage, 22 J rail 1949.

B.,

Onderwerp» JL.&K.H. G E H E I M
V. BD.3

Tolgens ©en ontvangen mededeling is op het enige maanden
geleden gehouden congres van .de Algemene Nederlandse Bond
van Werkers in het Hotel- en Be st a«r ant bedrij f U.ÏUB.E»),
aangesloten bi3 de E.V.C., als lid van de Bondsraad
- *• • wonende te leiden»

Ik moge U verzoeken mij in kennis te willen doen stellen
met zijn personalia* politieke antecedenten en verder van
belang zijnde gegevens.

HET HOOM5 VAN DE DIEHBT,
namens deze:

Aan de Heer L.L»van Laere*
Coamiasaris van Politie
te
I&I01H.



MINISTERIE VAK AMEKKKE ZAKEN

B0

No.61172.
Onderwerp» A.N.B.H,

V. HD c3

's-Gravenhage, 22 Juni 1949.

G E H E I M ^ Z£
f

Mede ter infonaatie moge.jjk, U berichten, dat volgens een
ontvangen mededeling op het^egin van 1949 gehouden congres
van de Algemene Nederlandse Bond van Werkers in het Hotel-
en Restaurantbedrij f (A.W.B.H.), aangesloten bij de Ë.V.C.
als penningmeester van het hoofdbestuur Is gekozen» T.Stolt
te Amsterdam.

Ik moge U verzoeken mij te willen doen berichten of hij
wellicht Identiek is aan de door U als lid der E*?.C.-Bouw»
vakken gesignaleerde Thomas Helnrlch SMIT (8-1-1904), die
kellner van beroep zou zijn. In ontkennend geval zal ik
gaarne de personalia en politieke antecedenten van de be-
trokken persoon vernemen.

Volgens dezelfde mededeling zijn in de Bondsraad van de
A.N.B.H. op genoemd congres gekozen:
H.Bernard te Amsterdam!
J.Kaldenbach te Amsterdam?

t e Amsterdam t In 194!> werd door U gesignaleerd
Johan Erederik KOGEMOP (5-4-1904).
Zie ook mijn

Hoopmnna te AtnsterdstEi'

Me.1 .Schmidt te Amsterdam:

e OOK mijn Brief no.59299 van 6
Mei 1949}
In mijn administratie koeien voor?
Koopplans* Oosterringdijk 22 te Uwentj
"tephanus Lambertus Koopman s. (10-3-

5,1907) als lid E.V.C, en
Harntxstraat 110 te Uwent,
1946 een felicitatie zond aan "De
Waarheid" ter gelegenheid van de her-
denking van de Russische revolutie}
In mijn administratie komen voor*
Alida Schmidt. da Costastraat 121 te
Uwent. als lid V.D.S.A.j en Anna Maria
Schmidt(23-1-1920) als abonné op de
"Vrije Katheder •»;

te Amsterdam i
te Amsterdam;

Amsterdam.

Ik moge U verzoeken mij - indien mogelijk - In kennis te doen
stellen met de personalia, politieke antecedenten en verder van
belang zijnde gegevens betreffende de hiervoren genoemde onbekende
personen. Voorts zal ik gaarne vernemen of de overigen Identiek
zijn aan één van de achter hun naam genoemden, in ontkennend geval
waarvan ik ook ontrent hen gaarne nader zal worden ingelicht.

o HET HOOFD VAN DE DI-iNST,
naniens deze t

Aan de Heer
Hoofdconoaissaris van Tolitie
te

L.L.van Laerè.





G- E H E I M.
Verbinding! Ho. 12
Doss.7.2-2 '"**
onderwerp: Hoofdbestuur en Bondsraad A.I.B.H.
Datum ontvangst bericht:
Betrouwoaarneid berichtgevers
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Hedewerkezide instanties:
Ondernomen actie:

3 Mei 194

Op het ui begin van dit jaar gehouden cougres van
de Algemene lied er o. and s e Bond van werkera in net HÓtea.-
en Restaurantbedrijf (A.K.B.H.), welke bona is aangeslo-
ten bij de Eenheidsvakcentrale ("E.v.ü.j, werden een nieuw
hooi'döestuur en een nieuwe Bondsraad gekozen.

Hieronder volgen de naiaen van de gekozenénx—

Voor git ter.; W>SOHOL.TBH te Amsterdam} ~
Secretaris ; B, DE G-BOû , Uiterwaerdenatraat 2u ixl te
Amsterdam; /o,!!̂
P e nningm e ester; T.̂ JT te Amsterdam; /o, i crt>
Lehman ̂̂ BROHZHuES'l, ge&oren te ITijmegen, 2y november
1900, van Toeroep koopman, wonende Lij ster Desstraat 191
te 's-ü-ravenhagei L«?t3»&th
Willem iiodewijk HAB^HOOEM, geboren te ',s-Heer Ar end. a -
kerke, 13 Februari^ 1913» van beroep keiiner, wonend*»
Iiombokstraat 15 te ' s-G-ravenh&ge ; io.ao*f
gngejlbert Philipbert SülBA, geboren te ïoemaloentoeng,
15 Mei 1907, van beroep kellner,, wonende Roggeveen-
straat 191 te ' s-Gravenhage j |

te Sotterdamï - io. 0̂|.
^e Dnschedej

33» je D afi IJK. te Almelo. /o

B01DSRAAD,

te Amsterdam;
moet vermoedelijk

Fieter Aertsstraat 79 te Amsterdam)\ J.HQGEjplAJS/IjP te Enschede}

lÊHBAOH. te Amsterdamj
Amsterdam;

( 7ex\Amsterdam;
e Lelden} — ro-oo-t-.

te Rotterdam;
* Me : : e"Ams t er d am ;

té 's-G-ravenhage (verdere personalia ori-
bekeno)j



UiïGEBOBCTl
lilNISTOlE VAM ALGETEME

's-Gravenhage, 22 Juni 1949.
• B.

10.61172.
Onderwerp» A.N.B.H. G E H E I M
V. RD.3

Volgens een ontvangen mededeling is op het enige maanden
geleden gehouden congres van de Algemene Nederlandse Bond
Van Werkers in het Hotel- en Restaurantbedrijf (A.N.B.H.),
aangesloten bij de I.V.C.. als lid van het hoofdbestuur ge-
kozen» H.Hen^an. wonende te ïïwent, terwijl als lid van de
Bondsraad van de A.ÜUB.H. werd gekozen* J.Schretitelkami;«
eveneens wonende te ' ~

Ik moge U verzoeken mij in kennis te willen doen stellen
met de personalia, politieke antecedenten en verder van be-
lang zijnde gegevens betreffende voornoemde personen»

HET HOOFD VAK DB DI3KST,
namens deze:

fy
Aan de Heer L. L.van !>aere.
Hoofdcommissaris van Politie
te
EOTTERDAII.



Verbinding: No.12

DOSs.7/534

Onderwerp: G.STIP
Datum ontvangst bericht:

Betrouwbaarheid berichtgever:-—

*fa ar der ing bericht;

tevens bericht gezonden aan;

medewerkende instanties*.

Ondernomen actie;

27 Januari 1949.

:28 JAN. 1949

ACD/ 35,3,

B.ü.S. van
13 December 1948
J0.49Q71 M . v . A . Z .

é> jjaar aanleiding van nevenverraeld schrijven wordt

medegedeeld, dat omtrent de daarin genoemd G.3TIP geen

nadere gegevens bekend zijn geworden. (Einde)

C



UITTREKSEL

Voor ^P.....1..3.4.4. ..; Naam .

Origineel in Q® &&Q ¥ - Naam fc;-fïCï«rg«tti*»ti*

Volgnr Ag.nr. 55170 Aard van Het stuk ... öa-few-op mö SOtor. 4108? 04»

18.6.46 • • Mz - - " - Datum

••Maria TOH BI^K.. g«b*t* &*d«a, 29*1.16, fe«ro«p kantoorbe-

id «i t i *k Ü*B de in Uw «eferijvwa ««aeesidé C.vaa Dijk.
?aa jjjjk is op 13 Januari lö*9 opgetr«d«n aio aproker i» a«n v*r-
gaö»riög dor ^Ig.&o&d ^«^«rkAeaerü i« ïïaüöel, fUuik-aii V«r*« ««2«a,
Hot bdbrttffaaóe rttpport werd U to&^«2o&d«a oaö*r ao,356-4.4ttY da,

Soort» A'ordfc u Dog in heriaij«ring gfebrs»oiit u-» »chritiy«B no»4t3?ö7,

aohrl V«LB »v«fi«ecs ovwr yan D J3K w «r d
in

voor ó« üFN door ®iddoi van »eu i»n& zijn
afflob».

de fledrijfagroep Hot«l-0öf»
en Luneïtrooa 3evrijvor* tr«*6 ij^erfcijd opj

j :faS ^u^^kOvfc. g«fc» t% A*d«»si, E juli 1803,
t*

46 kuis» t&ena fta CaaLt»k*iöe no. 179-111
öredwr^b **ü,rT*.n be*«aö i** d* t hij lid id trun d«
öh^ IJ ir en Bi 174*9, d£* £1.6*47, «at«, d«*e %ijö» c o. 8690-

tijd xond«r w*rk ad|a «a dus aiet aeer bsaoldigd b«» t uur der

M ja &«ig«p»o&r4ie »ooö«drö6 «ttuttt b«k«&ó ad« eaa
ö* «fd .. U b Ci'RCJUökérbuurt). Van Bred»god« . att«tkt« g*dv

fl* in 15*48 g«fcou<s«a E*»««rverkiö»iasaiit |iro|»a ï̂Mia TOOT öö c PK
aen aijfi «oalng &a.ag* bracht *ffiolït>,*-

«1« iundalijl verteg«owoordig«r v«a d* «f d.
«n tunoiiroom öttórijvea oor ïTC, i» nog ai«t

t>ak«ad ge^tordtta. ^oör» dit bek«tnd aoebt vsord«n, ^«1 y dit

3«96, aiftg&«lJnb«diaBd«v M«t»«ei., *bn»t* JÏ»d«tti, ba Coatttlmda 204-1»
0029 mn Bredert?d<it is boKoldlgd bo&ttuurd0r bij d<i ütfO on lüACt *lt~-
ting in do LÜB^.la^d, 8fd« ar«fi^Oü« Xnduatri«« Hij aou r«ed» «nig«
a» *»n d en *i»t slefct* thuia ^ijn, ter* ijl óe kan* a i u t groot «Ott aijttt
dut ai j, «l» b«*»t«ldt aiijja fuaotitt binn «inkort «««r «al vertullan,
lij fcöökts, ^duranüö de ia l Ma g «houd «n £«n<»rv«rki<»xiagett, P*ep«-
gand« voor 4* CFH <!,«.T. «tm ,t*n sijn «oninè? ft«ag«br«e&t «ffich».

Uitgetrokken door Afd./Sectie —-•••—• Datum j

Op aanwijzing van -•$££&•

5074 - M8



G E H S I M.

Verbindingï Ho, 12 28 April 1949.

Doss.7.2

Onderwerpj Cabaretavond van de A.N.B.H. (Algemene Nederlandse Bond van
•werkers in het Hotel- en Hestau-
rantbedrijf)

Datum ontvangst bericht: 26 April 1949
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar .,,

Vclono.
Waardering bericht: betrouwbaar ——'-....,,
Tevens bericht gezonden aan: I.D. Amsterdam 29APR.1949 !
Medewerkende instanties: i "TT
Ondernomen actie:

Op 25 April 1949 werd in gebouw "Amicitia" aan het
Westeinde te 's-G-ravenhage een cabaretavond gehouden voor
de leden van de A,H.B.H. (Algemene Nederlandse Bond van
werkers in het Hotel- en Bestaurantbedrijf).

Medewerking aan deae avond werd verleend door het ..
G.B. (Gemengde Berichten) cabaret.

Medewerkers waren:
7 Jafl OORff, Accordeonist-pianist}
PA3TELLÖ7 Sneltekenaar-Garieaturiat;
ÜJlt en Ber HUIiS-ING- liedjes bij de guitaarj
Oor JjWABl als Sijmen met kreupele rijm.

.. ^aalcapaciteit 120 personen. Aanwezig waren plm. 100
dame's en heren, onder wie een 40-tal Indonesiërs.

Te omstreeks 23-30 uur werd de bijeenkomst geopend
door de secretaris van de Daagse afdeling, genaamd:

Lehman BBOH1BQRST, geboren te Nijmegen, 29 November
1900, wonende Lijsterbesstraat 191 te 's-Gravenhage.

BHOHKHOEST, die wegens ontstentenis van de voorzitter
van de Haagse afdeling, genaamd:

Wil Ie m Lodewi.lk HAHTHOORH'. geboren te 's Heer-Arends-
kerke, 13 December 1913, wonende Lombokstraat 15 te 's~Gra~
venhage,
de bijeenkomst opende,wvees er-in zijn openingswoord op,
dat deze avond was georganiseerd om de leden, die door
de aard van hun bedrijf slecht in de gelegenheid zijn ont-
spanning te aoeken, een gezellige avond aan te bieden.

Hierna werd door twee personen een toneelschetsje
opgevoerd, waarbij de één de rol vervulde van Directeur
van een groot bedrijf en de ander een werkman. Deze werk-
man werd ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum bij
de Directeur op het kantoor ontvangen, waarbij hem een
gouden horloge werd aangeboden. De Directeur noemde hem
beste kameraad, prees zijn activiteit en riep in zijn her-
innering terug de tijd, dat hij voor 40 jaar het bedrijf
begon en daarbij de grote steun van de arbeiders had onder-
vonden. De Directeur deelde daarbij ievens mede, dat nu
de tijd was aangebroken, dat de arbeider (natuurlijk zonder
enige recht op pensioen; op zijn lauweren ging rusten. De
arbeider,daarop het woord verkrijgende, wou ook wel eens
iets zeggen, nu was zijn tijd gekomen, dit was zijn laatste

-kans-
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kans. Ja, HM̂ Ifar geleden hadden zij aamen dit bedrijf ge-
sticht, hijla!ks arbeider en de Directeur als baas. De baas
woonde toen in een eenvoudige burgerwoning, hij, de arbei-
der*, in,een krot. ïhans toonde de Directeur op een prach-
tig buiten, de arbeider nog steeds in hetzelfde krot. De
arbeider vergeleek de opvoeding der kinderen van de Direc-
teur met die van zijn eigen kinderen. De kinderen van de
Directeur waren in weelde groot gebracht; de zoon van de
arbeider was, evenals zijn vader, fabrieksarbeider.

MIk was een voorbeeld zei je, zo vervolgde de arbeider,
ja uit angst voor mijn baantje."

Het toneelsohetsje eindigde met de woorden: "Alle wer-
kers met elkaar zijn niet te overwinnen, daarom "Eenheid
in de Strijd".

Hierna werden door Uit en Ber HULSIUG- enige liedjes
gezongen, waarin onder meer critiek werd geleverd op de
bureaucratie in Nederland.

Vervolgens werd het woord gevoerd door de Landelijke
Voorzitter van de A.N.B.H., genaamd?

- W.A.SOHOLgEH uit Amsterdam.
Volgens spreker had men een half jaar geleden niet

gedacht, dat men zo*n avond zou kunnen organiseren, doch
dank zij het onvermoeid arbeiden van kam. HAHgHOOEN was
de afdeling Den Haag tot ruim 100 leden uitgegroeid.

Spreker betreurde het, dat'kameraad K&RTHOORN, die door
ziekte verhinderd was, deze avond niet kon bijwonen.

Door het lange verblijf in de concentratiekampen is
gezondheid zodanig geschokt, dat HARTHQORN geruime
va c anti e moet nemen.
Spreker verzocht een warm applaus voor een spoedig

algeheel herstel van HARTHOORÏ^
Jullie hebben zojuist in een sketch gehoord, hoe een

arbeider van 40 jaren trouwe dienst wordt beloond, aldus
spreker. Ik dacht daarbij aan een 3-tal jubilarissen in
een van de grootste hótelbedrijven in Amsterdam. Deze men-
sen hadden 25 jaar lang de centen voor de baas verdiend,
uij ontvingen bij hun jubileum de Horecafmedaille en ook
een horloge, maar geengpuden. De oudste van hen,de chef-
kok, had gerekend met pensioen te gaan, maar de patroon
deelde hem mede, dat hij vooral in deze tijd nog best 10
jaar mee kon. Deze chef-kok had nog wel een ziekte opgelo-
pen, omdat hij, ook al vanwege de enorme drukte in dat be-
drijf, niet van de patroon naar beneden mocht gaan om zijn
behoefte te doen.

Dit zijn de methodes van de kapitalisten, aldus spre-
ker. ZQ drijven ons weer terug naar de tijd van vóór 1939,
met de lange werktijden.

Wij moeten propaganda maken in de bedrijven voor de
Algemene Bond, van Hotelpersoneel.

Men zegt, dat het niet mogelijk is actie te voeren,
maar we hebben dit gezien bij het gezamenlijk personae!
van het E.A.I.-gebouw in Amsterdam, toen dat in staking
is gegaan.

Kijk maar naar de algemene staking in het hötelbedrijf
in 19.29.

Op ons laatste congres zijn er voorstellen gedaan voor
een garantieloon en afschaffing van het fooienatelselj
voorstellen voor een betere werkregeling, een 48-urige
werkweek. Nog wordt er 60 uur en langer gewerkt.

-Deze-
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y»4»PIiAA3? te Amsterdams
y Ar i e YAlT OOSiElSH. geboren te Leiden, 4 December 1893,
Yan beroep buffetbediende, wonende Yan Eavesteinstraat
408 te ' 0-Gravenhage }

Mei.DE
te Almelo j «, „ Ir °|
T.PS te lmsterdamr«'i^lx' /
te Amsterdam, (einde)

c

c



Deze acties moeten gesteund v/orden desnoods door
staking.

Spieker betreurde net, ,dat kameraad SQMADI niet op
de feestavond aanwezig kon zijn, omdat deze aan net Wereld-
congres te ïarijs had deelgenomen en hedenavond nog niet
was teruggekeerd.

Onze kantoorbediende, aldus spreker, heeft ook het
Wereldvredeaeongres bezocht. Deze had gezegd, dat hij dit
congres voor geen duizend gulden had willen missen.

Spreker besloot zijn rede met de woorden: MDe oorlogs-
drijvers zijn weer bezig een nieuwe oorlog te ontketenen."
Hij drong er op aan om op de anti-oorloglijst, achter in de
zaal, te tekenen.

Hierna volgde een half uur pauze^ waarna de rest van
de avond met »ang, muziek en wat goedkope humor werd aange-
vuld .

4.00 uur werd de bijeenkomst gesloten, (einde)

\
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in aansluiting op dezerzijds schrijve
5 November 1948 wordt medegedeeld, dat de volledige persona-
lia van: HARTHOQRN, BROEKMEIJER en Leo BRONKHOR3T luiden:

1. Willem liodewijk HARTHOORN, geboren te 's-Heer-Arends-
kerke, 13 Februari 1913, van beroep kellner, wonende Lombok-
straat 15 alhier;

Johannes jpranoisous Antpnius BROEKMEIJER, geboren te
Amsterdam, y Juli 1903, van beroep kellner, wonende Usse-
lincxstraat 119 alhier;

y|3. Lehman BRONKHORST, geboren te Nijmegen, 29 November
1900» van beroep koopman, wonende Lijsterbesstraat 191 al-
hier.

Bronkhórst is communistisch georiënteerd. Dit dateert
reeds van lang voor de 2e Wereldoorlog. Hij was toen een der
actieve communisten. In het jaar 1932 was hij voorzitter van
het "werklozen Strijd Comité" hier ter stede.

Tevens is hij secretaris geweest van de vereniging
"Nederlandse Rode Hulp".

Tijdens de bezetting is hij wegens zijn communistische
gezindheid door de Duitsers gearresteerd en in een concentra-
tiekamp opgesloten. In dit kamp heeft hij een ernstige keel-
ontsteking gehad, waarvan hij de gevolgen nog steeds niet te
boven is gekomen.

Onder communisten had BRONKHÓRST destijds (voor de oor-
log) de bijnaam van "de TROTZKIST".

L*BRONKHORS!F is zeer waarschijnlijk identiek aan BRONK-
HÓRST, genoemd in het Verslag van het congres van het Dis-
trict Den Haag van de C.P.N, (zie dezerzijds schrijven Doss.
6/685 van 28 September 1948).

*•*»

Met dit en bovenaangehaald schrijven (Doss.7/534 d.d.
5 November 1948) is mede voldaan aan het verzoek, vervat in
het schrijven No.48255 van 3 November 1948 van het Ministerie
van Algemene Zaken (12). •,

Verzonden op 16 /November 1948
aan: Ministerie van Algemene Zaken.

-i
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Horeba-pêrsoneel eist 48-urenweek
en garantieloon

Op het gisteren In Krasnapolsky
sterdanri begonnen congres van Jft> Ned
Bond van Hotel-, Café-, Restawantper-
soneel, heeft de landelijke voojbltfcer de
eisen van het „Horeca-persjneel" als
volgt geformuleerd
1. 48-urlge werkweek voor

bedryf;
2. Oarantlesalaris voor het

personeel;
3. Invoering van wachtgeldregeling;
4. Beroepsbescherming;
5. Uniforme kleding voor
6. Premievrije werkloosheid*

ring;
7. Verbetering der positie van

werkers.

Teleurgestelde verwachtte
In zfln inleiding wees de spreker op

i teleurstelling, die voor het Hpreca-pcrso
l neel gevolgd is op de verwachtingen, die
! de eerste na-oorlogse jaren deden Koeste-
ren, ïhans moeten de eerste1 symptomen
van (Je opkomende werkloosheid in het
bedrijf alweer worden waargenomen.
Vooral de lonen van koks, buffetperso-
neel, huispersoneel enz. zijn lang niet in
overeenstemming met de arbeidspresta-
tie. In dit verband wees spr. op de werk-

die dikwijls 60 en meer uren per
week^lfcedragen. Daartegenover noemde
spr. détpinst en dividendcijfers van een
aantal mrote zaken, waaruit blijkt hoe
deze gr<ep van personeel wordt uitge-
buit, tertnjl andere groepen o.a. de keil- \, düfwjils in het geheel geen salaris j

ntkloon noodzakelijk
Hieuföees spr^spp de noodzaak van een
gajpntieloon. Nfltóe noodzakelijkheid van

isgezind optrequi om deze verlangens
te verwezenlijkenIte hebben aangetoond

inzake Publiek-
:anisatie en Onder-
ie die op de ver-
verzekering en de

.tslagrecht te hebbeu
•ezen> lichtte spr. de

en de wetsontwe
rechteloze Bedrnfi
nemingsraden alsi
plichte werklooshe:
wijziging van het
gecritiseerd en
In de aanhef J(€rmelde eisen uitvoerig
:oe.

is, dat o.a. ook bezocht wordt
door een aantal Indonesische, in het ho-
telbedrjjf werkende, gedelegeerden,
wordt heden (Donderdag) voortgezet.
Vermelden wij nog, dat deze openings-
avond openbaar was en dat de pianist-
componist Lion Contran en een Indone-
sisch zang, dans- en muziekgezelschap
met <root succes de avond opluisterden.
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CRT„:
DATUM:

PAR.:—

E.V.C.-Horeca

Openbare zitting in „Kras"
bfl «c E.V.C, aange-
srke ' - - - • • •

H«t congres van
sloten Bond v
Café-Rgstauri
ven zql W<
een .grote
poiaky" t
Aan dewopéni: _
Contram en een ïj
ziek- en
Kaarten voor

/erkers in de Hotel-
ncnroointoedrtj-

r' aanvangen m«t
;lngr In „Rrasna- j

l

rond zullen o.a. Lton
lonéetach zang-, nau-
ichap, mee'werken.

«e bijzondere btfeen-
komst ztjn noaf'te ïrijgen è, 50 cent bö
de bode's, de .(bedrtjfspenningmeesters en
aan net kantoor van de afd. Amster-
dam, Keizersgracht 98.
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's^ravenhage. 13 December 1948

uw schr.t Doss.
*.d. ? November 1948 SE H Ë | g

v . :r-.4 - • -
Haaï1 aanleiding van Uw nevenrenneld schrljv̂ i. zijnde

het verslag van een ledenvergadering van de bedrijfsgroep
Hötel-i Café*-t Bestaurant» en taehroorapersöneel der ETC.
te üment op 3/4 ÏTovember 1948, moge ik u verzoeken mi,3 -
indien mogelijk - enige nadere gegevens te willen doen
verstrekken aangaande de in Uw verslag gemelde ff «Stip» die
•zitting zou hebben in het hoofdbestuttr van bovengenoemde
bedrijfsgroep.

^BBT HOOR) VAUT DE DIEÏÏSÏ,
voor deze:

~" ' ' ; $ ••Aan de "Heer • 1̂
Höofdeow issaris van Politie
te
* s-^RATMüAGE . L.L. van laere.
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DOSS.7/534. ZBER GEHEIM. & 8 NOV. 1948

KOET VEESLAG- van een ledenvergadering van de Bedrijfs-
groep Hotel-, oafé-, restaurant- en lunchroorapersoneel van
de Senke i ds vakcentrale (B.V.C.)» gehouden in het gebouw
"Amioitia" aan het westeinde alhier in de nacht van 3 op
4 iMOvember 1948.

Aanwezig -f 25 personen.
Om loo uur werd de vergadering geopend door de (voor-

lopige) voorzitter van genoemde bedrijfsgroep, de kellner
HAKPHOOEg. Hij zeide, dat het lang geleden is, dat er een
ie cte'nVérgader ing was gehouden en dat er in die periode veel
was gebeurd, van het oude bestuur is niemand trouw gebleven;
zij zijn allen de scheurmaker, A_«jjg BOKDT (personalia be-
kend) gevolgd, ik zal, betoogde spreker, over die scheuring
geen woord meer zeggen, daar "J allen daarover uitvoerig in
de bladen hebt kunnen lezen. Het zou ons verhinderen onze
agenda af te werken.

gr zijn thans maar weinig mensen ter vergadering aan-
wezig, doch het is noodzakelijk, dat het tijdelijke bestuur
wordt vervangen door een op democratische wijze door de Ie-
den gekozen bestuur*

(Voorgesteld als candidaten voor dat bestuur zijn:
voorzitter: HARTHOOB
Secretaris: .Leo
penningmeester: BROBKMEIJSRj
2e. secretaris: DE BBEH of SE WEBRT (naam onduidelijk

uitgesproken).
indien de vergadering nog candidaten wil opgeven, kan

zij dit nu nog doen.
Een der leden merkte op, dat een bestuur altijd uit

5 of 7 leden moet' bestaan. In ...verband met het grote aantal
Indonesische leden stelde hij voor om in de ^e fnnottg ?en

dïT l
SOBMIHAH. De voorzitter nam

een" wioord van lof voor de Indo-
nesische kameraden, die buitengewoon actief zijn voor de
bedrijfsgroep en wekelijks nieuwe leden aanbrengen. Zij ge-
ven het voorbeeld aan hun Europese kameraden, wier activiteit
alles te wensen overlaat.

Meerdere voorstellen werden niet gedaan en voornoemde
oandidaten werden met algemene stemmen gefcoaen.

Hierna namen de nieuwe bestuursleden hun zetels in.
De voorzitter,HAETHOOEJS;, hield hierna een rede. Hij me-

moreerde de moeilijkheden waarmee de ïï.v.C. te feampen heeft
gehad. De ondernemers hebben alles gedaan, wat in hun ver-
mogen lag om de E.V.C, te verdelgen. Met las t er, door te
zeggen, dat de E.V.C, communistisch is en dat haar leden
raddraaiers zijn. waarom deden zij dat? Omdat de E..V.C. ge-
vaarlijk voor hen is, daar zij de eenheid van de arbeiders
wil, die als dat gelukt hen (de ondernemers) de winsten af
zullen nemen, wij vragen ons af; Is het de reactie gelukt
de S.V.C, te verdelgen? Deze vraag beantwoorden wij ontken-
nend. Wel is het haar gelukt om de toeloop van nieuwe leden
tegen te houden en dat is haar het allerbeste gelukt in onze
bedrijfsgroep, daar, zoals bekend, kellnerj meestal "burger-
lijke mensen" zijn, in tegenstelling met de leden van "Bouw-
vak", die klassebewust zijn.

Wij zullen ecnter een einde maken aan die burgerlijk-
-heid-
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v'v

heid door vanaf vandaag actief voor onze bond te strijden.
pe aller ejBrstê ô waard̂ îSĵ d̂ l. w|î mjpiafiul..ffajtl
caat c ommunls^ iscfi. onïSoenj daaroï reeds bij voorbaat

Ons urgentie-program zal
ons "bij de propaganda leiden» Onze bond wordt e en̂  z e If s t an-
dige bond, genaamd:

««Algemene Bond van Hotel-, café- en Restaurant perso-
neel". Wi.1 krijgen grotere zelfstandî eî .̂d̂ ô bli.jven

£>ie naamsverandering is
voor ons gunstig, omdat uit niets meer zal blijken, dat
wij bij de E.V.C, zijn aangesloten. De naam K.v.c. doet
niet prettig aan en door die naam te vermijden, kunnen wij
vele onwetenden in onze bond krijgen. \Vij zullen onze tac-
tiek aan moeten passen aan de dagelijks voorkomende vraag-
stukken. Snel reageren daarop en steeds in sociale kwesties
de leiding nemen moet onze tactiek zijn^Wij spreken in onze
bond alleen over kellners, maar er zijn nog meer groepen,
zoals kotei algemeen personeel en Indonesisch personeel.
net bestuur zal voortaan afzonderlijk besprekingen houden
met die vier groep«m
1. bedienend personeel,
2. algemeen personeel,
3. kokspers onee l en
4. de indonesis^he^roep.

Laat è"cg"e'üi."o emaen '"" spr eken over het algemeen onze taal
niet vlot genoeg en kunnen beter afzonderlijk vergaderen.
niettegenstaande deze afzonderlijke bijeenkomsten, zullen
wij die groepen ook zo nu en dan gezamenlijk bijeenroepen..

Vervolgens behandelde spreker de eisen, genoemd in het
Urgent ie -pr ogr am|
1. de 48-urige werkweek in plaats van de 114 uren in 14

dagen;
2* garant ieloon van. f*.6o,— voor kellners, in plaats van

het foaienstelsel;
3*. idem voor algemeen personeel f „45, — per weekj,
4*. idem voor serveersters van f.35,— per week;
5. op feestdagen dubbel loon, daar wij dan harder moeten

werken;
6. gelijk loon voor gelijke arbeid, daar de patroons

thans veelal vrouwelijk personeel aannemen om de lonen
te drukken.;

7* -J gelijkschakeling van de lonen van de Indonesiërs met
l die van hun Europese collega's»

8., vaststelling van de uniform, opdat men bij verani* •<•::•• ~
ring van werkgever niet voor hoge kosten komt te staan.
Kameraden, maakt propaganda met deze eisen in Uw be-

drijf* Wij kunnen die eisen verwerkelijken. Wij hebben ons,
om tot fusie te komen, gewend tot de Nederlandse Yereniging
van H&telpersoneel (Euv.H.. P* F.V.Y. ) Ons verzoek is door
het bestuur van de H.V.H*?* afgewezen., ïhans veranderen wij
van tactiek. Het bestuur van de I.T.H..P. alhier, is prae-
tisoh in hacïen van de "bons" 3IEMERINK (F.V.V*.). Er gaat
geen activiteit van die bond uit. 2ii3 is van een strijdor-
ganisatie verworden tot een organisatie, die haar leden af-
houdt; van de strijd. Daarin ligt onze kans. Spreekt met de
leden, zegt hen, wat onz.e eisen zijn en staat voorop ter
behartiging van hun belangen. &ij kweekt daarmee sympathie
voor tl. Zij zullen dan graag naar U luisteren en voor U
schept het de gelegenheid om hen te vormen tot strijdvaar-
dige leden. Wij doen dat niet om zieltjes voor ons te win-
nen, Belangrijker is hen op te zetten tegen hun bestuur,
teneinde dat tot^aft-reden te dwingen. Dan is de juiste
sfeer geschapen om tot eenheid te komen. Doordringt hen,
betoogde spreker, van onze ideologie. ïSreedt beschaafd op,

-Soheldt-



J

C

l scheldt en vloekt niet en ge wint aan achting.. Daaraan is
ons veel gelegen.

1 vervolgens oefende spreker critiefc uit op het wetsont-
werp publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (BJ3.0.), het-
welk volgens hem een instrument wordt in handen van de werk-
gevers.

Aan het slot van zijn rede, wees spreker erop, dat de
slechte opkomst van leden geen specifiek E.V.O.-versohijn-
seljjaoch dat de andere vakbonden daarmee eveneens te kam-
pen hebben.

Vervolgens werd door de voorzitter gevraagd om eventu-
ele amendementen op de statuten en het Huishoudelijk regle-
ment nu in te dienen. Er werd slechts één amendement inge-
diend, namelijk om de bond steeds bij afkorting aan te dui-
den als "D® Algemene11..

Ben lid sprak zijn vraagde uit over de samenstelling
van het gekozen bestuur, van welker activiteit hij grote
verwachtingen heeft."Ik zie grote propagandistische moge-
lijkheden -door de beoogde naamsverandering van de bond, waar-
door wij individueel geen lid meer zijn van de B,.V.C, Daar-
door omzeilen wij ook het gerbod, vervat in het Bisschoppe-
lijke schrijven van het Episcopaat en is propaganda onder
de E.K*-collega«s mogelijk"*.

Hierna sprak zeer kort de secretaris, BRQIOCHQBSI* Hij
had een fceelontsteking en was nagenoeg niet te verstaan..
Hij dankte voor de lof aan het nieuwe bestuur toegezwaaid,
om vervolgens het wetsontwerp P.B.O. een fascistisch corpo-
ratietfe schepping te noemen van Portugese origine, geïnspi-
reerd door galazar.

Daarna wera IQ minuten gepauseerd, van welke gelegen-
heid de landelijke voorzitter van die bond, die zeide te-

n vens propagandist van de "Fabriekmatige" te zijn (Haam:
G.erard SÏIPt?) gebruik maakte om te collecteren voor het

* gint-Nioolaasfeest voor de kinderen v/an de E.V»c. De aanwe-
zigen konden reeds nu hun kinderen van 4 tot 14 jaar opge-
ven.

H% de pauze merkte één der leden op, dat de beschrij-
vingsbrief voor het a»s*. congres te simpel was behandeld* A>'
Artikel voor artikel had moeten woeden behandeld. Thans
komt Den Haag aanzetten met een onbenullig amendementje in
plaats van met gedegen voorstellen. Wij slaan zodoende een
modderfiguur, betoogde hij. De voorzitter merkte op, dat
hiervoor geen tijd meer beschikbaar was, hoewel hij alsnog
gelegenheid gaf andere voorstellen te doen. Hiervan werd
geen gebruik gemaakt.

Hierna werd nog uitvoerig van gedachten gewisseld over
de vraag wie van de twee, HAüCHOQEN of BBOmCHOESE voor het
hoofdbestuur en wie voor de landelijke Baad van de bond
candidaat moet worden gesteld.

Tenslotte was men het er over eens, dat Leo BEQlKHOHSg
candidaat moest worden gesteld voor het hoofdbestuur, om-
dat hij de beschikking heeft over meer vrije tijd en het
hoofdbestuur vaker in vergadering bijeenkomt, dan de lande-
lijke raad.

HAHTHOOEH werd candidaat gesteld voor een functie in
de landelijke raad (Bondsraad)*.

Ben poging om ook een Indonesiër als candidaat voor de
landelijke raad voor te stellen mislukte, daar één Indone-
8iör' gAIDJIN (?), zei geen vrije tijd te hebben, terwijl
een anaer, genaamdt SOEMIUAH (?) zei daartoe niet in ataat
te zijn, wegens zijn geringe kennis van vakbondswerfc. Om-
danks hevige aandrang en toezegging van alle mogelijke
steun terzake, kwam hij (SOEMISTAH) niet op zijn weigering

-terug-
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terug.
De voorzitter, Ĝ STI]?, verzocht de aanwezigen voor het

a,;S. congres te gaan wërJceh met steunlijsten, daar dit oon-
gres geld kost en de "bond geen cent bezit. Wel "ligt de
bond nog in proces" over een bedrag van f.5000,—, waarvan
het eigendomsrecht wordt betwist.

Aan het einde van de vergadering wekte de voorzitter
de aanwezigen op tot solidariteit met de Franse arbeiders.
Hun strijd is onze strijd. Binnenkort staan wij er misschien
net zo voor, als aij nu. ook hier stijgen de prijzen en de
duurtetoeslag draait in werkelijkheid uit op een loonsver-
laging.

Geeft u op voor huisvesting van een JTans kind en
steunt op de lijsten, waarmee de E.V.C.-bode bij U aan de
deur zal komen, yerhoogt uw activiteit voor de E.V.G. U
krijgt brochures en pamfletten ter verspreiding in het be-
drijf toegezonden en mijn laatste verzoek ist "Geeft ü op

j als huisbezoeker. Dit kan ons grote ledenwinst opleveren.
[Bezoekt vooral de afvalligen.J Zo besloot de voorzitter de
vergadering» "

Be bijeenkomst ging om 3.00 uur rustig uiteen.
De volledige personalia van de in dit verslag genoemde

personen zullen bij afzonderlijk schrijven worden vermeld.

Verzonden op 5 November 1948
aan» M Minister ie van Algemene Zakem,

C


