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Voor zover van de geagendeerde stukken Îin dit OD geborgen) hfl schu"J.1r 

aanwezig was dit bijgevoegd. april •70. 
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Aan:��' 
Van: B IX. 

Betreft: E.H.J. Spaan, pl. voorzitter van A.N.B.T. 
(aangesloten bij E.v.c.).

• 

·------·

Qp� 
ACD · 

�� 

r2 4 APR. 1951 / .., 
-� 5/j: !

ACD/ ,>:;/· (ft/,1,1 J?�...:. � q; 

Een betrouwbare relatie ve� de 
aandacht op Emil Henri Joan Spaan, geboren 
12 October 1908 te Haarlem, wonende Damas
straat 38 te 's-Gravenhage. Hij deelde mede 
in ambtelijke correspondentie te hebben gezien, 
dat Spaan o�treedt_als voorzitter van A.N.B.T. 
(Algemene Nedêrlandse Bond-van Bioscoop-en 
Theaterpersoneel). Spaan had n.l. in deze kwa
liteit een brief geschreven aan een ambtelijke 
instelling. De A.N.B.T. is aangesloten bij de 
E.v.c. 

Informant deelde mede, dat Spaan 
gezien wordt als een slappe figuur, zonder 
eigen initiatief, die "overal" voor gebruikt 
wordt. 

Volgens informant heeft Spaan tot 
1 Mei 1950 als portier bij het Passagetheater 
alhier gewerkt. 

niet voor. 
De naam E.H.J. Spaan komt bij A.C.D.

's-Gravenhage, 12 April 1951. 
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Notitie. 
Van : B.IX
Aan : l"f15 

l/ 

y. 

t1{,.$!J',.3 18 APR. 1951 �gft', I
A(iJ / / . ,., A(DL.--
• • � V - " : L DA'.: 1 1-.: 

Betreft: A.H. l\Iussche en diens echtgenote, � wonende Repelaerstraat 36 te 's-Gravennage.
(echtgenote werkzaam bij de Politie te 

's-Gravenhage) • 

Een betrouwbare relatie� uit ambtelijke
kringen, vestigt de aandaéht op: Albert Hendrik 
î11usa_che, geboren 3-10-1907 te 's-Gravenhage, nortier 
Passage Theater, wonende Repelaerstraat 36 te 's-Gra
venhage en diens echtgenote: Elisabeth .Vieser, ge
boren 28-4-1908 te 's-Gravenhage. 

Relatie deelt mede, dat I.Iussche lid is van
de A.N.B.T. (Algemene I!ederlandse Bond van Bioscoop 
en Theaterpersoneel) aangesloten bij de E.V.C •• 
Hij voert daarvoor als bewijs aan, dat de plv. voor
zitter van de A.l'I.B.T. genaamd E.H.J. Spaan, wonende
Damasstraat 38, alhier, zich schriftelijk namens 
1Iu.ssche heeft gewend tot de Inspecteur der Belastingen
te 's-Gravenhage, om te reclameren over een belasting
aanslag. Genoemde Spaan) deed dit min of meer in zijn 
functie van voorzitter van de A.N.B.T. 

Los van deze relatie� deelde informant 
mede, dat lilussche en Spaan s. waarschijnlijk huis
vrienden zijn. Deze vriendschap stamde uit de tijd, 
toen beiden portier waren bij het Passage-Theater. 

In dit verband vestigde informant de aan
dacht op de echte;enote van !.1ussche, t. a. waarvan 
hij mededeelde, dat deze als werkster werkzaam v1as/is
bij de GemeenteDolitie te 's-Gravenhage. 

BiJ informatie bij eigen bronnen bleek het 
volgende: 
Genoemde Mussche-Vlieser, is sinds 7-10-1946 als 
werkster werkzaam aan het Hoofdbureau van Politie 
alhier. Zij heeft tot 2-1-1951 gewerkt aan de afd •
Verkeer. 

Sinds 2-1-1951 is zij werkster aan 2 bureau's 
nl.: 
le. Garage Borneostraat, (hier komt ook personeel 

van onze dienst� omdat daar auto's worden gestald
van onze dienstJ; 

2e. Laan Copes van Cattenburch 9, (social�dienst en 
bureau Politiearts). 

De namen van Hussche, \Heser en Spaan, komen
bij de A.C.D. niet voor. 

Over Spaan zal een afzonderlijke notitie 
worden geschreven. 

�s-Gravenhage, 12 April i951. 
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VERTROUWEL IJ"K 

Verbinding: No.12 
Doss .no. 222/2 
Onderwerp: Verhouding A.N.B.T. en A.B.B. 
Datum ontvangst bericht: 16 December 1950 
Be�rouwbaarheid berichtgever: be�rouwbaar 
Waardering bericht: betrouwbaar 
Tevens bericht gezonden aan:--
Medewerkende instanties:---
Ondernomen actie:---

B.o.s. van 13 Juli 1950
No.877,6 M.v.B.Z.

• 

• 1 

---

Naar aanleiding van nevenvermeld schrijven en in 
aansluiting op dezerzijds bericht d.d. 13 Novemoer 19;0, 
wordt het volgende medegedeeld: 

De A.N.B.T. is voortgekomen uit de voordien bestaan
de bond "Bio-Thea". Bij een congres-besJ.uit in Juli 194e 
werd "Bio-Thea", die een a fdeling uitmaakte van de l:!:.V.C., 
veranderd in A.N.B.T. 

Hoewel de E.V.C. aanvankelijk op de ach�ergrond 
bleef, b.Leek er een voortdurend drijven .te bestaan, dat 
er op gericht was de E.V.C. op de voorgrond te plaatsen. 

De leden en de hoofdbes�uurders hebben ste�ds aan
gedrongen op het acnterwege laten van propaganda voor de 
E.v.a. in het maandblad "Bioscoop en Theater".

Na herhaalde waarscnuwingen, welke genegeerd werden, 
werd een brief verzonden, ondertekend door de Rot�erdamse
en Schiedamse bestuurders der A.N.B.T., waarin werd ge
waarschuwd dat zij hun functies zouden neerleggen indien 
bedoelde publicaties niet werden stopgezet. 

Desondanks trof men daarna weer herhaaldelijk in het 
orgaan opwekkingen aan om het "Solidariteitsfonds" te 
steunen of om abonné te worden van de  11·E.V.C.-Gids 11 • Enke
le malen vond het Rotterdamse bestuur hierin aanleiding 
om het orgaan 1n haar gehele oplage te vernietigen of met 
overdruk te doen distribueren. Voor deze handelingen werd 
het bestuur van Rotterdam scherp terecht gewezen door het 
verbondbestuur der E.v.a.

Een en ander is er oorzaak van geweest, dat er een 
gespannen toestand ontstond. 

Het optreden van een gedeelte van het hoofdbestuur 
werd dictatoriaal. 

In het begin van 1950 heeft de voorzitter van de 
A.N.B.T., J.MULDER, zijn functie wegens gezondheidsrede
nen neergelegd. 

Met het heengaan van MULDER verdween voor velen de 
garantie, dat er voldoende kon worden opgetreden tegen de 
voorstanders van de E.v.a.

Na het afteeden van MULDER voornoemd werd tot lande
lijk voorzitter van de A.N.B.T. gekozen: 

Emile Henri Joan SPAAN, geboren te Haarlem 12 Octo
ber 1908, wonende Damasstraat 38 te 's-Gravenhage. 

-Op-
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Op het op 2 Mei 1950 te Amsterdam gehouden congres 
van de A.N.B.�. werd het volgende bestuur samengesteld: 

Secretaris: A.S.NEVE, wonende Piet Gijzenbrugstraat 
2? I te .Amsterdam; 

Penningmeester: H.G.VAN ZOELEN, wonende Granidastraat 
82 II te Amsterdam; 

2a Voorzitter: B.SMIT, wonende Berberisstraat 8 te 
Amsterdam; 

2e Penningmeester: Marinus Johannes En elbert KLUIN, 
geboren te Rhenen 5 Juni 19 , van eroep filmoperateur, 
wonende Schelpkade 16 te 's-Gravenhage; 

Gedelegeerde: P.POMPSTRA, wonende Pieter van der 
Doesstraat 62 II te Amsterdam. 

De volgende leden ... hebben zich candidaat gesteld voor
de Bondsraad. /' 1 t - � 
Ams:eërdam: 

�X 1. J. A. J. DE BIE, t 1 · :'. - l t
� 2. J.DE BOER,

/. 3. P. VAN DUIN,
- 4. C.E.FRANK,
? x , • P. HOFN!ANN,

.t'/,2.;,( 6. D.DE JONGE,
.....- 7 • Me j • E. KOOLWIJK,

:-< 8. G.P.KREIJGER, 
X 9. E.M.KUYPERS,

r' 10. L. J. L.ANDTM.A:N',
ll. H.G.LINTHORST,

? ;. 12. F. J .MULLER,
._ 13. Mej .F.PARSER, 
- 14. P.H.P.PUTMA.N,
r' 15. J. W. ROOSENKRANS,

� ,>< 16. L. V_A.N SCHAIK,
,x 17. J. J .STEENMAN,

...,c: 18. G.STEINRATH,
_.. 19, S.TJAARDA,
/ 20. G.T.H.TOP.

's-Gravenhage: 
, 1. Simon Dirk Adriaan KROMMENHOEK, geboren te Schiedam 

24 December 1919, van beroep portier, WD>nende Pasteur
plein 16 te 's-Gravenhage; 

1 2. Alexander Willem Gitstaaf DUYSER, geboren te Delft
13 April 1905, van beroep filmoperateur, wonende Camera
Obscurastraat 12 te 's-Gravenhage;
3. Maria Johanna V.AN VEEN, geboren te 's-Gravenhage 8
September 1913, van beroep ouvreuse, wonende Jacob van
der Doesstraat 35 te 's-Gravenhage.

Na het uittreden van MULDER voornoemd is een aantal 
leden uit de A..N.B.T. getrede11;. 

--- -

( <3 \ "'' )�- 1 

De uitgetreden leden zijn op 2 Maart 1950 overgegaan 
tot opricl:n.ting van de _i\lgemene Bon yan......Bi.o.ac.o.Qp.p..e.r..s..ones.l. -
Deze bond wordt door de A.N.B.T. als scheurmaker gequali-/ 
ficeerd. 

Het voorlopig hoofqbe�tu is als volgt samengesteld: 

(t it 1 ", r Voorzitter: Johannes GiJSbertus Jacobus GROENEWEGEN, ge
boren te Rotterdam 18 April 1915, wonende West Kruiskade 
85 te Rotterdam; 
Secretaris: A.SCHUTTER, Zaandam; 
Penningmeester: P.VAN EKEREN, Amsterdam; 
Gedelegeerden: H.SMIT DUYiENTKUNST, .Amsterdam en 
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n /\' H.MULLER, Amsterdam. 
, 2. ;;i ) Voor ts werden te .Amsterdam, Ro t terdam en Sch iedam 

I 
tl. iA t voorl�pi�e b

G
estur

n
hen ge":est

t
ig

t
d

d
. 

b t d Ufo ie S- rave age 1S O USVer geen es Uur Van e 
1 -� .A.B.B. of A.N.B.T. gevestigd. 
� De aandacht blijft dezerzijds op beide organisa ties 

gevestigd. 

U 
Bij nadere bevinden zal nader worden gerappor teerd. \.-'f inde) 



• 

/ 
l .( t. : 

v 'ferbiriC.:i�: I.o.-'-:... 
joss.222/1 

13 ::ovuF bcr 19:,(. 

., 

• 

I _.,_._..-. 

• • - • > .. ... 

::>atnra ontvaneot b�ricJ-:.t :---
Be tr u.a. oaG :ch,� 1.d Oû..t'i c:1 "gever: bi':! t.J.' ow:. baal' 
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1 ij '. Hr" P�i.: 
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-i

�ro1 91w 
• • • 1 .11.':. �? _i 

... -. .. 
,·eaz· .!aHJ.J:.dint . ·,an no::?ve,1ve::.'aiald .Jc:i :.·: JVc..,{� ·.-.era een 

onder�1.rnk iné�es1;cJ.d naar 0.e hui.:: 16e c1 t.uq tie t.us �.8:1 a� 
.�.·:.ü.'-'· ( ,l�er..eü� ,ederl:::tr.c'se -ond v::i1 er. -::r;J in 1t 
..;.ioscoo.p.:.. 3t. · ... h0ai;erbe-!riji') ,.u.mc.esJ.ot•Jl, nl.J ao .• V .c. 

l { 'l ·, 11 1 '.l · . ., ·, · l t:H , e t• ..• � .-.-.. · •..• \M. @"E:r:i�ne .. �0:1,1 van ... i1oscoo11.!J·�.rsonee 1
Alt.,er•.eiie �onè var .. .::'hea-i; · r: •;rs on':i:1:;l). 

:J.e ;,. 1: •. ,;.-, •• ; >.'.!:. Wl:Jrö. 1:0 Al·e:.J1·<la1:� O.Pt_."3r:i.cht op 2 
'., aan:; lY50. 

Blijkens arti.coJ.eta 111 Het door <le !. '>.1'.-:...B.T. uit
...,1:!�even or��an is ��-.ç -iot. c;r·ic .. tJ.J:6 vau Je"e nit::uwe 7 
naaJ· :.1en vco1·t,JefL � ne1,:.ra.1.e JonJ. .:;v !'f.,çgae:-n, o.1da·c men 
z1c1� v.e if>�. te cr�"ï:;trek.r:e;n 1,1ur1 .ie in du .. ·:. B.·:. hec.rsencte 
;,ol.itüj'..e invloc,:! vg,n de �. '-' .C. 

:jo\·,al in .,:.:1st-:!'da.; ,J.l;s .:.n :ctt.erda::, J,i :,ror.ing,�n ie 
,;:1.J:1 belaHJrijk r.iantal :r�rsonen, die e'3r3t waren georgani
s,Jord in de · .• N.:;.�. toebo�reda:1 t}t Je ;.�.! .-A.13.-:'. 

Ook uit Ja �aieente 's-�rav0�hage �ijn, bliJkons ver
kl:n'ing va!l b3tr,1u·;,barP. Lij h.:i t biosc�- en tnea�erbe
drij.C gc1:3d 1�.aor.i,!t,ta�.rJ.e p91'30ner·, -3n. .. :rnla per.scn-n tot ga
nocL\Ï� nie..:.we \)!'ld CJegetr�<len, doch dit aunt�l is zo ge
rin&, dat 1,.i::!l in de�= t.',·J::'3�11t.e now njet tot het vori:...en var. 
ean af :3.oL.n� !{c,n overbaa.".l. 

u�or ��n van rcr1nbejo3ljo berichtpevo�o wordt be
wee:c1, t:at ,, •. 3er···" .. tcn t.:,a'."!:--t, d2.t; ·:e i. •• ' •. .,.-'. • .J.'.'..'. is oy
l;c:·Lci..: i1.2t :;·.;cw1 vu., de ,etk ··landce �iOi..ic:,op Beind en dat 
bi·i d-è or..ricntir:_:. ,l<;J ,�;·L'1 ��1iiJr ... aal !..Or1Jerd gulden) bU
st�1·t dt,or V .i�.L' Op'Jr1:. LüUJ.:;;$ •.:;, no.lit U,a 0.cl �O:rst,� onlrnsten 
van ûd Ie • ..;.-..,. , · -·· t:.:J ',..:.rn.e1., C·Jl<len'i z:.;;n Véltl de �eer 
VA.,; -�,OYi!:·;, 'ld :...i..·�ct · 1· v:): h,.!'t ....... . -concern Plt::�a-
:ho1:1t_r t-1 :.;...:it,.::ro.an!, ·-�;, een V,)0 L·_ ... n,,t�1ar,d lid oZ böstuu.r-
à .. �r vni·. ·c.o .• _·. '.J. 40u zi:·1 • 

.Se�,:: L"de ,i� r1e;}_ T.C,i1ve=-, s ..l.iGdri:! :�n, :-:edu in ve:rba1�d 
1;.et :,f.:t vor-::nu �'.:la!.t.:e, '. .. at de . • • tJ'aCht door ::;teun. aan 
z:.._:j_.3t-bum;:::-jó;: �,o,1ien, t'.):11· .e .. ..- • •  -.'...'.JO�., die buiten 
het 01rici�el JVJrlei utb&:., de ver\eel- en ha8rspolitie� 
te :.;aai3.n. 

D00r b�doelu 0 -.je 1· i cl".tr,�vers '.'.c.,r< 1'.. de i iruur Jar.?n I. UL-
" 'Î' , .. v , .. , -1 ,., • • • t · ï ,. ri" l · , 1 ,'l "1 · ·· ·, v -o "· t ü ...,.;.•,, "<...- ,1- ,, .. e vt., ,, ... , '":1I ... d:.L:., V00 �.--1. l.t::. .l. •. ,"' J J,. 0 r� tt:"!r 
W. dt.? · .• r.;.�.:r.' •t)û in: E!i 1 c;5,_, '1('01' die _. �netie l'.::wi't
i:iëdankt "iaege.:-ui : .:�ondhcidsrc�r::·1,,n n , ... �1 L .:.,; �·.::!'.' groot r;c,.y-...._-

- r.ro t..t \',e-n-
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trouwe1: oe:&i en. 
Dez� I ûLD .. :H t0ch heeft tijdeüs zijn voorzi1;terschap

van de lt.··.··,.T. stevds ·te v,s1:bowJ.enheii.met de �.'.G. ge-

yropó{bea:r.u. 
:·og in ziju �.g. o!scheiè.srede van de f1"1:".:j.'t?. tij-

<l.::i:1s üet op 2 !. ei 1950 gehouûen 2e c.o.c.grea van de �\.l orga

nisatie, �'Jelke ,.•ai.ie later we:i:cl opger1ooen în het orgaan van·

do ' .. �:.!3.:�-t verklaar(;.t:3 ulfLDSR, dat de successen, riie �e 

A.i'·;. 3.'i;. �1ad be�1aaJ.d, :illçen waren 'o�raikt doei· haar ver-

b0.1d�n.h::iid !llèlt de :�.V. G. 
�en, �chti5e en sterke�.�.�., �µr�iaarde '�LD�R,

zal :;èer :·D:.c.or haar invloed kunnan -·�.1 t.Jn c;cld':m op soci

.1al -3n ·econo•nisch gebif:3d, doch onvvr.:üri.l!<!rd mot:?'ten '.'dj 

strijden voor de eunh..::id. in de vakb�\·.e,.i nD• 
:..a:1 ni:,utrale organisatie W':rr J door . ULJBR r:1et ue

i:J.ee�:u hleru afgC\•;e�en, daar èe va.1.'dt!elà:1eil slee.hts ten

goeuc koi .t aan de ondernemax·s. 
11 Alles wot ouit'3n de L!: . .. ,.�. �adaa!'l ,.o.rclt a.:.n il.e

v·ü:bondlïpo�i tL:k is stru.i.svogelpoli tie:: en du.1.dtüi Jk mo"''t

�e.!1 Je j_eden in he� bioscoopbedr1 Jl. r:>"! :.:e ,1d eemo�1:t worden,

da-: sl'3ct.ts V8rbonuer, . .iir:?id 1;.et da .... ', •. ..:. tot var?rnzdnlij

Kint!, v�n de ideale� kan leiden". 
,'..an h.-}t slot v�.r1 zi jn r�dc ve.cl:1:1 a-:é'<le �'1.' L9Sl!: "Vri0n-

,len, vl'.,orv.aar;;s :net f_.e i. .: .B. -'· en d::"l , .• V •. ::;. l1aar �en be-

tere S.:!u.1enlavit,i�". 
:r.n 313:.it<J:.:.:i ;1· 19,it="i h.;eft L":.ns:, volgens varklaring

van bc::ic.;l::t,..,iJve!'3, oy 1-:ost�J\ van <1-a ü.v.·;. �on reis ge-

:;;na}:t nn.ar ·.:sjech. -Slo·,;akije. 
:'ti �ijn terugkec:r we1·don in E:en rei:::11.ic,:;c:l::.rijving van

:,:î,:LDJ:\, .in l:Let_ore,.:rn:1 van de.'· ..... � • .:.'., àe sociale- P.n an

dtJre to·1::,tanden van tlat ·1ar_d op ûlle moge-li"J1�e v;i j�èii. ver-

�100 r li �:<.t. 
Geàur��!,'3.û <l-3 l;; a�.st� .:i:.t�r:•}en van :::ijn voor� tterschap

van dG �.�.�-�. qtuoc �ij� �ezoniheidstoestand te �ensen 

ove.cli.:.:t 11, is 1.:.-am vam·.ef_;e de ,. ·:. -::. ·.:1en aanbod �auaan on

voor drie ::-.o.a: .. de1: of I'WOl' wl::! t vacantie te gaan, desnoods

naa::- i-='.jechc-îlov.a:cije. J.ii�rcp is ::i..Cl::: niet infegaan. 

Ji: zijn &..1.'sche.:.j van de .\..ti.�.·,·. he1:J:i:t de ,-.,.V.C • 

:,en:, bli�l,ans Vd.rt.larine van een uèr berichtgevers, nog

d1·ie :.1uandP-1: saL,1·is en e-3:i vulpen ceceve n. 

I� verband r.·1e'!: j:::t vorenstaa):,te vinden vorenberloelde

�E:ricntgevers hc1, zee1· vreemd, :iat : .. ULD1E, di-3 nadi,,m als

werLend lid toetraJ Lot ü.d ·"·:S • .3,-A. �. �., thans een \•;ark

..::aa!.l aandeel hr.lel' t in de.ze .z-e- n-=utrale org,:nisatie, ter

'.1/i j l er eorucbt,-rn cao!:, det }:ij bi'1.nenl-:o:·i; wel voorzitLar 

va1� deze ,l. --:_,. ::.. - ,\. ::: .• '.f. zal 11orde:1. 
�ij acia�er:. het dt?.!"!. 001'� .I]i�t _on,,,�::u·sc:1:i:_Jnli�k, dat

hi•::!ri�1 de ir:filtrc. tie van het com.'1UJlisme o.i: van <'Ie ; • V .C.

een rol suoelt. -· �ij f:et be�end v,o.c.Jen van n<J.dere -.;ijz;o.oderheden ové1·

de 4.�.�.-l.B.�. zullen deze ten spoedissi;e te �war kennis

worden gebracht·. (e�nc1>3)r 

I 
) 
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Betr.: openbare vergader!ng 
A.B.B.-A.B.T •• . ........ .. 

V AV 4 

Hiel"Illede moge ik U berioht.Jn, dat fn de nacht van 
15 op 16 Augustus 1950 te Rotterdam een openbare vergade
ring werd gehouden door de nieuw opgerichte Algemene Bond 
van Bioscoon - Al emena Bond van Theaternersoneel {A.B.B.
.A.B.T.), welke door l nersonen wer 1 gewoon • 

J'. Mulder, geb. 6-9-1901, wonende Heerengracht no. 5 te 
Alnste.rdsm, voormalig landel1jk voorzitter van de Algemene
Nederlandse Bond van Bioscoop- en Theate:rpersoneel (A.N.B.T.
�.v.c.), zette in een uitvoerig betoog uiteen, dat men het 
ge1ntr1gee.r en ''politiek gestook" van de F..V.C. moe is, :rede
nen waarom thans een absoluut neutrale organ1.sat1e is opge
richt. Hij waarschuwde met klem geen gehoor te geven aan de 
parolen van het voor de operateurs ingestelde "Comité van 
Actie" en ze1, dat dit een "stunt" was van Bertus van der 
�, geb. 7 ... 9.190'7 te Amsterdam, wonende te Amsterdam. 
H. smit-Duy?.endkunst, Van Fkere.n, beiden wonende te .AI:lster
dam, i1.:ri • .r. van derr.t1lst, geb. 20-?-1918, operateur, wonen" 
de te Botter<iaïn, v,nkenstraat 7�b en J.G.J.Groeneweeen, geb. 
18-4-1915 te Rotterdam, wonende tr Rotterdam, betoogden eve
eens, dat men het onverantwoordelijk �n politiek gekonkel 
van de E.v.c. beu is en dat men 1n de nieuwe organisatie de 
bOlitiek absoluut bu1ten de deur ?.al houden. 

J. r1ulder bovengenoemd, werd verzocht als lande l:l jk voo:r
Zi tter te fungeren. Op een landel1jkè vergader,ng of oong:res 
Zal de kvmst1e van het voor7.ittersohap definitief worden gE!
regeld. 

Yen besloot Zich niet aan te sluiten bij. een vakoentralec

De A.B.B.-A.B.T. telt landelijk ongeveer 200 leden. Er 
Z5jn afdelingen te .Amsterdam, Rotterdam, Groningen, terwijl 
binnen afzienbaTe tijd te Utrecht eveneens een afdeling� 
zal worden opgericht. 

' 
. 

Ik moge U verzoeken mij op de hoogte te willen doen stel�
len van de hu1dige situatie tussen de A.N.B.To-EoV.C. en de 
A.B.B.�A.B.T. te uwent. Gaarne zal ik tevens in kennis wor
den gesteld met de namen en verdere gegevens van de bestuurs
leden van de afdeling van de A.B.B.-A.B.T. te uwent. 

Aan de.Heer 
Hoofdcommissaris van Politie
te 
•s - G R A V E N H A G F..

HET HOOID VAN Dr,: DIENST. 
Namens deze, 

j L: L van lcrere 
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In aansluiting op dezerzijds rapport No.914b-50 dd. 
24 October 1950, kan aan het vermelde inzake het Actie 
Comité Operateurs (sub C, pagina 5 e.v.) het volgende 
worden toegevoegd: 

Naar uit een ter inzage verkregen, ongedateerde, brief 
van de bij U bekende Johannes Coenraad van BEESTEN 
(15.2.1921) blijkt, verklaart hij "dat hij zich in de 
"toekomst zal onthouden van enigerlei actie, in welke 
nvorm dan ook, gericht tegen de Nederlandse Bioscoop
"Bond, de Stichting Instituut voor Opleiding van Tech
"nisch Bioscooppersoneel, e.a. Hij erkent dat het on
" juist van hem is geweest niet te hebben willen deel
"nemen aan het operateursexamen van de Stichting voor
"noemd, is alsnog bereid aan het eerstvolgende opera
"teursegamen deel te nemen en verzoekt in afwachting 
"daarvan voor een dispensatie in aanmerking te mogen 
"komen". 

Zijn werkgeefster, de Maatschappij voor Cinegrafie N.V. 
vroeg aan bovengenoemde Stichting, uit sociale motie
ven, hem een dispensatie te geven. Van BEESTEN zou 
çnder jnvloed en s�gesties van zijn vakbond (!NBT) 
hebben geweigerd het operateursexamen af te leggen. 
De werkgeefster sprak Van BEESTEN's bereidheid uit om 
t.z.t. aan het examen deel te nemen.

Hoewel de erkenning van VAN BEESTEN wel hoofdzakelijk 
op materialistische motieven zal zijn gebaseerd, is 
aan dit Operateurscomité toch door zijn uittreden een 
klap toegebracht. Te meer, waar geruchten de ronde 
doen dat ook de bij U bekende voorzitter van dit comi
té (HENSBROEK) er'de brui aan zou hebben gegeven. 
======t

--- ============================================ 
No.13. F3. 
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In antwoord op Uw bovenaangehaalde brieven, kan betref
fende de genoemde onderwerpen het volgende worden be
richt: 

Er bevinden zich in Nederland ruim 460 bioscooptheaters, 
die gezamenlijk emplooi geven aan± 6000 mannelijke en 
vrouwelijke werkkrachten in loondienst, waarvan± 1000 
in Amsterdam • 

Hoewel de juiste landelijke aantallen van georganiseer
den in dit bedrijf niet bekend zijn, moeten er in de 
bij het NVV aangesloten Personeelsdienst Film- en Thea
terbedrijven± ,oo man georganiseerd zijn, terwijl de 
fractie Film- en Theaterbedrijf van de KAB ca. 150 man 
in zich vereend zou hebben. De invloed van de EVO is op 
dit gebied het grootst, b.v. alleen in het Westen des 
lands waren v66r de scheuring.in de ANBT ± 1000 man 
gebundeld (Februari 1950); een invloed, die na de breuk 
in Maart 1950 verschromp�lde door gestadige teruggang 
in leden. 

Plaatselijk gezien zouden, gelet op het bovenstaande, 
voor Amsterdam de volgende cijfers gelden: .NVV �3-_0_ic._ 
!(AB ± 25, EVC ± 600 (Feb ruari 1950). Dit laatste aan
tal zou thans tot op meer dah de helft zijn terugge
bracht, hoewel het ledental van de ABB-ABT te Amsterdam 
(ca. 150 man in September 1950) daarvan geen weerspiege
ling is. 

=========-=--= 

A) A.N.B.T. 

Na lang zoeken naar een bevredigende vorm van organisa
tie werd, via een vermoedelijk begin 1946 tot stand ge
komen bedrijfsgroep Bioscoop-, Theater- en Schouwburg
bedrijf (kortweg Bio-Thea genaamd) -aangesloten bij de 

'\ landelijke bedri jfsgroep··cu1tuur EVC- in Juni 1948 over
gegaan tot oprichting van een juridisch-autonome be
drijfsbond, genaamd: ALGEMENE NEDERLANDSE BOND VAN WER
EERS IN HET BIOSCOOP- en THEATERBEDRIJF (ANBT), aange
sloten bij de EVC. 

De 
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De motorische kracht, van het begin af, dezer organisatie 
was belichaamd in de figuur van MULDER, die, zoals werd ver
nomen, de politieke kunstgrepen-,zoals die zich, na een idea
listisch EVC-begin, hoe langer hoe meer begonnen af te teke
nen� buiten de deur wilde houden. De meer directe aanleiding 
tot de splitsing in de ANBT lag in het CPN-EVC-rumoer rond 
de vertoning in Amsterdam (Juli 1949) van de film HET IJZEREN 
GORDIJN. Een publicatie in De Waarheid van 12 J11li 1949 acht 
de film beledigend; er werden conflicten tussen politie en 
bevolking verwacht, waardoor gevaar voor lichamelijk letsel 
zou ontstaan bij het bioscooppersoneel van het Rialto-Thea
ter. De ANBT wilde dit personeel bij staking financiëel 
steunen. 

MULDER, de politieke mérites van dit bericht proevende, nam 
dit niet en liet in Het Vrije Volk van 14 Juli dav weten (De 
Waarheid wenste zijn tegenspraak niet te plaatsen), dat dit 
ANBT-besluit in strijd was met de wens van 5 hoofdbe$tuurders 
ANBT en± 80% der leden • 

De Waarheid van 20 Juli 1949 komt dan terug met te zeggen, 
dat "het hoofdbestuur ANBT en het secretariaat EVC vaststel
"len, dat het standpunt van financiële bijstand voor leden, 
1'die geen medewerking bij het draaien van deze film willen 
"geven, alleen stuitte, op de stem van MULDER'", wiens stappen 
bij Het Vrije Volk, oP\korte termijn zullen worden voorgelegd 
aan een bijeen te roepen Bondsraad. Voo� dit forum zou MUL
DER evenwel in het gelijk zijn gesteld met 34 tegen 4 stem
men, waarbij het hoofdbestuur EVC het 11 Peccavi11 zou hebben 
uitgesproken. 
Deze schuldbelijdenis is niet eens zo vreemd, wanneer men 
bedenkt dat de toen met woord en daad gevoerde co mmunistische 
agitatie, na druk in de pers en openbaarheid te zijn 'respro
ken, in een grandioze nederlaag eirdigde. Evenwel, daarna 
moet een deel van het ANBT-bestuur màt EVC-hoofdbestuur-ders, 
achter de rug van voorzitter MULDER om, bijeenkomsten hebben 
gearrangeerd, waarin maatregelen jegens hem werden l:e�roken. 
In elk geval, het werd MULDER mettertijd blijkbaar te gortig 
en hij gaf te kennen op de Bondsraadvergadering ANBT van 7 
Maart 1950 11 0m gezondheidsredenen" zijn functie als voorzit
ter op het a.s. congres neer te leggen, hetgeen geschiedde. 
Dat hieraan wel een en ander is voorafgegaan moge blijken 

'

uit een bericht in Werkend Nederland van 3 Juni 1950, waarin 
wordt te kennen gegeven, dat de op het congres van 2 Mei 
1950 "nieuw benoemde voorzitter, kameraad SPAAN, in nauwe 
flsamenwerking met het gehele bestuur àn de EVC, de ANBT tot 
•1 grotere ontplooiing" zal brengen.

Zoals MULDER jegens anderen verklaarde, moet de communisti
sche EVC-hoofdbestuurder Bertus van der HEUL hem hebben ge
vraagd om zich (na de 1F euk) voor het leven niet meer te be
moeien met vakbondsaangelegenheden op dit terrein, waarop 
MULDER dit voor een periode van 3 maanden zou hebben veloofd. 

MULDER 
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MULDER moet een op bioscoopgebied, zowel technisch als orga
nisatorisch, goed ingevoerd man z ijn, die in de jaren na de 
bevrijding heel wat mensen aan de ANBT heeft verbonden, waar
voor hij het goede heeft moeten trachten te bereiken. De 
ANBT zou dan ook niet overwegend uit communistische elemen
ten bestaan, werd zelfs ten tijde van MULDER's glorie in 
deze bond de "eenmansorganisatie•• genoemd, omdat MULDER ook 
voorzitter was van meerdere ANBT-afdelingen, waardoor de 
EVC-strategie dikwijls tegen zijn invloed zou hebben opge
tornd. piettemin heeft hij het loo_çl__j_EL.m,Qe.:t,e�ggen, doch 
.niet dan na veel geïntrigeer, ook zijnerzijds, en met mede
neming van leden uit de ANBT. Een proeve der intrige ligt 
b.v. in de bijlage van Uw brief 877!56 dd. 13 Juli 1950

J 
een

mede door hem ondertekend ANBT-pàmf et, waà.rin-verontwaar
digd op de scheurmakers wordt gewezen; MULDER's volgelingen 
waren intussen braaf bezig de ANBT te ondermijnen. 

Dat de ANBT de scheuring danig hoog zit, moge blijken uit 
zijn orgaan Bioscoop & Theater dd. September 1950, waarin 
de ex-voorzitter in bijna elke kolom als het zwarte schaap 
wordt afgeschilderd. Tevoren, in Augustus jl., was een ge
stencild pamflet van de ANBT verspreid onder ,tt alle employé I s 
in het bioscoop- en theaterbedrijfn, waarin tegen MULDER's 
optreden wordt gewaarschuwd. Volgens dit pamflet heeft hij 
bij zijn aftreden als.voorzitter nog 3 maanden salaris van 
de ANBT geaccepteerd, dus tot 2 Augustus 1950, om naar an
der werk om te zien, wat hij gevonden heeft qoor zich in te 
�cbakelen in het kamJ2... van de werkgeve:i;:a.. De nieuwe organisa
tie ABB-AB�rdt dan ook e1aers in EVC-publicaties het 
"'bazenbondjeff genoemd. 

Het op het congres van Juni 1948 gekozen ANBT-bestuur zag 
er als volgt uit: 

b,!#f*"MULDER 
lf/iJ , .. SMIT 
6 -'fl. .._!. NEVE 
6 3ri "'° ZOELEN 

1 
� HEBBENAAR 
" KLUIN 
� OOSTERWIJK 
"POMSTRA 
.,. SPAAN 

J. 
B. 
A.S. 
H.G.v. 
L.C .
M.J.E.
H.
P .
E.11.J.

voorzitter 
2e idem 
secretar;fs 
penningmeester 

s-1..,-vS" l� ve-vsb');.)
�o-Y -

1 r

Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
• s-Gravenhage
Rotterdam 
Amsterdam 
's-Gra venhage. 

Deze formatie werd op het congres van 2 Mei 1950 gewijzigd 
en verminderd, en wel: 

-JSPMN 

SMIT 
: NEVE 
I KLUIN 
• ZOELEN
"POMSTRA 

TERWEIJ 

E.H.J. 
B. 
A.S. 
M.J.E.
H.G.v. 
P. 
? 

voorzitter 
2e idem 
secretaris 
2e idem 
penningmeester 

• s-Gravenhage
Amsterdam 
Amsterdam 
•s-Gravenhage
Amsterdam 
Amsterdam 
? 
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C) ACTIE COMIT� OPERATEURS

Merkwaardigerwijs, politiek bezien, kwam nà de scheuring 
(zie sub A en B) dit comité tot stand en wel op 27 April 
1950 in gebouw Roothaen, alhier, waarvan U destijds een 
verslag werd toegezonden onder no.760c-4/48 dd. 27 April 
1950. 
Het daar besprokene, het huren van de zaal door de ANBT en 
de aanwezigheid van Bertus van der HEUL, gaven al een vinger
wijzing naar de richting, waaruit de wind woei. Vergelijk 
ook b.v.: f'De ANBT heeft zich van enige arbeidersvijandige 
"elementen ontdaan om met succes de strijd te voeren tegen 
flde verslechteringen die het theater- en bioscooppersoneel 
ttbedreigenu (Waarheid 31. 3. 50). 

Per 1 Januari 1950 was door de Nederlandse Bioscoopbond met 
Uniebonden, onder goedkeuring van het College van Rijksbemid
delaars, een loonregeling tot stand gekomen, die nog ver 
verwijderd lag van een behoorlijke collectieve arbeids-over
eenkomst. In vakbondskringen wordt deze regeling dan ook 
voor verbetering vatbaar geacht, met name b.v. het stabiel 
stellen van de functie der operateurs (werkclassificatie), 
regeling examens e.d. Niettemin wordt de loonregeling ge-
zien als een basis voor verder prat!n. 

Terzijde: er zijn in Nederland tussen 1000 - 1200 operateurs, 
waarvan Amsterdam er± 175 voor zijn rekening neemt. 

De ABB-ABT neemt het standpunt in, dat de bestaande grieven 
door de vakorganisaties kunnen worden opgelost; een s peciaal 
actiecomité behoeft daarvoor niet te bestaan. 

\

/Dit comité wordt geleid door HENSBROEK, voorzitter, en Van 
y x BEESTEN, secretaris, terwijl ook een zekere De BOER en De 

f\\. � BIE daarvan deel moeten hebben uitgemaakt; deze laatste-iwee 
\JY\ zouden evenwel uit onenigheid met de verkapte politieke agi

tatie achter deze zaak, zijn afgetreden. De BIE zou overwe-
1 gen tot de nieuwe bond toe te treden • 

Dit comité, waarin ongeveer 50 man zouden zitten, en dat 
meermalen vergaderingen voor operateurs belegde, heeft zich 
een gestencild orgaan aangemeten dat onregelmatig het licht 
ziet; het heet: OPERATEURSORGAAN. Het secretariaat ba rust 
bij Van BEESTEN, ·a-1.e, evenals bedoelde HENSBROEK, als was 
moet zijn in de handen van de ANBT-2e --�.itte.r SMIT, die op 
zijn beurt weer zijn orders t.o.v. dit comité moet doorkrij
gen van Bertus van der HEUL. Een staaltje van verbondenheid 
van dit comité met de ANBT werd uit "inside-information° 

vernomen. Toen op een Maandagmorgen HENSBROEK in het gebouw 
Westeinde verscheen op het zittingsuur van de ANBT, werd hij 
bij Bertus van der HEUL geroepen om verslag te doen van zijn 
ervaringen als praeses van het comité. Na het gesprek, advi
seerde VAN DER HEUL om een brief naar Den Haag te schrijven, 
waaraan HENSBROEK geestdriftig gevolg wilde geven en daartoe 
een vel papier met ANBT-briefhoofd pakte. Zo mocht het even
wel niet; wèl op blanco/neutraal papier, "voor de camouflage0 

zei Van der HEUL. , · -

Het 
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Bij POMSTRA is het redactie-adres gevestigd van het orgaan 
Bioscoop & Theater. 

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

--·-----------

B) A.B.B.-A.B.T. 

De strubbelingen van MULDER met de ANBT waren voor verschil
lende leden aanleiding uit hun organisatie te lopen en op 
2 Maart 1950 een nieuwe bond te stichten, die zich op neu
traal standpunt wenst te plaatsen. De naam dezer organisatie 
werd: ALGEMENE BOND VAN BIOSCOOPPERSONEEL - ALGEMENE BOND 
VAN THE ATERPERSONEEL. Het orgaan is gelijknamig; de redac
tie berust bij A. SCHUTTER, Brederodestraat 12 huis, alhier. 
Hij is een der mede-oprichters van deze bond. Tot dusver 
verschenen 3 nummers van dit blad, waarvan het laatste is 
gedateerd:October 1950. 

Als andere werkers voor de totstandkoming en propagering 
van deze bond worden genoemd: 

OOSTERWIJK R. ( zie sµb A, pag3) � o - 'i - \ t ,

� GROENEWEGEN J. G. J.
Rotterdam 
Rotterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Rotterdam 
AMSTERDAM 
's-Gravenhage. 

,,< MULLER H.

<SMIT-DUIJZENDTKUNST H. f

�HILST M.P.H.J.
r EEKEREN van 
r HEIJDE van der 

Een landelijk bestuur is nog niet gekozen, evenmin als een 
Amsterdams. De werkers knappen voorl opig de zaakjes op. 
Verwacht wordt dat MULDER, als promotor achter deze hele 
affaire, de voorzittershamer zal gaan hanteren voor het lan
delijk bestuur. 

In begin van November 1950 zou te dezer stede de eerste of
fici�le bijeenkomst worden·gehouden (hierop zal uiteraard 
attent worden gebleven) . 
Statuten en reglementen moeten worden uitgewerkt. 

Het ligt in de bedoeling om zuiver vakbondsactie te gaan voe
ren en deze niet te laten beïnvloeden door pa�ij-politieke 
aspiraties, van welke richting dan ook. Na de�edane ervarin
gen in de ANBT, moet de figuur van MULDER daarvoor borg 
staan. 

1
voor

Volgens De Waarheid van 31 Maart 1950 werd Van EEKEREN, 
SCHUTTER en MULLER royement uit de ANBT geëist op een ANBT
vergadering van Dinsdag 28 Maart 1950. 

=======--== 

Voor persreacties op de 
HET NIEUWS VAN DE DAG 
DE WAARHEID 
WERKEND NEDERLAND 

HET ALGEMEEN HANDELSBLAD 

scheuring, 
18. 
18. 
25. 

3. 
30. 

-----------

-----------

zie o.a.: 
3.1950 
3.1950 - 31. 
3.1950 - 22. 
6.1950 
3.1950. 

3.1950 
4.1950 en 

C)
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Het operateurscomité heeft zich successievelijk beijverd 
om 5% loonsverhoging op de geldende loonregeling te eisen, 
alsmede ongedaanmaking der functiewijzigingen in de werk
boekjes der operateurs; vervolgens adviseerde het om niet 
de werkboekjes ter contr6le op te sturen naar de "Stichting 
Instituut voor Opleiding.van Technisch Bioscooppersoneel", 
voorts wenste het geen erkenning dezer Stichting (de ANBT 
heeft hierin geen vertegenwoordiger); later desavoueerde 
het comité de werkboekjes en tot slot fulmineert het tegen 
de aanwezigheid van MULDER in de Stichting in zijn kwaliteit 
als examinator. 

De verheugde reactie in de communistische pers op de st rijd 
van dit comité en de daarbij gebezigde terminologie, laten 
geen twijfel bestaan aan de opzet van een klein staliniê.::_ 
tisch stunt je. Toch, evenwel; schf-jnt hier veelal het socia
le vlak het politieke te raken en waar het meer technische 
interne zaken uit operateurskringen betreft en de aanhang 
van het comité maar gering is, lijkt een doorborduren op 
deze materie voorshands niet noodzakelijk • 
De bestaande grieven trouwens hebben de aandacht van 
bonden. 

Wellicht kunnen de Inlichtingendiensten in Rotterdam en 
's-Gravenhage terzake nog enige opheldering verschaffen, 
gezien een in De Waarheid van 17 Mei 1950 voorkomend bericht, 
waarin is vermeld dat ook te 's-Gravenhage een dergelijk 
comité werd opgericht (Bertus van der HEUL sprak!), dat in 
samenwerking met het Amsterdamse comité contact zou opnemen 
met Rotterdamse operateurs. 

Voor persuitingen inzake dit comité, raadplege men b.v.: 

HET PAROOL

HET ALG.HANDELSBLAD 
DE WAARHEID 
WERKEND NEDERLAND 
DE VOLKSKRANT 

27. 4.50 - 5. 9.50
27. 4.50 - 20. 7.50 - 5.
28. 4.50 - 17. 5.50 - 21.

6. 5.50
22. 5.50 - 5. 9.50

===============--=-=-=----=-==--=-=-----===-================ 

No.13. F3. 

Hieronder volgen dan de personalia en eventuele byzonderhe
den, voor zover bij de dezerzijdse administratie bekend, 
van de in dit stuk genoemde personen. 

1. BEESTEN, Johannes Coenraad van, geboren te Amsterdam,
15 Februari 1921, Nederlander, filmoperateur "De Uit
kijk'•, wonende le Helmersstraat 20-I, alhier.

2. BIE, Antonius Johannes de, geboren te Amsterdam, 27
Maart 1911, Nederlander, filmoperateur, wonende Hazen
straa� 62 huis, alhier.
U meldde hem destijds als lid EVC- Bouwnijverheid. 3•



,• 

.. 

• 

• 

4. 

5. 

6. 

7. 

/ t;\J.�· 
-7- . \ . '\.v- 1 \ 1 •. r, J 1 • � 

_..\.. ��"_........ � , (.L. "• >' 

J�' � � 1
--

.l ,(',r- ;- ' -

BOER, de
.J

, · (nog niet geïdentificeerd)

EKEREN, Pieter Cornelis van, geboren te Amsterdam, 27 
April 1917, Nederlander, filmoperateur "Rex-Theater, wo-
nende Van Spilbergenstraat 131 huis, alhier. 

�ROENEWEGEN, Johannes Gijsbertus Jacobus, geb oren 18 
April 1915, wonende te Rotterdam, Weelhuiskade 85-II. 
(bij U bekend) 
HEBBENAAR, Louis George, geboren te Amsterdam, 3 Mei 
1919, Nederlander, contr6leur ttCity"-Theater, wonende 
Adolf van Nassaustraat 31-I. Hij is bij U bekend. 

HENSBROEK, Johan, geboren te Dordrecht, 18 November 1920,
Nederlander, filmoperateur "Hallen° -Theater, wonende 
Smaragdstraat 32-III, alhier. 

8. HEUL, Bertus van der, geboren te Amsterdam, 7 September
1907, wonende Willem de Zwijgerlaan 341-I, alhier • 
Hij is genoegzaam bij U bekend. 

9. HEIJDE, van der, wonende te •s-Gravenhage. 
"Hij zou technisch chef voor Nederland zijn van het 
CINEAC-Concern. 

10. HILST, M.P.J. van der, geboren te Rotterdam, 20 Juli
1918, wonende te Rotterdam. 
Hij is bij U beken�. 

"\ 

11. KLUIN, M.J.E., wonende Schelpkade 16 te •s-Gravenhage.

12. MULDER, Jacob, geboren te Haarlem, 6 September 1901, 
operateur, wonende Herengracht 5 huis, alhier. Telefoon
33936. 
Hij is voldoende bij U bekend.

13. MULLER, Hemmo, gebaren te Onstwedde, 27 September 1925,
controleur �Tuschinsky"-Theater, Nederlander, wonende 
Zwanenburgerstraat 24 huis, al hier. 

14. 

15. 

Hij is een in vrijheid gesteld politiek delinquent.
Overigens is hij bij U bekend. 

N�, Andreas Stephanus, geboren te Amsterdam, 11 Mei 
1914, bioscooptechnicus, Nederlander, wonende Piet Gijzen
brugstraat 25-I, alhier. Hij is bij U bekend. 

� ":.o-Lf-lJ 
OOSTERWIJK, H., wonende Essenburgstraat 55b te Rotterdam. 

16. POMSTRA, Pieter, geboren te Groningen, 18 December 1901,
bioscoopportier, Nederlander, wonende Pieter van der 
Doesstraat 62-II, alhier. 

17. SCHUTTER, Arie Willem, geboren te Driebergen, 13 Mei 1913,
filmoperateur, Nederlander, ypnende Brederodestraat 12· 
buis, alhier. 



• 

• 

• 

-8-

18. §MIT, Barend, ge boren te Amsterdam, 2 September 1900,
Nederlander, filmoperateur, wonende Berberisstraat 8 huis
alhier. 
Hij is bij U bekend.

19. SMIT-DUIJZENTKUNST, Hendrik Harmanus, geb oren te Amster
dam, 22 Februari 1918, Nederlander, voorheen controleur 
Land bouwcrisisdienst, thans verbonden aan het 11 Plaza1

'

Theater, wonende Legmeerstraat 24-II, alhier. 

20. SPAAN, Emile Henri Jom , §bore:i. te Haa.r lem, 12 Oct.ber
1908, wonende te •s�Gravenhage, Damasstraat 38.

21. TERWEIJ (nog niet geïdentificeerd)

22. ZOELEN� Hendrikus Gerar dus van, geboren te Amsterdam, 21
Februari 1918, Nederlanderscha� verloren wegens dienst
neming bij het NSKK (Frankrijk) van 1942-1943. 
Hij woont Singel 344-I, alhier. 
Van 1940-1944 was hij lid der NSB . 

==�-========;=-==========----------------=-�---------------
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MINISTERIE VAN 

BINNENLANDSE ZAKEN 

No. : B 87756 

Betr.: A.N.B.T. (rappel) 

V AV 3 

's-Gravenhage, 24 November 1950. 

VEm':ROUVlELI JK 

,_ 
Hiermede moge ik U mijn schrijven no. 87756, d.do 

13 Juli 1950 in perinnering brengen, waarin �k U ver
zocht om inlichtingen over de A.N.B.T. en de daarbij 
betrokken personen. 

Met spoedige beantwoordJng zult U mJj zeer ver
plichten. 

Aan de Heer 
Hoofdoozmrd ssarJ s van Pol 1. tj e 
te 
•s - G F A V E N H A G E.

HET HOO:FD VAN DE DIENST. 1 Namens deze , 

/ ,rq J. G. CrabbendO'.!Xi 



• 

l,1INr:;TF.PIE V.&� 
BINNENIJ\NDSE ZAKEN 

No. :B 8'7756

Bijl.: l 

Betr.: A.N .B .T.
V AV 3 

•s-Gravenhage, 13 Juli 1950

co 8??56

VERTROUWELIJK 

On.v. bew;_�, -·----··-·- . 

Ra'1pel :..l 3. - j � 'ü> ..... .

.A::i. - : . .)..&n,l �:.6 ?>. ..

Volgen� een-ontvangen mededeling iq door de Recherche
en Bewakingqdfenqt van de Nederlandqe qpoorwegen met U over
leg gepleegd, inzake een p'äk drukwerk, gericht aan E. H. J. 
snaan, Dama�straat 38 te 'ci-Graveiihage, welk pak door hem 
niet werd ontvangen en in ontvangqt zou zijn genomen door 

H. Groenewegen uit Rotterdam.

Het pak drukwerk bevatte gecitenoilde exemplaren van
een ctroulaire, d5.e door-het Hoo:f'dbecituur van de Algemene 
Nederlandqe Bond van Bj o�ooop- en Thea·terperqoneel (A.N .B. T.} 
werd ger1 oht aan de leden van deze bond en waarin werd ge
waarqohuwd tegen de - gedeeltelijk ge�Iaagde - pogingen om

een qoheuring in de A.N.B.T. te bewerkqtelligen 

Onder aanbieding van een afqohrirt van de bedoelde cir
culaire, raoge ik U vorzoeken mjj uitvoerig te willen doen 
inl:tchten omtrent de A.N.B.T . en de nieuw opgerichte bond 
en mij 1n kennfq te willen doen qtellen met de perqonalia,
pol�.tieke antecedenten en verder van belang zijnde gegeveni:J 

P 

be�reffende de daärbij betrokken en nog niet eerder door U 
geqignalee:rde perqonen. 

Aan de Heer
Hoofdcommi�qariq van Politie 

të 
tq - GRAV E NHAGE. 

..fFlr HOOID VAN DE DIE�T.
?( Namenq deze, 

1Îl 
/ J. Gr. Crahl-..,:1.d.nn



MI�TJ:qTF.RIE 'VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

No. : B 87756 

Bijl.: l 

Betr.: A.N.B.T. 
V AV 3 

•s-oravenhage, 13 Juli 1950

Cv 8'7'756 V.

VER'l':OOID 'ELI JK 

Ontv, bew: __ ---·-···-·-

RapDé� : 11 �- , ....... S"..a •.....••• 
Anh-,OJ. ' · '! �-h.�� ...... 

Volgen� een-ontvangen mededeling is door de Recher-0he
en Bewaldngcidien<1t van de Nederlandqe 9poorwegen met U over
leg gepleegd; inzake een p'äk drukwerk, gericht aan E. H. J. 
S!atn, D8lllasstraat 38 te '�-Gravenhage, welk pak door hem

werd ontvangen en in ontvangqt zou zijn genomen door 
H. Groenewegen uit Rotterdam.

Het pak drukwerk bevatte gecitenOilde exemplaren van 
een circulaire, die door-het hoofdbeqtuur van de Alge�ene 
Nederlandqe Bond van Bioqcoop- en Theaterperqoneel (A.N.B.T.) 
werd .... gericht aan de leden van deze bond en waarin werd ge
waar'!ichuwd tegen de - gedeeltelijk get.1Iaagde - pogingen om 
een qcheuring in de A.N.B.T. te bewerkt.1telligen. ---., -� 

Onder aanbieding van een af...,chrift van de bedoelde cir
culaire, moge ik U verzoeken mij uitvoerig te willen doen 
inlichten omtrent de A.N.B.T. en-de nieuw opgerichte bond 
en mij in kennis te wilTên doen qtellen met de nerqonal1a,
pol1tieke antecedenten en verder van belang zijnde gegeven�, 
betreffende de daarbij betrokken en nog niet eerder door U 
ge�ignaleerde per�onen. 

Aan de Heer
Hoofdoommi��ari� van Politie 
te 
A M q 'l' E R D A M. 

�e..Rn aa.a 
'tt� B-Ml Ha.a� 

J, HET HOOID VAN DE DIF.N'lT.

1 
Namens deze , 

[� 'J. G. C,abbe.nd.:rrJ 
/ 

\ 
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3 1 MEI 1950

DOSSIER ftf 3 I 

Onder verwij�inc;,nuo.r, cijn-rapport v!l.!1 deze nnnna i�z-·

!?.,.!..�-�,gqbpren ·tà .Htmrie.m,J.2 Ooto'.bér J.9Ç)S, wonenûe 
"'te • f:l-.'T�-venne.1.::e ,D�i. sstre.ot no& 38, voly.ena z.i;}n Eµ.fen 
ve��..ltrinc tha�o londqlijk vóoreitter ván ue A.H.�.��,de
bij fie Jï..v.o. nangeslo-ten.Algemene Ued$rlnndac.b.e Bond voor 
.Bioscool)-en th.eete:rpe:-:>sonccl: boric.nt i.1t û', tlnt ik in hst 
be!�i t .pen ,r,e.J!omc1.1, ve.n b$t ms.an:dblaa noa 7-5Q jt'UU'8Bn6 Vé.n 

. ' 

de ll., .n.\ê "r,oti t'e�.d ru.oscóo;p en lr�etvtor (i.pril 1950), 
�aarin d� �nhoud,vnn.hot,bij eorst.cnocmd r�pport ue�oeg«e

at�ti.p3.2, ttitvo�r:f.trcr \,'ordt l; ohn.na.-016. ... 
"tovenn ·ten j.lr irt lwt bot1.t t �tonen va."?. ruit le blatl "1�;.11 
het oft'ioitieJ. or.,,p.CR..:n .vhn tïe op 2 ·w:i.rt :t.950 .opaar±c.hto 
.i :li·et'lonc Fond v.oo:r f.i:or.êocz>porsoneol-� .. 1g<> ene 'Eond voor 

�, 1:J.3:èu,;or.perapneei (1.._B"n .. - , .. D..;T. • )Rbductie-ri(1lmtn 
, �\ i' ... s�11µ.tter, :Sr.oëleroc1oE':t1.'a.a.t. 12 b.tûo te A�tord� 

ln la�tpt,;enoo"ld bl.�d wo.x·a.t o.m. d� oori'lak van .hot 'lti. t
t·teden uit· de .(1;..;?J .. �.!t!. en. de opric.h.tinr -vun de. A..B.B� om.-
��hrl!tven, hetr��Ïi teveuo aen" 17ol.:etliok ·lieyot tèp�tl ao ittt.otJ 
v.,,1_ bove11,bod,oèld. 6"11-0tttl:il� 
'lJeitle 'bl1.1.a.on m:r.llorl; dool' m.i.j ten apoo<1ic;sto. fio.rdèn· ovar-Gt.1-
i}&:v:-en :J.tt de 1.:0. van dê ge wehtc ... poli t,i-e te r u�:r�vë�.1ge 
die in'dete.�nk oat oan ontter�ock is belnat., 
E.-o,en. 1'3 :reeds J1londoll.1'4J met ·o besproken. 



R, ... 11 ORT van D. 

Betreft: Een pakje drukwerken per 
expresgoedvrachtbrief no. 
1845n, eezonden aan 
E.H.J.8paan. 

I 

(,�- ,

/-:;;-�Ulll 1950· i 

/ �CD/ jjj?Zi 
- 't,tlET O.K. 

Bijgaande stukken ontvan�en van relatie N.S. 
op 6 Juni 1950. 

D.V, 21 Juni 1950.
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2 2 .. rC:1 l;.>�o 

DOSSIER )t,P(j 
Op J1 UMX't, l9 :JO ve'ï:;P;l)nû t.10 ..1J)l1UD1dava,kqentr.-.... l� � V ondol
t 54 , t! J\.nata�ri pc:r. J:p�o.r,,o •on t ��llcoeavrecn't'bl'i

�, Q'l,!,6 oc�· ·ria:it"e · :.i·d:ti: !:e,n; ·�- :-- .n.-i .BP • z, · .... t et-r�t 3 3. 4 ........ -.......� • ...........-
0 

p ,.. .... u 01, .. avinG cl!: t paI:3è niet en r�clanoor.i.lo. llierop kroot 
a1.J tc:n.. nt\·1por t, ,, .... , �et p!:.m:�u cp l Ji.prl.l' 19�0 ,au ..,fgolover,1 
e�. 

�on:?�� e�onll\o hij :"'t'lêC.:- dat 9�n rlé _varmiate s1ïcn<3:tlofr1p.ar..-
11it -:to !i11Jlówl '\1'n 1. h11t D t.ltj"l t1:rt1t-:,, ...i.k9 l no� 1, l '\i':län 1 ouder ooa: . . 

�a-rû ror. ,:1,....oQhUlfd ja�-en -tî.o �s,rti< ... r vrln hot .t ... 1:til.-:tM tor te 
Rotte: de.' ·� G ;;1, '"'l"t(l f'lrp l :- v:n11 

·-ni1�0 v�00-1t)\n ;en :r�.d ..,.:.(ll\ tl\,:t W� 1'0� los C "f!r.�t v.m de
Alco "ci1v .... ooerlwid oho ond vct)r Eioacoop..,,on :Eho.1tcrporaoncèl, 
{1 .... ?Tal!• ...... },'\,"1�� =� � lot'� l)ij 0. er>..:t.te!f..� :V i:centr�e en 
wc�.rvw. at.p :evc:t' ( l_ro.n b.�ofElb c·1.n .. 111r ". rJJ- 'fJ. 

l - ......... .. � -

èrottnm·rocon �. ,i. trt:;1,ölliien .Ge D�lw1u:-in(; nt·'l da g:r.-o.tor te 
. 

' 

.m....t.�n- n, "b io &111r tWJQlijk"get.�,n dp 3mncltol:oninJ,1' en hêt bó-
1�· v�1 Croentri1o,;an ora to· '\1'oorS;.oY 1.0n Grit de �:r.oÇ!hu,lingen in 
mm.4.cn .van c1G loden v�n de \..i.t"n.T. 1�0µ.don "•ono:n, d-?.t dof.lp 
hot pW:äe héoft onaeraohep�o '

. Op on.a verzoek �r,o:rguo �püGh ons e 1\ sxm;112le1;0.� vp.n het 1 
bodo(.tl«Q etenct!.l,héthelk fluor mij m.erbi3. '1órdt 5cvoo ;6..
· 

Spaan ve�kltt.arde tov0ns·, oot �j(Spna.n) zou ,1ordon r,eto 

�1n tet lunàclij�voor ittar Vim. d� .R.n.� •• in ie plo�o-vu 
't" .., ........._ - - ........ 

ac ti:f'tttdonuo -o��"$11"tor �.�tu.lder.

U1attoo tro. � oon vGr " to�ina lmlogd. in. � ' t :IJ;>g vnn Itoll
' . 

. l��lk� vere;s.u1ar:.tng hooft ploote gohnd- in do n:icbt van 16-op l 
'tts;t 19;c on u-OdUtl� ·r.cu ho�'bcn tot 4 ·,,ur in da ·mç,r�o11. 0:f ) 
ap::i..-nn . o_p dG'-� vor�adel"� uwerè. o.d tot ·iocrnitt.o�� io b3noami... 
in t11-ü n:1.ot '.Q�kond s Döf?o fu.nat:to in en bonoldicdo tunotie" 
nó.f!JJt v rw,'"'-O.ht b:m t;'Qrdcn; &o.+ Spe.en M �noomi'n.t: <mtcl· � '::"'� 
ne:'.'lo� bi.tl het P.r..c""nGC!'"th{") ··tor to D9n 1·�· r 

Voreru.\tt.·ona.e io door mij ma(iOfl::)Û.'3ol(i oen o I.îl"Ce]'lsentt 
• • < 

"Poli.tie Den E:aact, o.lw� ra.ij blcok, · d;. t $p1.an. ni\'tt in 



:.flóchrift �8,ll bG�OOlfl 
do.;>r oij � scm:oo?lde I"D. wor-<.1en w.ta-èrçik.t. 

' 
. 

\ 

:@vonco�lJl ie a.e.a. iio·�r citj mc<lecaèfoolcl r� .de i.;p.è;Qm�è,� .. 
te-:folittc <">'t>t9rdP'fl 1 ol,\im� nl.j bl.eeµ, dnt d.o portier va.i1. 

· ll;}t u.an�tiloa.tçr � ,,,.c.ot'f;t1r.Cn.m. _atond 1.n.ge cnreven �n �ne.àr1� · ft
. /\ 1.rrnor�wir� J.9:hannö�, �·�..!jn"b,G�tue,�1;1.Q.Q'bus, g$borsrt _te Rotte� 

, &:in,18 A::pri::\ 19"S-, �1pnonûQ te Rottorêinm; i ()Ot Kr\i;l.aka(lè 85. b. 
Ee� etschrif-1: V0Jl tJ1Qo,:>.5enqe1:1û 'teu(;,11 ttsrd noor m1� oen 

' ' . 

.' t Ct"O · 1,n.3toiie;ert00JUd� in..rJtantio 1ll täóraikt@. : 
... 

. Door bai&e i�tontioo �-il eên �tiä.er ondorr;o_ok îJ'ox,ü.on in-
5eate.1fi nènxi 'Û6 �n tu)t� �np_o�· en' �tsnci.J.. �eriotimao pei:so�n 
® Jw..11 äqtivltoi'.t. 

l. - � .. • 

rtet::t;ont ,flij wrmse1!Jk vop� ., dat ovoneono een. äfaohr1ft 
Vtm he·:t· t(m,ail. 'ilnrt1t, OflertmttCl:tton a11n. :do I'«:O" G-oméente-Politfo 
t� Arlif}terdt}.t.J, opda.t ()al: ä-rr:tr ben· ondo::�nel�· zal •. t.wmort wqrden 
�eato.'1.d p.no.r ft_o \ it� �t .nt1;�0:1l .gcnç�,mrlo. _AJnoi;�:,:,&anmere en �un 
ac·tivitcit.. In.. ,re�bJ�iii· il"lar.nodo voog �J: 'bij dit rapport clrie 
nfêtfür-lftsn -van he� otanoil. Het ol1.r;inole eto��l cal 'bij 
liet f>roeee--v�rbnel. ,wr. �n ,rrqoe.g«,ha�c:t,t. evon'tueel. voor de 
norraàle af\îtigcoliP.fS ven het ond<::tl':Qok . in r.�o nat atrc.fb�e 
fo�t,i.o. vernóod�I1�k óplic��i��c.q. vor�u:is�r�, zal uor�.· ., 
ah�· opf$en��t:'-Ao?r Àep..l.oor�or ���zen, oi:;aporingiaan'btennar •

., 



AB'"& �NB NWERLANDSE 130ND 
VAN J3IOSOOOP- en rfHEA1lER
PERS0NEEL (A.N.B.T.), 

Seor. A.S.Neve, 

AF§ 0 .HR I F � 

DOSSlER 

Piet Gijzenburgatraät 25 '• Am.s terdom, l 1 Uaart 19 50. 

èii!läiàl� 

Waarde Makkers, 

In een.vorige circulaire maakten wij melding van hot erbei4QraV1j-
/ ,.., xv anöige optreden van A.Sonutter, van Van Ekeren e.n van Muller, die 

gezaiaenlljk met Groenewe�.n uit Rotterdam en H.Smi t-Duyzen<lkUno1J t ,' 
een z(Pl. "neutraal" bondje zou.den oprichten. 

• 

.. 

llet ie i� de atgelope.n �eek overduidelijk gebleken, dat deze 
lieden hun doel om de A.:N.n.�. ki:\POt te maken, niet hebben kunnen. 
bereiken" Het grote aantal la.den, dat in de ei'ge).opcn naohten in 
den BaaG, Amsterdam en uit ·:aa.nàam :tn versaclering bije$n io ge-
weest, hebl>en eensteminig en on.dubbolzinnia hun trouw betuig� aan 
de 4 • .1{..tB.T: .. en mot vet-scbting het gewroet van hot "neutrale" 
bo.ndJa afgewe�en. 

De ao,heurrn.akèr 1\u.lle� ( Tuech1.nslty:); die een sohul.d hàd te voldoen 
vt::1 f. 258.15 ( en .r:liet van f. 100.- zoals eerder werd verm�ld), 
heeft dit bodrag plotseling 1n �ijn geheel voldaan. Wij vragen 
onn af welke geldsohieters zitten er achter <leS!ïe "neutrale" orea
m.sstie? 

I!i Rotteraain. waar weliswaar net vergaderbezoek olectrte� was dan 
in Amsterdam, kon toch een .nieuw beatuu.r gevortnà worden. 

Het eerste argwnent. dat Be.h\ltter e.a. gebracht hebben om het "neu
trale11 bonàje op te richten was, dat de .huidige voorzitter J.Mulder 
heengaat en er niew.and te vi.ndert zou zijn, iiie de A.11 • .B.T. verder 
zou ltwule.n léi(3en. Nu in de gehouden naobt-leaenve�gade.ringcn de
onz:l..n hiervan is e.angetooncl, kom.on de so,ne�ol:'8 met een nieuw 
argwnen.t. B.r is n.1. een NIE? Olldertekend perebex-iobt, 8.fkomst1s 
uit Rotte.rdam, ve�aobenen• waarin beweerd wordt, dat ae leden op de 
vergaderingen gevraagd zouden hebben, waar het geld van éié A.H.D. 
T., dat aan de E.v.c. worat afgedragen, naar toe gaat. Het bestuur 
zou. �antwoord be.bben, dat "dat vJoràt besteed voor het daablaû 
"De Waa.rheid19

• llit a.n-twoo.rd eon. onbevredigend voor de leden zijn
geweest en daarom beeft 9� yç de A.Jf.B� 1taansluituig ge�ocbt 
bij een neutrale bo.na u . {Aldus het persbericht). 

Uij stellen vast: 

1. Er is noch in oen Haas. tiooh in Amsterdam, ;otteró$Dl, 7'aa.ttdam,
Leiden o� Hilverewn ooit door de leden gevraagd, waar de betre�fen
de gelden heengaan.
2. Het bestuur beeft nog mmm.er, op welko vergaderins clan ook, ver
klaard, dat ae eontributie-gelde.n aan net aagblad "<ie Waarheid"
ner<len af gedraget h 

3. De A.N,:B.T. heeft vanaf zijn oprichting zowel morele alsmede
finanoieJ.e atoun van <ie E. V .c. ontvangen. De geloen van de bij de
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il•V•Q• tUU'IGè8lO'tell b()neon • OQk 91&.n Óè A.!1•D•'?• - en tle 6f1lden VSl'l
d(l t.t.v.c. sel.v{) ,rorden bo.uut � de otM.14 Ot1i- arboiO&ra, QOale 
bll:fkt Uit 4e finM019lC "'8l'tllQ&41.l• 
Met nncuti'ale"\10.ncl3o tteett volneM e16&ll opga•Q in llottor<le# 20 
lea�,, G9\î0MC!tl� IA den lttiOCh tnuieom,. 1111;,e� <m :t.&icltm Qn Arnbem
oijn gt3ttn leden atatronnt-iu. ,in AclGta�• �c,n �tut( ot to. 

!:r ie <lese ar11aldernrt3un4iso olcme.n-tco mets w 4•1• f:u.n eJtigo 
eötl1 ta vo�.riflg ttt ic �leTdcren •M do A.lîi.!)tt'it t. euonte11 en
cp <,ouo A\.'ln1t;,,. ilëtse bóft4 lenpot ,c CU\ktt.n,. 

!;Je4a �t tie r;.».n. or. tot oftr N;CU\,e tttolà lil Oè �rkbo .. ekJe• Vutl
"" apcntcus te: pJ.eat&eu ·tm <li t 1s e.le ,too�s.o»er van de ko�odff 
löOno\'<l'ftl�. 1'.>4t io êdtt vm tlc ftttenon, t1� eetrè.obt wo.1'4'1 ae 
A.N�.a.1. 'la �ftli.�tt�n. Ol}tlat er aeon -.«)teot to�rt J.oonmtcr� 
601'1 m.e4�11,k mal �i,n. 
te<l� VM tl$ A.ti.Jl.f.,. let OP �w .0�t �1.�0t 48�0 01"boiöe�j4*l:i•
� eteroo.nte.n d8 tlou.r ttn 'blljf't tt,,ottw G® Uw $:1.f1!n tefflt. l�tae.14o 
age.n'\Qn vu te ,eecUo s13� tot �i-1.ge t!tr.,aon in atat1t. ,c�ef t 
hen 60$D kanot Ee�U3kbci4 c.n UWA"Mt-4 ·M�.n ooi: (:)J.t1#� fflb l�&'l
CD·�• 

\'11! Mbbel\ h(li cpel ven 4e !t.1'.D. eti do Uld.eb�n doo:r. 11\ffl ç�t
�l éOh1itU.1' Qtet �).Uklte,nf 
Wl� �ul.l<lft iA 0� t\&Nl�!nde l\l�l' 1'011 W botte:.t�r� Ui�•
t-16 t>P <10-�e �uk 1u�� 

x�iiSPJYil UE.s&uli:a�ti•"* 

uct ��CCbU.t>lfOl13ke �ton,

n�t »aqtu'1r � A.11.e.i •• 
i,, t J .nulde!' t 'OOOZ'fd. tte.r • 
i..._w A.& .tfeve, *>CN'tstin, 
1'!, a.o.v •. oelcn, potmtil�oou.l' •
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Uit : OD 1316 

Voor : OD 1 51 6 

Ag.nr: 87580 

UITTREIZSEL 

Naam�0RGDIS4fliJ;:i.!l.NIBT ,BIJ EEN LANDELIJKB"CBI
TRALi AANGESLOTEN. 

Naam�LGEMENE BOND VAH BI&8C00l? E N  THEATERl?ERS O
NEEL. 

Afz. ;No.11 datum: 12-6-50. 

Aard van het stuk: Rapport betreffende scheuring in de A.B.B.T. 

AFSC H RIFT. 

Aan: B.V.D. 
No.11 

Dezerzijds wordt bericht, dat de afdeling 
Rotterdam van de Algemene Nederlandse Bond van Bios
coop en Theaterpersoneel, aangesloten bij de E enheids
Vak-Centrale, zchch medio Maart 1950 heeft afgescheiden 
van de EVC. 

Inmiddels ia een nieuwe zgn. "Neutrale" orga
nisatie gesticht, onder de naam: Algemene Bond van Biaa

cooppersoneel (A.B.B.) 
Het voorlopig bestuur van de A.B.B.werd ge

vormd door: 
voorzitter: Groenewegen, Johannes Gijsbertus aacobus, 

geboren 18-4-16 te Rotterdam (bekend) 
secret�ris: Oosterwijk, Hermanua, gejoren 30-4-17 te 

Rotterdam(b�kend) 
penningmeester: 

van der Rilst, Martinus l?hilippus Jacobus, 
geboren 20-7-18 te Rotterdam. 

De A.B.B.omvat in Rotterdam circa 60 leden en 
getracht zal worden de "doorbraak" ook in 's-Gravenhage 
en Amsterdam tot stand te brengen. 

Naar werd vernomen, lig("het in het voornemen 
van de nieuww organisatie de Koninklijke goedkeuring aan 
te vragen • 

Uitgetr._door: I.V. 

Datum: 28-9-50. 

Op aanwijzing van: B V • 

� 40061, '49 
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UITTREIZSEL 
. 

Uit : OD 349 

Voor: OD 1516 

Naam: MaandraJJporten Limburg. 

Naam: Alg.Bond v .Bioscoop-en Theater:person3ol. 

Ag.nr: 85'783 Afz. : I.D.Heerlen datum: 15.5.50 

Aard van het stuk: Rapport over de maand April 1950. 

Eind Maart deed zich in het bioscoop-theater Hollandia ta Heerlen 
een arbeidsconflict voor. Het gehele personeel bestaaz uit 
1'7 personen. Enkele placeuses eisten een loon van f.2'7,- per week, 
zoals bepaald is in de landelijke collectieve arbeidsovereenkomst 
voor het theaterpersoneel te lande. De directie stelde zich op 
het standpunt, dat het personeel dan onvoonmardelijk de opgedragen 
WBrkzaamheden naar behoren moesten verrichten en was bereid vanaf 
1 Jan.1950 de hogere lonen met terugwerkende kracht uit te betalen 
zodra de centrale boekhouding van het bedrijf aan de loonberekS1.ng 
haar goedkeuring had gehecht. Hiermede gingen de drie bij het 
conflict betrokken placeuses niet accoord en zij trachtten een 
staking te proclameren. Hierop werden zij ontslagen. Het overige 
personeel koos.hun zijde niet. Een van de placeuses, de communiste 
Anna Maria van HOOFF, geb. te Heerlen 5 Sept.1922, wonende te 
Heerlen, Vo�stenstraat 40, is vermoedelijk de verslaggeefster 
van het artikel in het d.agblad"Je ./aarheid" van 3 April, getiteld 
11Bioscooppersoneel onrechtmatig ontslagen". De vader van een der 
placeuses en de moeder van een der andere placeuses hebben met 
de bedrijfsleider van het J;;{ol landia-theater een gevecht geleverd. 
Allen hebban een klacht van mishandeling ingediend • 

Uitgetr. door: ÀC.J 4b. 

14.'7.50 

HG Op aanwijzing van: BV. 

Datum: 

� 40061 - '49 
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Cvergeno_nen uit �(erkend Nederland, No:2 3 Jm1i 19.50 

Bioscoop-en Theaterpersoneel,in congres bijeen. 

Op Donderdag 2 Liei j.l.kwam de A.N.B.T. in Congres 
bijeen.Alhcieviel het voor arbeiders(sters),v1erkzaam 
in het bioscoop-en theaterbedrijf niet eenvoudig is, 
om een extra dag vrijaf te krijgen,waren vrijwel alle 
gedelegeerden op het congres aanwezig. 
Verheugend was het,dat er ook een aantal vrouwelijke 
collega I s aanwezig 1'JaS• 
In het middelpunt van de belang stelling stond de nieu·;;e 
loonsovereenkomst.De discussie

i
hierover gevoerd,toonde 

duidelijk aan,dat het personee in de bioscopen geen
verslechteringen zal aanvaarden. 
Ui ter1.ard knamen ook de jongste scheuringspogingen van 
Schutter en Co aan de orde. 
Zonder uitzondering sprak het congres zijn afkeuring 
�it over deze gebeurtenissen en het stemde de congres
s:llten tot voldoening dat de A.N.B.T. vrij,·.rel geen nade
lige gevolgen heeft ondervonden van deze schevxmakers. 
I.Iet groot enthousiasme werd een resolutie aangenomen 
1naerin duidelijk tot uitdrukking komt,dat de overgrote· 
meerèterheid van de leden van de A.N.B.T. zich onverbre
kelijk verbonden gevoelt met de �.v.c •• Het bioscoop-en· 
theaterpersoneel beseft maar al te goed,dat het niet op 
een moet blijven met de arbeiders uit het' "eiland" leeft, 
doch dat het verbonden gehele bedrijfs"leven,zo,·iel..,natio
naal als internationaal. 
Tot slot werd een geheel nieuv1 hoofdl::e stuur gekozen, waar
in J .LITJLDER,voorheen voazitter,niet meer opgenomen rierd, 
aangezien hij zich niet meer besch:Lkbaar had gesteld. 
De nieuwe voorzit er vJerd kamera9d E.SPAjN,die de A.I.B.T. 
in nauwe samenwerking met het gehele bestuur en de E. V .c. 
tot grotere ontploorng zal brengen in het oo lang van alle 
werkers in het bioscoop-en theaterbedrijf. 
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Nr.760-c-4-'48. 

Onderwerp;vergadering comité van de 
A.N.B.T. 

VERTROUWELIJK. 

27 Aprlbl 19!JO. 
. � 

Verslag van een vergadering van het voorlopig comité tot bezie
ning van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het bioscoop
en theater-personeel,gehouden op Woensdag 26 April 1950 te 24,
uur in het gebouw «Roothaen" Rozengracht te Amsterdam. 
Dit voorlopig comité was kennelijk gevormd uit leden van de 
Algemene Nederlandse Bond van Bioscoop-en Theater-personeel,ter
wijl ook de zaal voor deze gelegenheid op naam van bedoelde 
bond was gehuurd en blijkbaar ook door deze bond werd betaald. 

De bijeenkomst had tot doel te bespreken de inhoud en de uitvoe�� 
ring van de nieuwe C.A.O,voornamelijk voor de operateurs.De bij
eenkomst was toegankelijk voor bioscoopoperateurs,onverschillig 
van welke bond zij lid waren of welke richting zij waren toegeda 

De zaal had een capaciteit van ongeveer 70 personen.Aanwezig 
waren ongeveer 45 personen,voor zover bekend allen bioscoop
operateurs.Versieringen en dergelijke waren niet in de zaal aan
gebracht. 

Te ongeveer 00,15 uur (27 April 1950) werd de vergadering door 
een onbekend gebleven persoon geopend met een woord van welkom. 
Vrijwel onmiddellijk werd het woord gegeven aan de spreker van 
de vergadering,een persoon die aanvankelijk van der Heul,doch 

1 
later van der Heuvel genoemd werd.Waarschijnlijk is dit de be

X kende:Bertus van der HEUL,geboren te Amsterdam,? September 
1907 en wonenaë:WïII"emë!ë Zwijgerlaan 341-I te Amsterdam • 

Opgemerkt dient te worden dat aanvankelijk een vertegenwoordi
ger van de R.K.bond en een vertegenwoordiger van de bij het 
N.V.V.aangesloten bond uitgenodigd waren een uiteenzetting te
geven over de C.A.O.,aangezien deze personen hadden medege
werkt aan de totstandkoming van de C.A.O •• Aangezien blijkbaar
de K.A.B. en het N.V.V.niets voelden voor het zenden van een
spreker,was men genoodzaakt zich met eigen krachten te behelpen.
Dit klemde te meer daar buiten de kleine ingewijd8e groep wei
nig definitiefs bekend was over de C.A. 0.en ook de spreker niet
geheel op de hoogte was,om welke redenen hij ook meer een alge .

meen overzicht gaf,niet trad in deta:ils en geen feitenmateriaal 
ter tafel bracht. 

Spreker nlhemde de C.A,,0.als geheel een verslechtering voor de 
operateurs.Hij gaf echter toe dat veel zou afhangen van de uit
voering.In dit verb_änd geef.t de wijziging die in enkele arbeids
boekjes al gemaakt �,veel te denken.Het is namelijk zo,dat 

.�, 
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Nr.760-c-4-'48. 

VERTROUWELIJK. 

blz.2. 

de C.A.O.een nieuwe klasseindeling inhoudt.Deze indeling bete
kent een terugzetting.Nu hebben diverse werkgevers dispensatie 
aangevraagd 1 hetgeen betekent dat zij toestemming hebben om het 
oude loon,hetwelk hoger ligt dan het nieuwe,uit te betalen.De
ze dispensaties zijn echter maar van tijdelijke aard en uitein
delijk komen we op het nieuwe en lagere loon terecht.Door deze 
dispensatie wordt men echter zoet gehouden,maar het is een 
strop om de hals die elk ogenblik aangehaald kan worden en dan 
is verzet te laat.Dat de afgevaardigden van de R.K.bond en die 
van de bij het N.v.v.aangesloten bond aan deze C.A.0.hadden 
medegewerkt,werd door spreker zeer gelaakt.Ook het feit dat het 
bioscoop-en theater-personeel op 7 verschillèRde wijzen bij het 
N.V.V.waren ondergebracht keurde hij sterk af.Hij drong aan op
eensgezind verzet tegen deze regeling en besloot met mede te
delen dat,welke actie men ook zou ondernemen,men kon rekenen
op steun van de I.N.B.T •

Een levendige discussie ontspon zich hierna,waarbiJ een lid 
van de R.K.bond St.Anthonius,zich geducht weerde en diverse 
uitspraken van de spreker weerlegde.Hieruit bleek dat dit lid, 
blijkbaar toch afgevaardigd,beter op de hoogte was dan de spre
ker. 

Vervolgens werd besloten dat het voorlopige comité van deze 
avond een definitief comité zou worden,waarna de aanwezigen 
werden uitgenodigd lid te worden.Men besloot tevens als geheel, 

uitgezonderd het R.K.bondslid,toe te treden tot het comité. 

Daarna werd 10 minuten pauze gehouden teneinde een resumé van 
de vergadering te kunnen opstellen.Na heropening van de verga
dering werd dit in de vorm van een motie voorgelezen. 
H�erin komt tot uitdrukking dat de bioscoopoperateurs in verga
dêring bijeen en gehoord de uiteenzetting,hun teleurstelling 
uitspreken over de C.A.O.en de uitvoering daarvan�Zij zien hier
in een gevaar voor loonsverlaging.Merken op dat verschillende 
exploitanten dispensatie hebben aangevraagd doch dat het niet 
zeker is dat deze is verkregen.Achten het teteurstellend dat 
de 5% in deze loonregeling is opgenomen.Eisen herroeping van 
dit loonbesluit en uitbetaling van de 5%.Eisen ongedaanmaking 
van de wijzigingen in de werkboekjes en besluiten naast elkaar 
te blijven staan om ongeacht de organisatie waarvan ieder lid 
is,de moeilijkheden gezamenlijk het hoofd te bieden.Besluiten 
contact op te nemen met de Haagse en Rotterdamse werknemers en 
deze motie te doen toeKomen aan de �ederlandse bioscoopbond, 
de exploitanten,vakverenigingen,A.N.P.en persorganen. 
Deze motie werd met een stem tegen aangenomen,nadat besloten 
was dat alleen het bestuur de motie ondertekenen zou omdat de 
aanwezigen hierin geen lust hadden. 

De aanwezigen werden uitgenodigd zitting te nemen in het bestuur 
doch hiervoor bestond geen interesse.Na een kort woord van aan
moediging en opwekking tot propaganda werd de vergadering te 
3,30 uur gesloten.De aanwezigen gingen geleidelijk rustig uit
een. einde • 

. -
- ------------------------------

Mede verz.aan H.C.Asd. 
t�.,�{ 
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Deze eis, de tweH::'1e'5% werd ook gesteld op een dd. 291'la&rt· 
1950 gehouden ledE:. "TBret..de:r·ing der àf'd�ling Ameterrhm voor ar
beider� uit de h1:..ven en aanvenrA.�1te bEld;ijven. De bestuurder 
HOOPT kwam op dûze ei::: vi� een verhwl over de 1}-ogelpest, � colo-

, r�df'lkevor, duurdere e.D:rdappelen, vlsès �n P.ndere levenebeh-0ef .... 
ten. Do door cJe conu11ur1j.stischc ,st>rekers HOOFT ·e11· i3RANDSJSN ge
sproken woorden wi:re::i. eel:l jk· a.e.n: de.:WaarhoiOsargumenten" r.tfegene · 
de te korte tijd van voorberejdir:.g .yond een vooratel ,..ut de ver
gaderint; om 01) Z8tE1rdag l 1'.tpril 1950 al3 Jn.·0test teeon de Haagee 
"oorlogsconferent'Ïe" .om 12 UU1.' liet werk neer te leggen, geen 
weorl:lank. Wèl zt1l, voleens BRANLSEN, met �.otterdam overleg 

. 1 

' plaa.ts vinden om een 1-uurs st�kine .voor d� havens Yan de ,Eaas
sta.d c,n Arnsterdam � crro.�1,g�re:n. Op een ir1 "Dé Waarb.éi d11 van 24 
�:aa.rt 1950 gedane oproep &an de se hui t�rourders om op de d. e .• v •. 

� Zoterdag hije3n te komen in.een· koffiahuia·teneinae eer. bespre-
king te voe:ren over "ontevr.edanhe111 mei; de lonen" werd reen na
dere rouctie in ö i t ble..d gevonden. Gezien dt.1.g en· uur ( 16 uur) eri 

. het uitblijven van publicqtiei:,i, mag worden aangenomen fa1t ë.eze 
�bizéenkomot in he1 we.ter: is goval"len. 

Q. . . 
Algemene N-eder land se nond,. . 

.� �io��oop;;:....�::;;®:ieater-
:PenoJ,, j •- _. ' N 

U 1TlHKSf' 

Uit :.f?../J .... J.f�-··
AFo : d?.J.f.J .. f>7_.Voo; · PC . ..I.SLia ..... 

1:oew�1 de juiste gegevens en omva.nc; ove1· hot e:oriflict in deze 
· kleine bond nog niet ter be schikking staan, kan aan de hand ven
2:elenceercle persberichten bl :l.jken, dt' t ?,icr.. weer ec"l scbeurink-

Js ··je in de EYC-gcleoAren heeft voorgedaan. C'p J7 Ka2.rt 1950 werd
melcline; cen1�akt van een .aan 110-t ANP vE:TAtrAkt coi:unmj ' .. ué over oe

� f oprichting Vc:.1.,_n een neutrele ore;anisRtio vun bioscooppersoneel. 
F �v.çJb�JJe 11 Waarheid" van 18 r.:aart 1950 berichttE:: het beroep V.J.:l he,t 
IM')?·� �agelijks beatuux-MlBT op alle leden om geen geloof to schenken 

• � uan de onè.erno1nen pogingen om de AN'BT afbreuk te a� n. "Schenkt
geen gcloo·r. aan Y.ast"erprt:.at". 11 WerkGnd Neder12..nd'' ·r&.n 25 �·Iaart
1950 hracn:t deze kwestie ook onder èo acndach-t ':a.r<',r leden en
suggereerae minder oirb< re pr�ktiJkcn der· scheurma).cers. 'Het
".algemeen Ha.nàelsblad" van 31 r aê...rt 1950 kw'é,r" c1'. i,�elijker uit dE.
bus door te verkl::.rer, vernomc:;:n te hebbeu 1 d!'l.t. de AHJ3T-·vr-,rgaderi:q

a ·.. wilde weten wc..araa.n de &.ft;edr!,(i;an gelden w:1.reh best'=!ed. '.i:'oen 
., h.et antwoord, aet dit geld naar ''De )o..<:ït'h8id II ging·, · de verga

dering niet bevredigde 
I 

he sloot de meerderheid aa.nelui t.ing bij
een neutrale organisatie te zoeken en zich van de EVO áf te
scheiden. 11 De Wa.a.rheiè" van diezelfde dag meldde laconiek dat
in diverse pla�tsen die week dQor de ANBT ledenvergaderingen

' r 

q waren gehouden ter voorhereiding van het a.s. congres. Le mis-
. ·;,• da:dige doeleinden van de scheurmakers werden begrepen. Zij wil
·.?�;

l ;;n de .;\.NBT kapot maken om aa�rna de werkgevers gelegenheid te
: �.ven een verslechteringen inhoudende CAC in te voeren (Sic 1 ) . 

' 
---------------

t 

Mag een art'ikel tje in "Het Vrije ·Volk" dd. '31 Naart 195J geloofé 
worden, dan vindt een langdurig conflict zijn einde door het 
besluit op een buitengewoon congres vé.111 de Alr;emene !'J'ede:rlandse 
Bond van Zeelieden, om met het OV.B te fu.seren. 

====-. �:---;.;.;;:=-.. ::::::;:::::-===== 

· De haar op het la�tste CPN-congres toegezwaa1ae lof.
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VERTROUWELIJK" 
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DAT: 

PA� 

Als amtwoord op het hierboven. aangehaalde schrijven. kan 
worden bericht,dat omtrent het daarin gestelde geen in-
1 ichtingen verkregen konden worden. 
Tot nu toe is hier van enig conflict tussen de A • .N.&T.en 
de E. v. G. niets ge blekeill. 
In dit verband moge worden opgemerlct, dat11deze kwestie ook 
niet ter sprake is gekomen tijdens het 2e Congres van de 
E.v.c.,waarvan bereids een verslag werd toegezonden.
Ook de tevoren opgemaakte cntwe:q,-Resolutie, die weliswaar veDSe
schillende bedrijfsbonden met name noemde,ve:rmeldàe niets
omtrent de A.N. B" T"
Uit een en ander moge worden afgeleid, dat dit conflict, -
zo het al bestaat, - nog niet in de openbaarheid is
getreden"
Mochten er aa.nwijzinlgen naar voren komen die op het bestaan
van een dergelijk conflict wijzen�dan zullen deze direct
word.en bericht"

__ .....__....... ____ WW,_ ....... _....._ ______________________ .., 

K-3.





NïET O.K. 

Aan H.B. AC01 "". 30 Juli 1949 

Van 
DAT: .., � -

f PAR: :.< , Vol � f 

J J3.U J { 18 1 1949
. 1-

4 

J "'-· ,,dl�:, 
n aansluiting o et .-niet, geheel duidelijke beriêl:ft"", "41� 
ezerzijds d.d. 6 Juli j.l. werd doorgezonden(Qver moeilijkhe 
en tusse� het Hoofdbestuur van de E.v.c. en het bestuur van 

de A.N.B.T., de bond van werkers in de bioscoop- en theater
bedrijven 4 kanl}hans nog het volgen�worden medegedeeld: 

de A.N.rl.T. doet zich een interessante ontwikkeling voor. 
Sinds jaar en dag verzet zich het HoofdbeSJi.ur van deze groep 
tegen de nauwe relaties met de E.v.c., die ze met een al te 
sterk communistisch sop overgoten acht. Deze controverse is. 
zo groot, dat door het A.N.B.T.-bestuur het orgaan van de 
E. v.c., "Werkend Nederland", niet meer wordt doorgezonden 
naar de leden. De leden van het A.N.B.T.-bestuur worden er 
voortdurend van verdacht contact te hebben en te versterken 
met het N.v.v. Het conflict is in een acuut stadium gekomen 
door de gebeurtenissen rondom de vertoningen van de bekende 
film "Het Ijzeren Gordijnn. Door de C.P.N. is het personeel 
van de Rialto-bioscoop te Amsterdam aangespoord bij de ver
toning van dat fil.mwerk'dienst te weigeren. De meerderheid van 
het bestuur der A.N.B.T. heeft toen verklaard, financiele, 
steun te zullen verlenen aan de personeelsleden, die aan deze 
oproep gehoor gaven. �en en ander geschiedde zeer tegeh de zin 

,A van een belangrijke minder heid in het betreffende bestuur.
7'11De bondsvoorzitter, P.MULDER,is de man niet, om zich bij zo'n 

besluit neer te leggen. Wetende, dat de redactie van "De Waar
heid" een epistel van zijn hand, dat zich tegen het meerder
heidsbesluit richtte, niet zou opnemen, heeft hij zich gericht 
tot de redactie van het "Vrije Volk". Een en ander heeft het 
bestaande conflict op de spits gedreven. Er is een vergadering 
van het bondsbestuur gehouden, waaraan ook door figuren uit 
het E.V.C.-secretariaat is deelgenomen. Feitelijk is deze 
vergadering op- en doorgezet d'�or laatstgenoemde instantie. 
Op deze bestuursvergadering is besloten de Bondsraad bijeen 
te roepen en het conflict ter beoordeling aan dit orgaan voor 
te leggen..":;)Begrijpelijk heeft het in de besreffende bestuurs
vergadering zeer gespannen en Mulder c.s. zijn zeker niet van 
plan zich zonder meer bij de gang van zaken neer te leggen. 
Een door het hoofdbestuur van de A.N.B.T. uitgegeven co.mmu
nique is kennelijk opgesteld'door het E.V.C.-secretariaat. 
Het hierboven geschetste in het licht der openbaarheid tredend 
conflict staat niet op zichzelf; in meerdere bij de E.v.a. aan 
gesloten organisaties rommelt het. - Einde. 
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VERTROUl1ELIJK

Vatl 11iet,tc .controleren zijde werd'JD.ij het volgende
be�M: 

·
0Tussen de E. V .-c. en de daarbij aangesloten Aigemene

Nederlandse Bond van Bioscoop- en Theaterpersoneel (A. 
N.B.T.); is �rijving ontstaan. 

Dè oorzaak hiervan ligt grotendeels bij de voorzit�
ter van deze bond, Jacob lruli;r, (6 ... 9-1901 te Haarlet:1" 
wonende Herengracht 5'-hs te stel'dam), die zeer groté ·
invloed in de bond heeft. Het bestuur van de A.N.B.T. 
heeft de leden nimmer duidelijk gemaakt, dat de bond is
aangesloten bij de EGV.c., zodat velen van de bestaande

'binding·niets af\1eten. De E.v.c. vreest thans, dat de 
bond van werkers in het bioscoopbedrijf zal uittreden. 
J.�ulder is de enig �ijgestelde van de o?ganisatie en 
alle besprekingen worden door hem gevoerd.·Vroeger was

t hij communist. In 1948 bezocht hij Tsjecho-Slowakije. 
In de bond.zijn weliswaar enige vertrouwensmannen · van de E. V .c., doch het -is niet bekend, hoe groot hun

· feitelijke invloed op .de leden is." 

Ik moge U verzoeken mij te doen berichten tot; welke
opmerkingen het vorenstaande U aanleiding geefi, 9aarbij 
ik }.let op prijs zal stellen te worden ingelicht betref
fende het stadium waarin het conflict zich thá!ls bevindt.

, Aan de H.eeT 
Hoofdcommissaris ván Poli tie
te .AIJSTERDA.ll •. 

�T :�ooro VAM DE DIEUST'
� t, amens deze, 

J .G.Crabbe11.da1I1.



/' 

25 Juli 1949 

2 7 JULI 1?49 

� 1 AU6. 1949 

il" ÄCD,. 6 l'° d' l'
Het onderstaande[beriohij werd,an een dezerzijds onderhouden-· 
oontac _g ontvangen en commentaarloos weergegeven:

-

" ••• Tussen E.v.c. en bioscoopbond A.N.B.T. is herrie 
ontstaan. De oorzaak ligt grotendeels bij de voorzitter, 

� IJaap Mulder, die zeer grote invloed in de bond heeft en 
/ deze zo'n beetje als zijn prive-bezit beschouwt. Het bestuur 

heeft namelijk de leden nooit klaar en duidelijk in kennis 
gesteld van het feit, dat de bond aangesloten is bij de 
E.V.C. Vele leden zijn dan ook niet op de hoogte van de
bestaande binding. De E.v.a. vreest, dat

#
de betreffende bond 

van werkers in het biosooopbedrijt zal u,ttreden. 
Genoemde Mulder is de enige vrijgestelde van de organisatie 
en alle besprekingen lopen over hem. Hij was vroeger commu
nist en bezooht in 1948 TsjeQhó-Slowakije. De invloed van 
Mulder is zeer groot te noemen. 
In de bond zijn weliswaar enige vertrouwensmannen van de 
E.v.c. maar het is niet bekend, hoe groot hun feitelijke 
invloed op �e leden is.") 

Einde. 
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(Rumoer in Am · terJam) 

3a de vertoning ein(j verleden Jaar in het buitenland, werd · 
cl oor communiati �che I penne voerder� in De ',1aarheid e.d. e&n 
"!telselmatig voort ezr�tte cc:1.npagne tegen deze film gevoerd. 
Daar het opgewe%te 1�pontanc vol�svarzet" elders in den 
1.�nae vrijwel in de ;.dom werd ,rre-:woord àoor poli tiemae.tre-
1;elsn --zeer tot n,i moc.;en van lE)ioende C.P.N.-kringen-
moest vooral A��terdam, als partijbolwerk, een heksenketel 
vt.n wanordeli ,il-..heà en voróen. Ui tor.':l.ard moest de partij, 
om llli.ar niet te c:i<Jcred.iteren, buiten schot blijven. }iaa;r 
hulp.troepen ::.i.ls o.i. O.P.S.J., .A.:r.J.V., :i.v.B., V'creniging 
?:f;derland-!;. 3.S.:l., A. "J.C., Vrer:esco.nité, hegerlandse Ver
enif;i •1r; van _:ex-poli tie>:e Gew1nssenon, J�rcJe·'l in llet geweer 
geroepen, deel� voor ��ministr�tieve, deela voor actieve 
protesta.ctier-. 

'l'oen nu op 8 Juli 1S49 r;e�e film in het Rial to-theater, al-
11ier, zou g&.ë-m draaien, wc.,,; hier bekend, dat aan C.P.l�.
loden ;h_ns.tructiec:i w3-ren .i:.S.,E:,Veu, o.r.i. ·om: 

.ruiten vanrîet ti,e,itE:r in te [;laan; 

. publielc te verontru":ten en c1e •.roorstelli:nc;en in de war 
te schoppen door het ;.,ooien enz. met chemi'3che praepa
r0.ten; 

. ,.'inkeliers te <lr·eü_:.en m(;t "rui tenti :tken" �ls cle reclame
biljetten voor deze film �üut achter hun rar11en verdwe-
nen; 

. te pogen .,& botdf,e te plP-(;en 1 :f-!t cle ctrici tei tsl:abels of 
de :-itroomlevf.ir<.mde tr�:.·1 .. ;formt... t0r.1uisjss; 

• Ó1) straet cm in 0e bio:,coop det.1011.vtraties op touw te zet,
ten.

l�e v-rou,.reli ;j�;.e loden ;..oesten 's ochtends zo vroeg rnot,elijk 
liefst 3 à 4 ka,.Jrtje8 i1.open, .waarna de.ze biljetten naar een 
bepaald edres dierde1\ te wo:-.::i,.m. i;ebracht ter verdeling on
d€r c1e '"filmcritici". '!ac:.:rU.::Leli.jk word èe vrouwen op het 
Lart gedrutt elkaDr te L" oreren cm met nog rnec't nadruk 
werd a1mgerc.den riiet$ cor.•prornitterend8 voor ,le partij (pa
rieren) bij zic.h te ii(;bben; 001:. t 1uis diende schoon schip 
te worden eem�iilrt. ];,���! J-:- c.d\} el_i_!l.f: 1-!fn�ct .�§Jl. vo�r.af' be-
peülàe voo:r.stolli:r_1.z3 Eµs operstit.pe:riode aangewezen. · · · 
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� 
In de <1ü .en, \TOor·j P ··,� .• nc:e : :-11 cle (,e:r ;tf:, vóor,tellint., in 
::i,�n t 1��' t,i::r, ·.,,c,::-,.î G(� ';in c�r:1,r 07".ahclc. ïioor 2_, _ _I'l, be-

l -·t�i1.1rc'e:r· v· n r-1<-, !,l ;rirr c .'. ;,.1·L 1,d ,;e îoi:d v".;.r, Bio2c0op- e11
'j 1(• JtOJ·Y)t1r�·;one r::l ( .. \.,1. "··-· ), l..rJnt.'·? .loten bi� 00 L.',.C.' 

1 C'.h! ;,C:l'.v.l�; V'...1:'!:': ••. l 'C à�·'-j,_C,.E:,1t VJ'<.,e, Of c)('; dir•;c:�our de 
l .0 c,; .. c:lij,.�1Gir: l·(:l on<', r o c,11 iî-.. :� H/J::.ien :JL.t �:i�n }1er-3onecl 

,.rJor ('•(', 11 1rt:'1· J:_.; Ófl �,j(•rc} it r;e: .. i('\' ·::pt" .. 
"� · CU .. '1::i .. \:� :L�·.r: ,. :} n :r ·co ;lj : ond0;,·}iouo ne:t èe ë:irec-
t<�ür 

.
Oi'. "'2Jêzt� V''n :: 'n lJl.0·1 :-,: t� Dl'en{•;c�n r�o film te verto

n,�n. ·.:.10P.rl èe cii!'P.ë'.-FUT' , .. /:t!l1 ·,._;-:·, · �>·,f '�!1 a:_n JO:!'.'tZ6t.t:': VTOf:t., 
•.-.:t ue;;c in <'0'.1 ,c1v.1l • .. rtl v,0u1 ;H.:m: zou 6sn1-.en, f,élf het 
1r,-.�0c1e :·· n:er·l:i.d ruiterl.i,!� toe rJ;., t .1c,t L .. ·d' :1.ou zijn, 1iet
<'�c r,n !Jelll P.'TC· ·:r-1 nü•t \1'.' r.r"d.elc de oirect.eu1� tot slot toe 
te vocr,cr:: "èat hi,J ,:;e jori,;f.ns niAt i!l <Je htind lwè." 

·1·.n poli tie�'.i jde wcrdc11, nl. èc in�:ckonien tler:-nerende be
:ricè,tE:n, 1á t, 8bretèe ir.u·.tre:;;elen t"'r •1oor:.or..ir1e e. ·.1• be-

, teugclin,: van or<1ev"r·1to:".'i :. en :;tt1or-:en. 
7oor �:ovcJr .1a Ofü'erzo-.:l: b1ec;·:, vor:en O!> de C0i11tuurba<..tn 
in de 01Hi.Jc!dsl15 ; .. e 0;�1,.evi,·,_: ·L11 :iet ti.1u•1tsr [:,8E::YJ co.'.Ll;.r.u
·üsten, f::ve�1a1r 2.ls in ae bL·lende1;do 'l·.1ccde Vt.n dor -�81st
strn'1t. In de /, n C-tr0dc�stro.::it, rocl'tt te .�eno'1er ae :JCh
te_rzi j<"c ·,-:;,1 �c t t,.� .. ter ·ronen vL:,i: '1uus·t elk:l,;T enige 
cor::mu, i•;ten, 'I' L\.L;:N en .. ,üJiR .. : .,.r,.,_eno111en w�ra, àat het 
thor,ter v ·nuit <:eze won.ineen te berei'\:e:n is. 11 m deze si
tu3t:i.c .on nu :il j Jv�nd '-'r-intL."_c:nt v orèen r:esci1on:\en. 
c,10 er i1c t the: t0rper.:10:1eel ·,:-f'ren 1;(;e;1 poli ti €ke extremi �;
ten. ;\lloon v·)n de porti�r :is bE.:,cend, dat hij in z.ijn uit
l-.ti.1,,;en co.:·!fluni ,ti8c\ is. 
Lïte::."_::...rcl werd àe�;crzi,jds üL:e voor•3tellinr.; llij,-ç&woond. 

·. iron de 11id dä.gvoorstellin_ en op de d::..g der première vr1 J 
rustig verlopen (eniee schreeuwsters dé:elden na àe le voor
!"'telling par1flette11 uit --zie bi jlB;�-J�--, terwijl tijdens 
de twoeàe voor::.:t8llin;_.-; t"we vrouwen ::.,onèe:r meer werden 
verwijderd), de 01:;r'Jte é.,Vl'H<: voor·:1tellin0 bri::tcht rumor in 
c'J.sa. '-- · · 

Zowel in ;,,ls hu:i tE:n de bioscoop vond en ordeverstoringen 
pl.:::.cts, ·�,:..'-rte .. :en uoor de poli tie afdoende met óe sle.gwa
pe�en werd opcetreden; jeeps reden heen en weer, ruiters 
1:1chT,e:-vol.:_-;c: en d 8rnon::;tranten tot in :iet So.r:-.1:D.tipark . 
.;;11if.e stoelen in het thenter \rnrJen b�schadigd, net projec
tü:'ioek vcrtoo::èe bruine vlel.ken • .J.!!0.n pá.ur jeugdige oproer
l-::rrwiers werden r�u.n het poli tic:bureau geleid. 
:. e doort,!-:;tende _poli ti.c-::m...i.J.trc;�e:lcn hudden voor de ·tweede 
:;;vo110·,oor·-::te::l J.in�:; ... ls t::evoli;, c ·1 t è eze Lusti15 verliep, Ook 
èe c;c<.!rab.nvol. :"'ndc• voorstollin6en op Z,:1.te-rêlag en Zondag, 
9 en 1'-. Juli jl., h,.tC: .. en t:E.n t...i.:Delijk rustig v-erloop. te 
strn:::.t toond n 00,_ �en :rt. ,tig0r beeld . ...;nkele rnalen moesten 
'�rreeL�.ore·i e2, <; e on:�t ri ... nten uit e:.lka, . .r wordE:n _.,,e sl&1�en. 

Bij 
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v1) '!rijd,•., 14 Juli jl. be, on OP, V' r �prciuli1b v..:.,1 pamflet
ten .tl.�· !.:J.J]. ·.1 ·:e D. '1'1:,,·e,1 d ·� v r . .;preiders \rnrJ ver'balise
r;:: .u o.:,,�,,tn�o,�n, de 1)·.1:itlett •1 werJen in besla� 6enomen. 
�e L. Lot p :·.flet gecitclr3c eis: ·•vn jlating van de gear
T'P,�;t•?.:·Jrden·• -::lunt op !i e :,;u') 4 &�nocir,àe \la!} .�LPI-�!1, Val_! 
Dvt�·,.,e;:1 en ,:.WES�, die f_;edrlefn tenrnlce vcn1acht van mis
har1del in.c i"l ver;;e1rnr;e �>Lw·1ring blijven.
��" ... rrn:st�.tit:; dezer lietien w-;,s voor :)c 'Jaarheid van Vrij
de..g 15 oezer _aanleiding om 7'en bJroep te do�n op haar le
zers om ..:!e Officier V'i'î J u::titie (met naan en privé-adres 
1:iangeduid) te overstrome::n ,r:et mo · ies en resoluties ( ook 
ir. beide vorengenoemûc protestver-��èerin0cn werd àit ver
zocht), terwijl vcrdt..:r Vé-!81 kè:1.b_ ·,l werd gema:..tkt over de 
arreet�tie vqn de pa�fl�tt�nver�preiders. Overigens werd 
voor :.aanèa.; 18 Juli 1S4S e:e.; c�rot8 openbare protestver
f;u..dering üHn,;e;.conJi,gd in cJe ,·. ·,oll,:,hal, onder c1e leuzen: 
"Isist vrijlatin& van de ce .rrestnerden", en
"':feg r::J"t het verbod v'ln opm1L1c ht::ieotings". 
Sprekers: Hika rn.JIG, Go-:.:'i'Z.Al: &n 3.1:,.;miRS. 

Lcze film, die onöank� �lle ondernomen ac ties, niet aan
c�0�1 verbod werd prijs "0,,even, L1 in de u�nslui tende week
niet p;eprolonr;eerd. ti t feit -..ord in Le \h: .. arheid van 14
dezer herdacht al3 ee .,.., !1üü.r�tlij;.:e ovsrwinning v.m de vrien•
den van .:;oede betrekkj nsen 1.1et de ::-iowjet-Unie en vnn de 
h.msterd:.1!'nse ·1rbeidersbevolking, op de :.nagistratuur en de
anti-comnmni.::tische pers. 
!3ehoudens het valse i.'.1. <leze juichtoon, moet wellicht 
straks v::n deze zijde {rnn amende i.1onorable �rnmen, om.dat 
.... een reprise niet is ultgealoten. 

("' Vermelài::-ig ver ient �en publicatie in Le \'/aarheid van 12 
dezer, w:1�rin de bij ue �. 'T.;:,. a.r"n,3esloten A.N.B.T. aan
persone�l van het bioscoop'.)cdrijf, dat wei{:;ert onder poli
tiebewaking te wer�en, �aibledt dit financi�el te steunen.
l}eci teerd: :, :ï::eze hond acnt de vertoni�g Vb.n de film bele-
" di0end voor een beV"riende na tie, wuarm<�e ons land betrek
"'n:in1;en ondernot:.,:J t. In een circul,:3ire :t.;.n het bioscoop-
" en t�e�terper3oncel vor6t mede�edeeld, <lat hevige co n
"flicten zijn ontsta.:m tus.3en politie et1 het deel van de 
"be·.,oLdng, dt,t v.,n <�eze b-eleJ i,s:;ende film niet gediend is,
"wR:..rd oor het persom:el onclor poli tiebew&king zijn werk-
" z�:.i.anhf;,:::ie.1 neet verrichten en [;e v .... t,r voor l.i.ch,:\melijk let-
" sel aënwe:zig (is)."
C•m1er-�clj_ jk nu is, in verb.:t d hiermee, een bericht in :Iet
Vrije Volk v�n 14 dezer, waari� de landelijk voorzitter 
vrn deze A.;L 3.T., ,r •. ·uir,:m, 3telli".lf nce1�:t tegen het
',l-,._;-. .rheid sberi�ht en zegt, à 1t dit af�o ;.stig is van het
:ioof dbe�tuur ,J.ar E.V. C. , "dut hiermee .,�ehandeld heeft
''tegen do na.dru ... �kelij;:e 1,,1ons v.::i.n !:".in:Jtens 5 v:tn de ·9
"hoofdbestuurders vc.:n de .A.11.1.3.T. ,:::n tet�en de we!'lc:; van
·• o!wevcer 80jl der leden".
Verder: ·• ;�r is echter e;ecn :;pré ... :�e vun, dat het personeel
·•zien be::öreig<1 ,�evoel t en 'Ut-lil d�n::t er ni':'1t aan het werk
., �eer te lcfü.;en.".

\ • . .;eek
-

i '.J het personeel •1,.?1 :let lZial to-t�1<,a ter deze 
i :1 :e: hr�- io:e r_:c i:.le ven. 
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