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ïfaar aanleiding van nevenvermeld schrijven v;ordt mede-
gedeeld, dat van een informant het volgende werd vernomen:

"In Juli 1949 vond te 's-Gravenhage een stucadoors-
stalcing plaats. Tijdens deze staking, welke werd geleid
door de bij de "Eenheid, s Vak Centrale aangesloten 41gemene
Bond van Werkers in de Bouwbedrijven (4.B.W.B.-Ü.V.C.) ont-
stonden er grote tegenstellingen tussen ha t hoofdbestuur
van de • 4.'B.',/,B. en enige Haagse afdelingsbestuurders van
die bond. Deze controverse resulteerde in een besluit van
dit hoofdbestuur om een aantal bestuurders en laden van de
Haagse afdeling te royeren. Deze personen bezetten in ant-
woord daarop het gebouw van de S.V.G. aan de Koningstraat
42 te 's-Gravenhage. In kort geding werden zij echter door
de rechter gelast om dit gebouw te ontruimen.

Door de geroyeerden werd hierop een zelfstandige vak-
beweging voor stucadoors opgericht, genaamd:

"Pederatie van Stucadoors".
Van informant is vernomen, dat plm. 135 personen als

lid tot deze federatie toetraden.
In het bestuur hadden toen zitting:
Als voorzitter,
Hendrik VAK LOOIJ, geboren te 's-Gravenhage 16 Juli

1905, wonende Hhodbdëndroristraat 88 te 's-Gravenhage,
Als secretaris,
Oo melisG-er ar dus DS DEUGD, geboren te Breda l April

1914, wonende Pretorïusstraat 118 te 's-Gravenhage.
Als penningmeester,
Jac obusT Jaar inusL Johaniie ŝ  JJBÎ  Bul Tij LAAR, geboren te

' s-Gravenhage Ï<D ' Juni ÏW27 Vonamïë""Paulu.s Potterstraat
351 te 's-Gravenhage,

Ea afloop van de verloren staking is deze federatie
niet weer op de voorgrond getreden.

In politiek opzicht aijn de namen van bovengenoemde
personen niet meer naar vorengekomen. De gebeurtenissen
in de S.V.C., aldus zegsman, hebben hen er huiverig van
gemaakt om zich met politiek in te laten.

Plet Onafhankelijk Verbond, van Bedrijfsorganisaties
(C.V.B.) heeft, reeds enige malen getracht om deze federa-
tie tot dit verbond te doen toetreden. De stucadoors zijn
echter van mening, dat hun belangen alleen goed door hen-
zelf kunnen worden behartigd, los van de andere bouwvakar-
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beiders, wier belangen dikwijls tegenstrijdig aijn met de
hunne.

Wie het initiatief nam om
Johanne s _S_OHgjJKy geboren te Zaandam l Januari 1884,

wonende Joris van der Haagenstraat 14 (niet Groenteweg
88) te 's-Gravenhage, uit te nodigen om als spreker op
een vergadering het woord te voeren is niet bekend gewor-
den, evenmin als bijzonderheden die vergadering betref f en-
e. (einde)


