Bk-

schen de R. T. V. en onze afd^Ifen wijzende hoe verkeerd
het was prutserig in beginsel alle samenwerking af te wijzen
en later omdat de boei verkeerd liep om hulp te komen toen
alles- te. iaat en ons bestuur a^n zijn eigen lijn gebonden
•was ,.
v
Zij Wisten het ook wel, of be^£penJietfTi(5th hiervoor
eerlijk uit komen konden zij niet. EetfTïriefje schrijven dat
ze de noodzakelijkheid van deze verg. niet inzagen, dat
dank je den donder. Er was echter een bestuurslid van dé
; R. T~.V. ik meen den Heer Fransman, Doch.Wijselijk zweeg
hij als een m . . .f. Lührs vroeg ,hün. waar hun contract
gebleven was. Dat bleek verloren te zijn. „Moet jè nog
peultjes," een Secr. die een contract verliest is er zeker van
overtuigd, dat het niet méér waard is, zoo denk ik ten minste. •
Ik héb het njijhe vèst. Maar wij maakten pok zelf , den boel;
in orde. Wij hóefden dat niet San een ander over te laten.
Die mogen wel meegaan.'Twéé, wéten altijd meer dein een
Doch wij doen, daarvoor zijn Wij bestuurders van een., vakorganisatié niet waar. Wij willen hopen dat zoöie-ts zich.niét
meeraal-voordoen, dat wanneer de gemoederen een beetje
tot rust. zija gekomen, men eens ernstig.zal gaan denken
over bruggenbouw, om de kloof die helaas bestaat te overbruggen. Geen- persoonlijke sympathie of antipathie mag
ons strijdende werkers afhouden van ons doel allen te orgamseeren. in een hechte en sterke organisatie. . •
Bedenkt itelr' de oorlog raakt ten einde. Er zal voor
U en onthard gewerkt moeten worden" Allés maakt zich
mobiel om den strijd voor het bestaan aan te bindeni de
Directeuren anderzijds ook zijn besloten tót een landelijke
organisatie. Laten wij werknemers onze krachten niet versnip
peren en getrouw Blijven' aan de wijze les van • Marx:
Arbeiders aller landen vereenigt U.
:
'
Even wou ik nog opmerken dat sinds deze verg. wij
•65 nieuwe leden inschreven en. dat . er bovendien een verf eenigmg in het amusementsbedrijf bestaat, .secretaris geor
ganiseerd, die wij waarschijnlijk heelemaal met huid en haat
• zullen inslikken; 't kan dan . oofc niét anders.
*
leder móet het ".inzicht krijgen dat vérbrokkeling vér, slappend werkt. ; , < • '• • ..
We zijn het moe haar and r wil te leven;
.
Broeders hoort hoe gelijkheid spreekt/
Geen plicht waar 'recht is opgeheven
Geen plicht leert zij waar recht ontbreekt.
,
"Makkers ten laatste male,
Tot den strijd bhs geschaard.
TEN BOSCH.

Nav15 Oct.. lil. is de eerste uitgifte van sajetbons
afgéloopen «n zal worden • overgegaan tot de 2e uitgifte
van sajetbons, met dien verstande echter,, dat vöor ieder
gezinslid slechts 50 gram zal worden beschikbaar- gesteld;.
•

:
r
' E N S C H E D E
' Met- het oog op de epidemisch heerschende Spaansche
griep alhier, hebben de autoriteiten bésloten d.e voorsteUingen
in de groote sociëteit niet dbor té laten gaan:
Daar men vreest dat dit vérbód zich misschien ook
"tot de Bioscopen zal uitstrekken, méenen wij de 'hoop te
mogen uitspreken, dat de betrokken Directies de' belangen
van haar personeel in het oog zullen hou.den, opdat deze

mogelijke gedwongen vacantie geen vacahtie voor de porternonnaie en dus ook voor de magen van vróuwen kinderen
behoeft te worden.
• , •
;.
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3e Jaargang

Ingezonden stukken
(Buiten verantwoording der Redactie:)
, .
Mijnheer de Redacteur.

Tilburg, 9 October 19 8.
'

J Maandblad van den Ned. Bond van Geëmpl. in het Kun^ en

^

Beleefd verzoek ik U om een plaatsje in Uw blad,
als antwoord op een artikeltje, voorkomende in „Dé Licht
straal" d.d. 1 October
'
Volgehs mijne bescheiden opinie is het bewuste artikeltje,
getiteld .„Kermis Tilburg" alleen daarom geplaatst om den
exploitant, den Heer Jac. P. M. van Dijk te flateeren en
andere directié's te negeerén. Vooral die. laatste zin;Mogen
vooral Onstee („Mijnheer is vergeten") en de anüere Tilburgsche Directeuren dit voorbeeld volgen.
' 1
•
Dus, M. de R. moet het voorbeeld gevolgd worden
van Meneer, Jap. P. M. van. Dijk? Omdat, genoemde Heer
een gratificatie gaf van negentig gulden, zegge f 90—'
verdeeld onder 10 menschen personeel van welk personeel
drié personen mij verklaarden slechts één i ij ksdaalder extra
fooi te hebtfén ontvangen. . .; .;v.
Als andere directie's aan hem een voorbeeld namen,
zag het er voor ons beroerd uit. Gelukkig tenminste dat de
Directie der Apolo Bioscope alhier zulks niet doet,
•• Als mén- spréékt van een voorbeeld nenien, dan móét
ftiei) dat doen aan mijn Directie, die aan ons personeel met'
. Tilburg Kennis 'eén dupbel weekloon uitbetaalde, térWijl' wij
den 5e October j.l. opnieuw werdén verast met een dubbel
weekloon .met de mededefeling dat'iedere eefste.Week van
de maand, zoolang de oorlog duurt, óns èen extra weekloon
zal '/worden Uitbetaald-, welke extra .week onze Directie
iedere keer op f 184 komt te staan.
, Het ware beter, dat den'Heer Jac, P, M. van Dijk daar
eens. een vóórbeeld aan nam.
'•
" Waarom dén Heer Frits Onstee zoo vooral een voorbeeld
moét némen, Weet ik niet. Wel weet.'il{,.dat genoemde Heer
OnStee gedurende de kermisdagen geen'Jaioscope vpör
stellingen heeft gegeven en dat-het pespneel, dat_vroegcr,
. bij hem*'werkzaam: was en thans^bij hem in bélretking is
niet anders dan met lof ever hem spreken, wat behandeling
en salariëering betreft.
;
. •
Verder, ga ik op deze zaak niet in, doch
•
Eere wien eere toekomt.
ü, M. de R. beleefd dankzeggend met de meeste
hoogachting, medé namens het geheele personeel der Apollo
Bioscope.
.^ _
J. F., C. JANSEN . Explicateur:
, De geachte inzender kan. evenals de heer Frits Onstee,
onzen ambtsvoorganger dankbaar zijft voor de plaatsing van
het gewraakte bericht." Daardoor toch, is hij in de gelegenhèid
den- heer, F. Onstee, schitterend te rehabliteefen. Er waren
wel eens andere tijden.
',
, . Echter: „Tempöra, mutandur, nós et mutaraur in illis."
nietwaar? De tijden Veranderen en wij veranderen met hen.
, Dat zij óns steeds verblijden mogen.
RED/

ijwU/ih'
Opgericht
5apt-ïl
ISI©

Voorlieéii N. B. v. Th.'enr B. '
Koninklijk Goedgekeurd 12 Mei 1916 en 12 Mei 1917.

,.

DEN HAAG;. Secr. Koediefstraat 9."
ROTTERDAM: Sécr. Scheveningscheatraat 26. •
AMSTERDAM: Secr. Nieuwendijk 37.

UTRECHT: Secr. Kanaalstraat 83bis.
• DEN HELDER: Secr. Hoogstraat 9.
' BRÉDA : Secr. Schoolstraat 3a.

Qeldzendingen, Advertentiëa en alles wat de Administratie betreft
aan AVDE W1TM, Amsterdamschestrg^tvveg No. 116 bis, Utrecht.
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:
'ADVERTENT1EN :
Per vakje voorpagina. . . f 1,50
»
» binnenpagina. . f 1.25
PIET W!QMAN.'
Leden 20u/o korting.
Redactiéadre's: Belhtnystf. '-18, Utrecht' Per contract aannièrkelijké reductie.
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HET VOORNAAMSTE
FILMVERHUURKANTOOR

.

GROOTSTE OMZET
VAN KINÖMATOQRAF1SCH
MATERIAAL.

^ Concessie voor Nederland en West-Indië;

Raadhuisstraat 42 /

AMSTERDAM

Télef. N. 9790

VERZOEK!
H. H, Employé s der bioscoop-theaters, die belast zijn met het door-

is:

OPERATEURS!

of terugzenden der . Pathé-Programma's, zullen ons ten zeerste

Het voord eet ig'ste adres voor alte soorten:

verplichten, indien zij, niet het oog. óp hét beperkt goederenvervoer

PROJECTIE-

bij de Spoorwegen, Voor tijdige afzending der films zorg dragen.

Firma

I?.

•: J;

R. van Duinen^ Prinsengracht

Vraagt •offerte!

^

.

,

*

30, Amsterdam
Vraagt offerte!
i-

•. --1V'
iü

T
, r

^

•;'C :

Dankbetuiging.^

Verzekert U voor ^uitkeering: «i ziekte
en in een geval van ep ongeval bij de

• Met dezen • betuigen | wij "onzen
/
hartelijken dank aan. Direclie en Per
soneel van Cinema Imperial, Rotterdam
voor het cadeau onder couvert, en aan
het bestuur van den N. B v. Q. in
het K. en A. v h. N. B. v. Th. en B.
Rotterdam vóór het ^raclitige 'blpemstuk bij de fierdenking van ons 3Ö-Jarig
huwelijk. .
•
:
, ' , • Hoogachtend,
,' _
A. J. DE GROOT, Suppoost. ïmperial
. .
/ V 1 Delftschssfraaf 62a.
:
Rotterdam, 12 Növ' 1918.
•«

Redactie-Commissie 1-RA-NS WKHKR, M.*!!. LHVI en. N. KAL,

Bericht.
KoninWijk goedgekeurd. Qevestigd te 's-Oravenhage, Daguerrestraat 8
Maatschappelijk Kapitaal f 250.000 —

De N. V. M

Door ivalafigliL'id van onze Post,
'zeer b.elangrijke
cop-ic in hot geheel" niét bezorgde, verschijnt-dit nuninicr
een dag Ipter.
- ?
\
'
Rkd.

shiit vérzekeringen voor^ijitkeering bij ziekte, en ongevallen, zoowel

Indlvldaeel als Collectief, met jaarlljksché, driemaandelljksche, maanclelljksche cn
wekelljksche, premiebetaling. De uitkeeringen geschieden wekelijks vartaf'den eerstên dag.
Alle gewenschte inlichtingen worden gratis'Verstrekt door den Heer
•
J. A. kOÖY, Vredenoordkadé 26b, .Rotterdam:.

Leden van Amsterdam!

Officieele Berichten.»
Oelicve alle^orrespófedéntie, liet Hoofdbestuur
L. b-streffepde, teFrich'.en aan den Heer M H. 'LEV4,
.Bondsecnetaris, Smitstraat'lóhuis, Amsterdam.

1
Het Bioscoopvraagstuk. -

Ik.ii 30 SeptcmlK-r II. vtT/i)chl(#n wij den Minister van
BiiHK'ii!. Z tkvn hij du s.'inu'nstc.ltoikr Sïaatsci,)iiiniissie
eenii;e l"ti ),I iJSlU'.sUuirdvrs 'daaraan, k; \ V : 1;I L'I 1 t.nrvoegvaj, den
' J E N N o v f c i n h c r II:. ^ n j i d c i i ' w i j w v e r i - c n a d r e s ' a a n d e n .
Minister MIN aisn (L1, ^eII yit ONS nndiieii ais tee'hnisei) onderle^tii; a.I1!I de/e ^Staatseiimniis^jv; ju w illen toevoegen, veij
waclrtei^. af '"Tekens ,\ er." .jhu n u'ij hel N.V.\{. den iieer
j. ümiei^eest te-'veniiekei! als 2e Kamejljd /ij.ire Kxelicntie
i n d e . K a m e r t e - i n l e j r p c l i e t r è n ^ o t e ' e n i ^ e v / a g e S n te r s t e l l e n
naar aanle-klin^ *'<.1 u de/e be-nnen-uie staat^conamissie.

hét Clublokaal

.

/

N I EU W E N D IJ K 37
.k. . =

r ' ' '

, I

•'

• •_

• • ' •

i.

Oudendijk \U • 'Rotterdam

Leden van andere afdeelingen bezoekt als .gij te Amsterdam komt het Clublokaal
JNIEUWÉNÖLJK 37. (2 minuteq^van het station)*
.

• r|.

. Beleefd'aanbevelendf

BRON VOS.

i •'

^

Telefoon 7594.

BEZOEKT-

' „Centraal",

- .. .
Qevestigd:
. /. > ..
KORTE PANNEKO^KST^AT 20
ROTTERDAM. /'

ROB. SEIBJERT.

bij de Meent.

0

VACANT

^P. BAKKER). .
2 Billards.

Telef. latere. 3105.

Vergaderlokaal" van den Ned.
Bond van Theater én BiosO
•; ij V' •
T. • . • s'
coop-Personeei Afd. R'dam.

In- en vérkoop v?n nieuwe'en gebruikte
"Electrische Sterk- " 'en 'Zwakstroom- ,
/materialen, diversef'muiiekmstrurnenfen,
• "- f. '• Automaten enz., '
Tevens onderdeelen <voor Klo'omatografie,
'draadloos telegröfie w.p. diverse Krla- ,
stallen, Roblnearaad, enz.;
.
•» ;

Repareereri. .

Vernikkelen.

i
!

Hotel Café Restaurants
„METROPOLE"
Rembrandtplein *22

-

Amsterdam

TELEFOON INTERC.'8S41 N.
Speciale gelegenlieid Voor :
DINERS f 160 —* LUNCH f 1.10
Aatibevelend,

.

—

Logies m. Ontbijt f 2,-

Q. GH. DOÖN.

:

,

Operateur-Electrlclen
;

van prima referentiën voorzien Bekend
met Sterkt en Zwakstroom. Gewerkt
•hebbende met: üaumont, Pathé, Kraemann éh Engelsch-Pathé, belast 'zich-'
tevens met alle vóorkoriiende reparatiën.
M. PENDERS,' Bondsnummer 1249,
p.a. Mej W,ed. Pronk,
Van Alkemadeplein Sc, -Rotterdam

De aho-nnelnents-kwitanties le kwart.i;;l 1 y 10 ga.,air\ oor
20 Dee. a.s ud. (jeiiew verhuizingen, aeiuisv erandei nu.'en, •
enz. tijdig aan den administrateur op te \ en ter vern*ijUiui>
y.nnoouige kosten.
•
Üok nieuwe ahoniies-geveu ziel \ Pdien dalinn
>•
Winter.
'Met het otfg op den aanstaanden 'wniter,- vestigan^ii
ér den aandaelu op van II I! lv)o e-, \ area, hun pcrsiKuc;
niet ie N'érget-en, wat hefreit «..r^vcj 't'toedienen van
nu .en dan een wurm kop thmkefl, als h.'f imae'hten \ m
een \yn\ar;n:! seliahlokaal.
•
.
^

.

Ons ledental,

Was ons ledental .op 1 (te't ' 1
Nov. was dat al gestegen i:.t' i-b.r va !
1 0 0 0 te zi|ii g e p a s s e l 1 1 • '
l "
r~
" Qontributiexcgels.
: 1 11 a ; • i 1
, heden- deakl .1 ui de a
een week 'moogt gjj'teii a.ln^r
-'de. J'-te, Jo:. 1 . Joe aai J o ^,aae ia 1.
uw vontrflnïtri..|
' •
.

* •' '
maar ss7. > > t
tJee. hojna wm' d;
f

''.

\
iliploina's, ,:
ae-k \ol .e.jr'
'
i a ' '.v MI i.'p ijd
- •

Waarschuwing.
-* qpaansche griep.
Er kinnen den'jaaisten tijd no^al eens wanbetalers vnor
in Cers.. a d * a1e i Ut 'neeiiie'n .-. :. ' ; , nivdiselt
- .
in otr/c gelederwn en wel 'vi>!*painvlijk te'Amsterdam en I
Den Haag, de afdeermnsbesuiren /.nllen- d.e meest s.clierpé i door de"' lieiat at. ..ioraeMi a de opt-nhare vl i niaki liikjiea.éi)
11 h e t i l g ^ ; i n e e n b e l a n g W , . J S l i e t n .; ' . r . . : . ': •
.maatre^eien te haat m'u^tcn riemen om uit kwaad volkomen 1 g e s h i t e i i
u'lt te rovieil,
;
•
overal w-asVitj een jial v e .nra.ain. l
das geheel al
. De Afd. Amsterdam kan geen geseinkte hode bekomen-, keuren,
v
Vele ' ie meen ie 'ieanaaljes leien danklijk hum alkeer
dns, zijrj- de leden nrpluiit het hestnur hij te staan en.niüefen
viior alles w at oj rn! ar \ éi maak beSrelt ai ken, voorn tmel ak
Intn'eoiif'rfhntie zelf komen betalen ten kantore of in Metropole'
Aan alle sleehte het-a.fers dit : Dmk cr MUI, indicti U de Burgetaeeslèie \
Sefnedam t'ntin, ,.\', ij . levert in een
is h,els>ieJt nioi-en met te. .aai •
spwJifS f/uv iKhlemtand 4Uin;imrri, tulkn wij U naam siielkii li|d. wijt \,a|oa
\Vij (ons oo!drf 1 estui.ii,) eledeo a!• , wat mog-zhik v,,.cn:. nu t vette Icihrs in ons orgaan vt'Jrukkïa en zullen
wij naast • deze nog mee'f seheipere maatregelen weten te •voor de Alasiej, ^r'asten, ztia^en tLehni^eli pi. r'som. gl, en in
trelf^n', vergee-t- njét ons eongres-heslint .ingaande 1 Sept. vele gevallen niet zonder sueees. Dea k a November laai
IWtf m o-gen de leden niet. nu er samenwerken met ongc- den w ij 'een •onderhond niet Oen Hurgena e'sk r v.rn riibare
()i;fgntiiseerden of gêroyerfrden".
*
' . ^
Resultaat: de .persoiieelen yoorido'pig' 0 waken-vol salans
• .Betaal tnmv Uw aotitribatic..
Den fSe'tt-"Novcinlier evn* ••iKitrlioiiAl met-^deu Kurge-"
,
.S*'
*
De iitvidspi'nhïngm't'cslcr. ,meester van Seloedam', over den Heer I S . l v S , D.ir (Hkon
-'en' 1'lora, die \aiaat kS (Jet. zijn ntetiseheii met Had uitbvtaald, 'Onze .bemoertngen hebben dit resatraat. dat 4 vap de.
Waarschuwing.
; ' Alvorens in re'lalit^ te treden met P> G. Folkers, -6 mensehen'llke week I 10 - krijgen •jiHietaald en 2 'een'
«fc'Cuk S.alafis.
1
'
Pianist, v.lr.. Van. Wwustrfiat». Amste'rdanC en Albas, musiejis'
ss Wij stelden ons, sehriftelijk in verhiiidihg Biet "Men
eveneens Amsferdam, eerst informaties inwinnen bij onderBurgèmccster van Alaastneht. /aandaiit, üe\enter; Beve'rwyk
geteekende',
• ^
•
'
'
•
\
en Harljngen. Dat .{leden wij, vdat deed liet Bt-sfuur van de»
Amsterd.str'aativeg flbbis,' •
A. de AVitli, Administrateur A N.T.V., -N.C.A V. of .M A.V. V
5
Utreeht

bled,t zich aan,

"

AdroS Niaivvi'iulij.k XI, Ainstcrda.in.

* '

,

"7 ••

.i.-,,
• ' 11 *

'

Administratie.
• * 1\

'

V • Zij die • mtt de jaarwisseling een', he'ilweiisch of-groet
fn onS Orgaan' geplaatst zooden willen' zien, gelievl- dit
spoedig- nauwkeurig op te "géven. De prijs van i vakje i s :
alleen fria'am en" woonplaats met h g . ' o f . p . f éte. 40 ets.,
2 vakjes 0 8 0 cjs., 3 vakjes f. 1,20.
' •
-Deïe n i e L i w j a a r v v t n s c h e n worden alleen geplaatst bij voor
uitbetaling, en wordt de toezending daarvan tegelijk met
' het, bedrag gaarne .vóór " 2 0 Dec. g.s. aan tfe Administrie,
Amstejdanïsclfestraatweg I66bis, Utrecht, ingewacht.

Contributieregefing op 1 Januari 1910.

' •

Jngaande 1 janna,"! zal de 'contrihutie-ie-gelina; zij1^ als
volgt (_C0 , 1 1 gres-b^s1 uil 1-9-1S).;
,
t '
' '' '
rKlasse-A benede»
1 15.— loon pet week 2uct. eontributie.?
B van 1 15,— i tof, ,20,ï'
C
..,20 —
25•30
D „ ,, 25.—^ ,, , 30,35
E „ 3n,
„ •35,40
,.E
40,•45
ü boven f 40.50

'•

'a.

—pp*——

TT^

DE LICHTSTRAAL.
Redactie-Commissie FRANS WEBER , M. H. LEVI en N. KAL.

Adres Nieuwendijk 37, Amsterdam.

De abonnements-kwitanties le kwartaal 1919 gaan voor
'20 Dec. a.s. uit. Gelieve verhuizingen, adresveranderingen,
enz. tijdig aan den administrateur op te geven, ter vermijding •
Door nalatigheid van onze Post, die zeer bejangrijke
kosten.
,
copi'e in het geheel niet bezorgde, verschijnt dit nummer onnoodige
Öok nieuwe abonnés geven zich s.v.p. voor dien datum op.
een dag later.
* RED-

Bericht.

Officieele Berichten.
Gelieve alle correspondentie, het Hoofdbestuur
betreffende, te richten aan den Heer M. H. LEVI,
Bondsecretarisr Smitstraat lóhuis, Amsterdam.
Het Bioscoopvraagstuk. ,
Den 30 September 11. verzochten wij den Minister van
'Binnenl. Zaken bij de samenstelling éener Staatscommissie
eenige Hoofdbestuurders daaraan te willen toevoegen, den
9en November 11. zonden wij weer een adres aan den
Minister ,om alsnog een uit ons midden als technisch on
derlegde aan deze staatscommissie te willen toevoegen, wij
wachten af. Tevens verzóchten wij het N.V.V. den heer.
J. Óudegeest te verzoeken ats 2e kamerlid zijne Exellentie
in de Kamer te. inter.pelleeren of eenige vragen te stellen
naar aanleiding van deze benoemde staatscommissie.
Waarschuwing.
Er komen den laatsten tijd nogal eens wanbetalers.voor
in onze gelederen en wel voornamelijk te Amsterdam en
Den Haag, de afdeelingsbesturen zullen de meest scherpe
maatregelen te baat moeten nemen om dit kwaad volkomen
uit te roeien.
.
*" •
De Afd. Amsterdam kan geen geschikte.bode'bekomen,
dus zijn de leden verplicht het bestuur bij te Staan en moeten
hun confributie zelf komen betalen ten kantore of in Metropole.
Aan alle slechte betalers dit; Denk er aan, indien U
niet spoedig Uwe achterstand aanzuivert, zullen wij U naam
enz. met vette letters in ons orgaan afdrukken en zullen
wij naast deze nog meer scherpere maatregelen weten te
treffen, vergeet niet ons congres-besluit ingaande 1 Sept.
1919 mogen de leden niet meer samenwerken met onge
organiseerden of geroyeerden".
Betaal trouw Uw contributie.
De Bohdspenningmeesier.
Waarschuwing.
Alvorens in relatie te treden met" P. C. Folkers,
Pianist, v.h. Van Woustraat, Amsterdam, en Albas, musicus,
eveneens Amsterdam, eerst informaties inwinnen bij ondefgeteekende,
Amsterd.straatweg 116bis,
A. de With, Administrateur
Utrecht. 1
,
Administratie.
Zij die met de iaarwis
jaarwisseling een heilwensch of groet
in ons orgaan geplaatst zouden willen zien, gelieve dit
Spoedig nauwkeurig op te geven. De prijs van 1 vakje is:
alleen naam en woonplaats met h.g. of p.f etc. 40 ets.,
2 vakjes 0.80 ets., 3 vakjes f 1,20,
Deze nieuwjaarwenschen worden alleen geplaatst bij voor
uitbetaling, en wordt de toezending daarvan tegelijk mef
hèt bedrag gaarne voor 20 Dec. a.s. aan de Administrie,
Amsterdamschestraatweg 166bis, Utrecht, ingewacht.

Winter.

•

Met het oog op den aanstaanden winter, vestigen wij
er den aandacht op van H.H. Birecteuren. hun personeel
niet te vergeten, wat betreft zoowel 't toedienen van zoo
nu en dan een warm kop drinken, als het Inrichten van
een verwarmd schaftlokaal.
Ons. ledental.

-

Was ons ledental op 1 Oct. 1.1. nog maar,887, op 1
Nov/was dat al gestegen tot 969 en 1 Dec. hopen wij de.
1000 te zijn gepasseerd. ^
^
Contributiezegels.
Leden denkt aan de a.s. controle van diploma's, niet
één week moogt gij ten achter zijn, plak vol over Dec.
23e, 24e, 25e, 26e en 27e vakje. Betaal trouw en'op tijd
uw contributie.
Spaansche griep.
In verschillende Qepieenten- werd op medisch advies
door de Qemeenteautoriteiten de openbare vermakelijkheden
gesloten
Jn het algemeen belang was het noodig, maar
. .-overal was dit een halve maatregel, dus 'geheel af te
keuren,
, .,
Vele Gemeentepotentaatjes lieten duidelijk hun afkeer
voor alles wat openbaar vermaak betreft blijken, voornamelijk
de Burgemeester van Schiedam. Enfin, „wij- leven in een
snellen tijd, wat vandaag is behoeft -morgen niet te zijn".
. Wij (ons Hoofdbestuur) deden alles wat mogelijk was
voor de Musici, Artisten, zaal en technisch personeel, en in
vele gevallen niet zonder succes. Den 4en November had
den -wij een onderhoud met den Burgemeester van Tilburg.
Resultaat: de persoheelen voorloopig 6 weken vol salaris,
Den 12en November- een onderhoud met den Burge
meester van Schiedam, over den Heer J.. Sas, Dir. Odéon
en Flora, die vanaf 18 Oct'zijn menschen niet had uitbe
taald. Onze bemoeiingen hebben, dit resultaat, dat 4 van de
6 menschen elke week f 10 — krijgen uitbetaald en 2 één
week salaris/
,
l
Wij stelden ons schriftelijk in verbinding met den
Burgemeester van Maastricht, Zaandam, Deventér, Beverwijk
en Harlingen. Dat deden wij, wat deed het Bestuur van de
A.N.T.V., N.C.A.V. of N.A.V.?
Contributieregeling opjj Januari 1919.'
Ingaande 1 Januari zal de contributie-regeling zijn als
volgt (Congres-besluit 1918).
Klasse A beneden
f 15,—loon per week 20 ct. contributie.
„ Bvanf 15,—tot ,-, 20,— „ - „
» 25 „
„
' ,i C „ „20.— „ „25.— .« .1 » 30 •,
„
. „ D „ „ 25,- „ „30,„
„ 35 „
,, E „ „30,— i, i» 35,
„
i»
ji 40 „
"
„ F ,, „35,— „ „40,— „
„
„ 45,,
„
.. G boven f 40.—
„ .. .. 50 ,.
,,
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Afd. Den Helder :• W. Boon, Hoogstraat 9.
Boycot.
„ Rotterdam:'A. V. C. ten Bosch,'Scheveningschestr. 26
Het is dén ledeaten strengste vertraden samen te werken,
„ • Utrecht: E. van,Liefland, Kanaalstraat 83 bis.
met H. Voltman, Operateur, 'Rotterdam
„ Breda: G. J. van Leeuwen, Schoolstraat 3a.
H.H, Directeuren, wij verzoeken U dringend en in uw
M H. Levi, Bondssecretaris, Smitsstr. lóhuis Amsterdam
eigen vqprdeel .geen geroyeerden of geboycotten in Üwen
dienst te nemen, daar dit moeilijkheden kan opleveren.
Wacht U dus voor schade.

De strijd I

Het Hoo'fdbestuur heeft zich in verbinding gesteld met
de beide Directeuren Bonden. Secretaris den Heer R. Minden,
B. v. E. v: N B. T, en den Heer' Henri J. ter Hall N. B.
v. D. v. O. V. en aangedrongen op de 8 uren dag
Waar voornamelijk in de Schouwburgen een ellen lange
werkweek bestaat voor. haast allen, soms wel 90 uren
per week, meenden wij dat hierin een spoedige verandering
noodzakelijk was. Maar ook voor de-,Bioscoop theaters die
toujours eiken dag aan draaien van 2-12 en s'Zondags van
12-12 uur, iri- vele gevallen soms zonder fatsoenlijk tijd
om te-schaften. •
; '
Zondags braaien we overal op een enkele uitzondêring
na van 2 tot 11 uur dat zijn 9 volle uren zonder behoor
lijke schafttijd. Hierin dient verandering te worden gebracht,
daarom wènschen wij dat'maatregelen worden getroffen, dat
ingaande 1 januari 1919 de 8 uren dag ook in ons bedrijf
wo/dt Ingevoerd.'
.
Aanmeldingsformulieren.
De aanmeldingsformulieren móeten gezonden worden
aan den Honds-Voorzitter J. Holbein, daar deze de statistiek
bij zal .houden.
•
• Zonder aanmeldingsformulier wordt geen diploma meer
verstrekt.
" Elk lid is verplicht zijn verhooging van Salaris direct
op te geven aan den Bonds-Voorzitter met het oog op de
-progressieve contributieheffing Velen te Den Haag en A'dam
voldben hieraan niet en zullen ingaande Januari 1919 naar
schatting worden aangeslagen.
De diploma's zullen vanaf 1 Januari 1919 f 0.30 kosten^
Adspirant-leden.
Volgens congres-besluit mogen tot onzen bond toetrede;ri
adspirant-leden die den leeftijd van 16 jaren hebben bereikt.
Hun contributie bedraagt f 0.10 per week. Zij mogen
de vergaderingen niet bezoeken uitgezonderd de cursusiyergaderingen.
•
Waarschuwing.
Ieder expiicateur, pianist of opera'eur, wordt m zijn
eigen belang aangeraden, alsvorens te solliciteeren bij den
Heer F. L. Hertoghs, directeur Cinema Palace Rozendaal,
,tegen wien wij reeds meerdere malen waarschuwde, eerst
inlichtingen in te winnen bij het hoofdbestuur van den
Ned. Bond van Theater- en Bioscooppersoneel.
Alvorens in relatie te treden met H. Bos en H. Romberg
musici, eerst informatie's inwinnen bij het afdeelingsbestuur
Breda.,
J
'AfdeelingspenningmeeGters.
Afd. Amsterdam; J. J. A. Fol, Café Populair, Reguliersbreestr.
„ Den Haag, D. Haak, Netscherstraat 18.
„ Den Helder : W. Flbris Nap, le Vroonstraat 86.
„ Rotterdam; A. H. A. Swarts, Speelmanstraat. 113b.
„ Utrecht : J. J. Merkelbach, Leidschekade 19bis
„ Breda: C. v, d. Hoek van Ostende, 2e Markstraat 12a.
-Bondspenningmeester: A H. A. Swarts, Speelmanstr. 113b
Afdeelings Secretarissen.
Afd. Amsterdam: H. Vas Diaz, Café Populair, Reguliersbreestr.
„ Den Haag: A. van Otterloo Jr. Koediefstraat 9.

•. De-roode week (11-17 Nov.) is voorbij en was een
mijlpaal in de geschiedenis van het Nederl. vakverbond en
voor het Nederl. proletariaat.
Daar kwamen die 2 dagen in den Circus Schouwburg
de arbeiders uit alle oorden bijeen om in het openbaar hunne
zaken af te doen.
Daar waren meer dan 1500 afgevaardigden van alle
vakbonden S.D.A P. en vrouwenclubs.
Daar was een geestdrift een eenheid een sterke strijd
lust een vastberadenheid nooit gekend.
Daar' was één willen, één hoofd, één hart, één ziel;
daar was één sterke vuist.
Den 11e Nóv. werd deze sterke vuist, door den prole
tariër dreigend opgeheven en de Nederlandsche Bourgeoisie
sidderde. Nederland kraakte in al haar voegen, de Katholieke
en Christelijke kopstukken haalden hun tuighuis leeg en
Nederland verkeerde in staat van beleg.
Daar werd door 1538 organisaties de volgende resolutie
aangenomen:
De resolutie.
Nu de wereldoorlog, die over Europa's volkeren de
grootst denkbare ruïne en elfende "heeft gebracht, ten
einde is, valt de arbeidersklasse de historische1 taak ten
deel om te zorgen dat de wederopbouw van het econo
mische en^oeiale leven zóó geschiedt, dat zij daarin de
plaats krijgt, die haar krachtens getal en economische
onmisbaarheid toekomt. Zij mag, noch wil langer dulden
dat zij op de belangrijkste terreinen van het maatschap
pelijk leven' als minderwaardige en machtelooze staat en
anderen door het kapitaalbezit haar heele bestaan beheerschen.
Het congres begroet met oprechte vreugde het feit,
dat de sociaal-democratie in Duitschland en Oostenrijk
' de taak van de democratiseering en socialisatie in het
levensbelang der arbeidsklasse heeft ter hand genomen
en spreekt de hoop uit, dat de Duitsche revolutie, die
op zoo schitterende wijze de overwinning heeft behaald,
er-op even schitterende wijze in mogé slagen, haar sociaalpolitieke doeleinden te bereiken. Het doet een beroep
op de georganiseerde arbeidersklasse van de landen der
entente, om zoodanigen invloed te oefenen pp de vredes,
voorwaarden, dat de grootsche taak, die de Duitsche
revolutie niet alleen in het belang van het Duitsche,
maar in dat van alle volkeren te vervullen heeft, niet
verhinderd wordt door een lamgeslagen economisch
leven en een hongerende bevolking
De economische ontreddering door den oorlog ver
oorzaakt ook in Nederland, waar wel enkele groepen
van oorlogwinstmakers groote kapitalen opeenhoopten,
"
maar breede massa's der arbeidersklasse, mede door*de
totaal onvoldoende regeling der levensmiddelenvoorziéning
leed en lijdt, heeft zoodanige verhoudingen geschapen,
dat terugkeer tot normale en vreedzame ontwikkeling
slechts te bereiken is, wanneer dat door ingrijpende
politieke en sociale hervormingen mogelijk wordt gemaakt.
Het congres is van 'oordeel, dat de nobdige sta;
19 biliteit in het sociale leven van het land alléén dan zal
worden bereikt, wanneer door de arbeidersklasse door
middel van hare politieke- en vakorganisaties in elk, op
zicht het haar toekomende aandeel in de beheersching
van het poltieke- en sociale leven wordt verkregen 'om
>
daardoor allereerst in hare nöoden en behoeften te voor-

ziien. Waarbij pok gelet moet worden op de behoeften verplicht, wettelijke bepalingen uit te vaardigen, .volgens
- van de honderdduizenden welke als soldaten verplicht welke met bepaalde tusschenruimten een beperking van-den
waren hun arbeidspositie te verruilen voor die van den duur van dén dagelijkschen arbeidstijd in dier voege intreedt,
dat na afloop van een nader overeen te koméh termijn
legerdienst.
Stelt het volgende program van eischen vast, welker algemeen de wettelijke 8-urendag bereikt is.
Ir- De arbeidstijd in mijnen, continuebedrijven en in het
inwilliging een onmisbare voorwaarde vormt voor het
bijzonder in de gezondheid schadende industrieën moet ver
bedoelde herstel.
1. Onmiddellijke demobilisatie 'met uitkeering van be kort worden tot een maximum van 8 uur daags.
c. Nachtarbeid tusschen 8 uur 's avonds en 6 uur's mor
hoorlijke vergoedingen, zoolang de gedémobiliseerden
gens moet wettelijk worden verboden voor alle bedrijven,
werkloos zijn.
v 2. Onmiddelijke invoering van aljgemeen vrouwenkies die niet volgens hun aard of uit technische overwegingen
op nachtarbeid zijn aangewezen. De arbeidstijd mag in berecht ; kiesrecht- voor alle meerderjarigen.,
3. Afschaffing def Eerste Kamer en beslissing over bedrijven, waarin nachtarbeid is,toegestaan, 8 uur per etmaal
niet overschrijden.
oorlog en vrede door de volksvertegenwoordiging.
d. Den arbeider moet wekelijks een achtereen volgende
4. Dekking der kosten van alle crisisuitgaven en Sociale
maatregelen door heffingen ten laste van het groot rustduur van . minstens 36 uur wettelijk worden verzekerd,
gelegen tusschen den Zaterdag en den Maandagmorgen. Uit
kapitaal en van het groot-grondbezit. •
5. Socialisatie van alle bedrijven, die daarvoor in aat^ zonderingen op deze Zondagsrust mogen alleen gemaakt worden
merking komen.
• voor de verrichting van werk, dat noodzakelijk 4s voor de
wederopneming van .het bedrijf op Maandag, zoowêT
6. Snelle en afdoende voorziening in den woningnood.
voor bedrijven, die
technische overwegingen niet kunnen
7. Verbetering van den tpestand der Tdeine boeren,
8. Inwilligrag van alle eischen van het program van worden onderbroken en voor die''werkzaamheden, die dienen
den Bonö van Dienstplichtigen en,van den Bond van ter ontspanning en ontwikkeling'der bevolking op Zondag.
In al deze gevallen moet de 36-'urige ononderbroken rustduur
MindeixMarinepersoneel.
op werkdagen worden verleend. De' uitzonderingen moeten
9. Intrekking van de staking?wetten van 1903.
10. Levensmiddelenvoorziening als gemeenschapszorg met in de wet nauwkeurig worden omschreven. In continuebe
samenwerking van boeren, landarbeiders en verbruikers drijven moeten, ter verzekering van den wtkelijkschên, on
onderbroken rustduur van 36 uur, reserveploegen worden
organisaties. Regeling van productie en aanvoer.
11
Invoering van Staatspensioneerin op 60 jarigen leeftijd ingesteld. De" dagtaakverdeeling moet zóó worden ingericht,
12. Aanvaarding en tenuitvoerleggen van de internationale dat de arbeiders minstens elke derdq week des Zondags vrij
-'
eischen der vakvereenigingen op het gebied der sociale hebben.
e. De voor de gezondheid meest schadelijke bedrijven
wetgeving (program van Bern) .
13. Onverwijlde invoering van den wettelijken 8-urendag moeten in iederjgad bij verordening worden omschreven.
Sub a /CfTt) hebben reeds een wijziging ondergaan zie
en van den 6 urendag voor ondergrondschen mijnarbeid.
14. Volledige werkloozenzórg onder teheer der arbeiders punt 13 vip de resolutie En hoofdstuk 111 is voor alle
werkers in het amusementsbedrijf, wel van het allergrootste
organisaties.
15. Belangrijke verhooging der salarissen van werklieden belang. Arbeidswet (bescherming pok van ons bedrijf). On
en lagere ambtenaren in publieken dienst en van het gevallenwet (waaronder begrepen al de menschen werkzaam in
óns bedrijf. Musici, 'Art is ten, Kellners, Zaal- en Technisch
Spoorwegpersoneel.
.
Het congres besluit tot de benoeming van een Comité-7 personeel).
Staatsziekenzorg, Werkloosheid, Verzekering.
van Actie dat voor opdracht heeft zich ter inwiliiging
Hoofdstuk IV de 36 urige onafgebroken rustpoos (een
van de eischen van dat program, tot de regeering te
wenden en in het land eeii zoodanige agitatie te ont vrije dag per week).
Bij al deze punten hebben ook wij belang alle werkers
wikkeien dat het program,^ gedragen door den eendrachtigen en onyerzettelijken wil van het Nederlandsche in het Kunst- en Amusemetsbedrijf, daarom dient gij Musici,
proletariaat, onafwijsbaar wordt, en daartoe eiken vorm Artisten, enz, allen achter ons te staan.
Uw kopstukken tot samensmelting te bewegen, hen
van demonstratie, ook die der algemeene werkstaking
zoo noodig te dwingen tot centralisatie.
aan te grijpen.
> •
Sluit U aan bij den Nederlandschen Bond van Geëmpl.
De Sociaaldemocratische Arbeiderspartij, en het
Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen verklaren in het Kunst- en Amnsementsbedrijf.
Strijd met ons mede den strijd voor betere arbeidsplechtig al hun* krachten en alhun volharding te zullen
aanwenden om de in dit program vervatte levenseischen en levensvoorwaarden.
Wee de Regeering die hare belofte niet houdt en deze
der arbeidersklasse ten spoedigste te doen zegevieren.
Zij doen op het . Nederlandsche proletariaat een eischen niet inwilligt.
Nog staat de geweldigde robuste proletariër daar met
krachtig beroep om hen in den strijd voor de verwezen
zijn opgeheven vuist.
lijking dezer eischen met al hun energie te steunen.
,
HoLBEtN.
Als arbeiders in het Kunst en Amusementsbedrijf kxumen
wij allen dit programma onderschrijveh.
We zullen niet stilstaan bij de voornaamste punten n.L'
punt 3. 4. 5. 6. 9. 10. . Uv 12 en 14
doch meenen wij
Goede organisatie kan niet anders dan ons geheele
een overzicht te geven van punt 12, program van BernHoofdstuk III en IV zullen wij in zijn geheel opnemeii. bedrijf ten goede komen... Dén 28en October 1.1. had ons
Hoofdstuk III behandeld dé sociale verzekering. Door Hoofdbestuur belangrijke besprekingen met het Hoofdbestuur
voering in den kortst mogelijken tijd van verzekering tegen van de Bond v. Exploitanten van Nederlandsche Bioscoopziekte, beroepsongevallen, invaliditeit, ouderdom en werkloos Theaters. O.m. werd hier besproken de organisatorische
heid. Alle de sociale verzekeringen betreffende dokumenten samenwerking om stakingen le voorkomen en door middel
en verklaringen moeten kosteloos worden uitgereikt en zijn van arbitrage geschillen te beslechten.
Wij verzoeken in deze de medewerking van onze
vrij van fiscale rechten.
afdeelingsbesturen. Mochten er geschillen rijzen, dan
Hoofdstuk IV-. Arbeidstijd.
a. De dagelijksche arbeidstijd mag voor alle arbeiders wendt gij U met dit geschil tot uw Hoofdbestuur en het
de 10 uur niet overschrijden. De kontrakteerende staten zijn Hoofdbestuur stelt zich onmiddellijk in verbinding met het

In het belang van dlte bedrijf.
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hoof.dbestuur dér directeurenbond. Indien hetafdeelingsbestuur
zich wendt tot den bertokkén Directeur zal het afdeelihgsbestuur verwezen worden naar het Hoofdbestuur. .
Mochten de Directeuren belangrijke " veranderingen
wenschen irf te voeren die direct of indirect verband houden
met de belangen' van bjet personeel, zoo zal 'dit eerst döor
beide Hoofdbesturen worden besproken.
,
Elke Directeur en elke. employé, is • verplicht zich te
organiseeren.
:Mochten ide door beide organisaties genomen .besluiten
niet worden /nageleefd, zoo zal Directeur en employé zich
bkot stellen aan zéér zware straffen.
<
De 11e November 1.1. had de tweede conferentie plaats
alwaar onze besprekingen betere .vorm aannamen en alles
nog juister werd omlijnd. > .
'
De beide Directeurentfonden zullen spoedigsamensmelten
zoodat we twee gfoote Bonden hebben in ons bedrijf (de
A.N.T.V. enz. zullen' zich wel moeten fustoneeren in het
belang van haar leden.)
Hier werden door ons belangrijke vraagstukken behan
deld en in beginsel besproken: Looneischen van onze afd.
Den Haag en onze congresbesluiten. Direct na de fusie van
de Directeurenbonden zullen de besprekingen worden voort
gezet.
VOor wie bekend is in de „Vakbeweging" zal dit een
bewijs zijn dat beide groepen geen anarchie-wenschen ...
wij gaan in de zelfde lijn werken als de Ned. TypografenBond.
,
Afdeelingsbesturen gelieve zich over deze manier van
samënwerken uit te spreken.
Het Dagelijksch Hoofdbestuur.

Over en uit het Bioscoopbedrijf.

.
4
•
•Reeds vele malen en van verschillende zijden, is gewezenop de dikwijls voorkomde fouten in titels van vefschillende
films. In den laatsten tijd vertoond zich echter een euvel,
dat veel ernstiger is.ten euvel, dat voor films- én bioscoopbe
strijders zekereen wapen kan worden, waarmee raak is te slaan.
Wij bedoelen de on-literalre, om niette zeggen ideotenyorm en stijl waarin verschillende titels gesteld zijn. Ook
de vocabulara die gebruikt wordt is dikwijls zeef ergelijk.
Daar wij geen der filmverhuurders of fabrikanten willen
benadeelen, zijn wij verplicht feiten te verzwijgen. Wij
constateeren echter deze hatelijke domheden. Wij achten ons,
daartoe verplicht omdat van de zijde der exploitanten tot
toe weinig of niets gedaan werd, dit euvel uit te roeien,
't Is te begrijpen. Het meerendeel der huurders heeft slechts
één eisch : „Is de film een schlager?" Over een zoo belang
rijk onderdeel als de literaire verzorging van den titel, breekt
men zich het hoofd niét. Het zou voor-de meesten ook
moeilijk zijn.
Het beoordeelen der artistieke en literaire waarde van
een film moge vandaag nog geen levensvraag zijn voor den
Bioscoop-Exploitant in het algemeen de bestrijders zullen
de „Kijkspulhouders" van den naar schoonheid strevenden
exploitant weten de pnderscheiden.' Maar tot zoolang zullen
zij te fouten en tekortkomingen als gewettigd wapen gebruiken.
•Men zij op z'n hoede.
De kwasie-geestige film-titel vertalers dienen gemuilkorft te worden. De ongestyléerde pathosbroeiers berge men
bij het archiet van voor 188P of . bestaat er mogelijk
heid, de, met de titelverzorging der films belaste geëm
ployeerden te organiseeren?
> 'Ze behooren in onzen Bond thuis, voor zoover het ons
land betreft.
Kameraden, handen aan den ploeg, tot veredeling. -

Bij 't Strijkje,
Als' lang vervlogen weemoedszangen,
.
gekomen >uit het wondr'e voort • "
van zacht ontloken, teer accpord,"
dat in de zomerkoelt'" blijft hangen, _
. >
• ' *•';'.
v •. •
Eil galmend voo^t in lichte ruimte,
1
geduld met lieden ,'luisterend,
druk pratende of fluisterend,
verscholen onder boom gépluimte . . • •
V
£
~
Gekraak van grint door kelnersvoeten
,
Ting-teng van 'glazen vol of leeg. '
De lucht van dranken walmend steeg
tot geur en klank elkaar ontmpeten.
Gegichel, glans, van uniformen, "
geklepper van 'n deur in hoek,
bewogen door gestaag bezoek,
Verstoren schoonste klankenvormén.
Maar al verachtend, sterk als helden,
- verheven in hun wanhoop-strijd,
door eigen kunst en lust verblijd,
die nooit.de ooreloozen telden,
staat daar, zijn
een simpel
de hel van
-met heilig vuur

melodiën smijtend,
clubje, onvermoeid,
ondank lang ontgroeid,
rumoeren splijtend.

n.m.-QVa uur, 7 Aug.'18
Hötel Rustoord.^ Utrecht.

PIET WIOMAN.

Uit de Afdeelingen.
AMSTERDAM.
. ; ' De nieuwe samenstelling van het'Bestuur afd. Amster
dam, gekozen in de ledenvergadering van 19 Oct. 1918,
s
is als volgt: *
H. C. Hillert, Voorzitter. ,
"
Commissarissen:
Q. J4öhle.
jF. R. Weber, 2de Voorzitter.
F. Vermeulen.
H. Vas Dias, le Secretaris.
I. W. B. Beek.
H. Phillipeau, 2e Secretaris.
A. C. Bastiaahse.
J, j. A. Tol, Penningmeester.
A. Swaap. •
F. J. Wertwijn, 2e penningmeester
ROTTERDAM.

in Memoriam.
Ons bondslfd O. J. Heppener, violist in de Concertzaal
„Matador," is op 11 Nov. aan Spaansche griep overleden.
Weinige "Rotterdamsche bondsleden zullen hem gekend
hebben. Hij kwam voor enkele maanden hier van een andere
afdeeling over.
In stilte is hij heengegaan. Doch ook hem missen wij
noode.
1
Hij ruste in vrede.
Kort verslag H.h.'verg. 30 Oct. in „Centraal", Binnerótte 108.
\
De voorz. opent de verg.» om 11,45, verzoekt den 2den
Secretaris de notulen voor te 'lezen, die onveranderd worden
goedgekeurd. Hierna worden de ingekomen stukken behan
deld en* ook de uitgaande, die deze keer nog al talrijk
waren. De voorzitter, houdt daarna een bespreking over het
mjipuden Congres en dé daar. genomen belangrijke besluiten,
nij wekte den leden op deze besluiten trouw na te komen,,
want ze zijn in het belang der organisatie.

5

Ook hadden wij, in'pns midden onze jonge vakgroep dit was steeds bij een poging gebleven, daar de brandwachts
Brandwachten, voor onderget. eeh erg prettig gevoel omdat ••er aanvankelijk niets van wilde wéten en'het verheugdé
hij vanaf .het begin heeft ingezien dat zij bij ons thuis hém dan ook zeer dat de brandwachten vereeniging er toe
over is gegaan een vakgroep te vormen, van den Bond,
behoorden.
• .
- Bij, de rondvraag kwam een andere groep zich aan- temeer verheugde hem dit, daar het hem bekend is dat er
inelden n.1. de 'kelners, ook zij wenschen zich bij onzen onder hen vele goede, ja zelfs enkelen zeer goede krachten
organisatie in de toekomst wat aan heeft
bond aan te-sluiten, wij als bestuurdereri zullen alles in 't schuilen, waar de
:
wérk stellen om' ook deze'menschen krachtig te organiseeren. en spoort allen aan trouw de vergaderingen te bezoeken en
't Is noodig. Ondertusschen 't gaat ons goed in Rotterdam, propaganda te maken voor den Bond opdat wij straks, als
wij groeien als kool, niet stilzitten is 't parool, steeds-voor de gropte wereldstrijd is' geëindigd-sterk £n hecht zullen
waarts, ieder lid moet própagandist zijn, moet de menschen Staan tegenover de organisaties der werkgevers, daar deze
dé noodzakelijkheid van aansluiten telkens onder het oog zich zeer zeker ook sterk zullen ontwikkelen eri heet allen
brengen, wij zorgen voor de rest. Allen lid van onzen bond, welkom in de gelederen van den Bondi (Aplaus.)
De voorzitter dankt den heer Ten Bosch voor het ge
allen met liefdé gewerkt voor je organisatie en vooral trouw
sprokene en geeft de verzekering dat ook van de zijde der
vérgaderingen bezoeken, ook dat is noodig.
Aanwezig 63 leden, (te weinig). 1.30 sloot dè voorzitter, vakgroep alles gedaan zal worden om den Bond zoo hoog
mogelijk op te voeren en zegt dat volgens de aanmeldings
ac mgadeting.,
V
'
' . Secr ;
formulieren reeds 27 brandwachten als IW zijn toegelredetf
Na eenige discussies werd besloten met het vragen vai
P.S. Ondergeteekendé verzoekt den leden die klachten vrije dagen en de besprekingen van gedwongen vfijnenyni
hebben, deze bij hem schriftelijk in te dienen, góed-duidelijk der brandwachten' nog te wachten en tegelijkertijd met de
omschreven, m 't belang van de goede afwikkeling.
vast te stellen minimum loonstandaard een geschikte regeling
klaar te hebben •en te trachten deze tegelijkertijd doorgevoerd
Het onderstaande adres wérd aan den Rötterdamsêhen
!
te krijgen.
J,
Gémeenteraaad verzonden.
Verder werd besloten, aangezien op het óogenblik geen
.
.
• Aan dfiti Raad der Gemeente Rotterdam actie op 'touw gezet kan worden van loonsverhoogïng naar
aanleiding van een belofte aan den directeuren gédaan na
Geven eerbiedig te kennen J; Holbein en A. V. C. ten de laatste behaalde sucsessen van den Bond, eefV toeslag te
Bosch resp. voorzitter' en secr.' der afd. R'dam "van den vragen voor die gebouwen waar -het "loon der brandwachten
N. B. v. T. en B.-personeel, Schéveuingschestraat 26b.
minder dan f 1.50 per avond, bedraagt, opdat dit het mini
dat zij met groote belangstelling' en Instemming ke'nnis mum wordUvoor alle gebouwen per avond. /
,namen van de onderscheiden verzoeken ,om, subsidie van
Hierna Werden eenige punten, van meer haishoudelijken
diverse kunstinstellingen, en, van de terzake door üwen aard besproken. De heer Ten Bosch wekte allen nogmaals
Raad benqemde Commissie;
,
:
op tot propaganda voor den Bond.
/
;
•
dat zij de verzoeken<dezer kunstinstellingèn ten zeerste
Niets meer aan de orde zijnde sloot de voorzitter de
wenschen te steunen en op een gunstige beslissing in deze vergadering. '.
"
. • •
'
/'
aandringen.
,, , , , .
,
'•• •••
J. Janssen, Secretaris,
Waarbij zij Uwen Raad beleefd doch dringend ver
/Tochtstraat 95b.
zoeken als eèn der voorwaarden voor deze subsidie te
stellen dat'op" een door Uwen raad te bepalen wijze zal,
Een eigenaardig mensch, niét onsympathiek, is de Heer
worden rekening gehouden met de arbeidsvoorwaarden van
het personeel, zoowel artisten, als musici, zaal-en techiïisch Chermoek, directeur „Kosmorama" en „Princesse Theater".
Metrmalen zag ik hem op een openbare vergadering.- Ook
personeel.
,
•
durft hij wat te zeggen, al is hij directeur en al hebben wij
1
, 't Welk doende. '•
al eens een appeltje met hem te /schillen gehad, hij durft
J. Holbein, Voorzitter. •
en is moediger -dan alle musici en artisten met hun resp'
A. V. C. ten Bosch, Secr.
bestuurders bij elkaar. Die schreeuwen buiten de deur, doch
Rotterdam, 19,18.
durven niet op de vlakte te komen om hun1] smoesjes en
Dinsdag 12 Nov. 's nachts 11,30 uur, werd "hier een leugentjes waar te-te maken.
openbare" vergadering gehouden yoor kelners werkzaam in
't Was jammer dat de meesten, die de hier bedoelde
het Kunst- en Amusementsbedrijf. Ongeveer 20 kellners vergadering bezochten, dézen/heer zoo slecht konden ver
waren aanwezig. Na inleiding door den voorzitter en eenig staan en begrijpen, 't Is een Rus en dat zegt veel. Overigens,
debat-met een paar bestuurders van den-Ned. Centralen er was" wel wat vóór zijn idéëen.te zeggen geweest. Hij, b.v.
Bond yan Geëmpl. in het Koffiehuis en Restaurantbedrijf, 'wil .opheffing van vakvereénigingen en een inkóopceritrale
sloten alle aanwezigen zich bij onzen bond aan. Wij komen door de directeuren voor/ hun personeel. Eenerzeids geOD de kwestie- met den kelnersbotid nog wel eens, tefug. dwonge winkelneering dus, anderzijds Coöperatie. Maar ik
zei reeds, hij is een Rus/
,
Wij, mijnheer Chermoek, willen ook een inkoop Centrale
Verslag 1ste Huishoudelijke Vergadering der Vakgroep van alle, levensmiddelen/ enz. een Coöperatieve. Doch daar
4
Brandwachten, van de afd. Rotterdam
naast een sterke vakorganisatie, dje beiden elkaar noodig
hebben en steunen. '
.
op 3 Nov.-1918 in Café Centraal.
,.
Van vrije mannen!?
Aanwezig 22 leden, levens is aanwezig de Heer Ten
Toen
op
den/bewusten
nacht van 16 op 17 .Sept. I I.
Bosch, afd. Secretaris.
; De voorzitter Cleton opent de vergadering, heet allea het contract werd^opgemaakt tusschen de directeuren eener
welkom en zet nogmaals uiteen hoe wij er toe gekomen zijds en het bestuur van onzen bond anderzijds betreffende
'de verhoóging van loonen, werd door een onzer de vraag
zijn eèn vakgoep ^an den iBond te vormen en spoort allen
tot krachtigen propaganda voor deze aan. Nu stelt hij den heer 'gesteld, of de heeren er aan herinnerd zouden worden dit
• . '
Ten Bosch aan de vergadering voor. Deze richt hierop het besluit nu ook loyal na te komen.
De voorzitter de heer Soesman gaf hierop te kennen;
woord tot de aanwezigen eh zegt, dat het bij hem. steeds
voorop heeft gezeten, de groep brandwachten werkzaam in „dit besluit is voor alle directeuren van kracht, alle onder
het amusementsbedrijf in hun organisatie te krijgen, doch nemers van publ. vermakelijkheden moeten vanaf 22 Sept.
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het loon van hun personeel met 20 pCt. verhoogen". Wij
herinnerden er aan dat wel eens meer een besluit genomen
was, dat de "heeren aan hun laars lapte/'t geen ons réden
gaf hier iq het'bijzonder de nadruk op te leggen. De heer
Soesman noemde zijn bond een organisatie van vrije man
nen, die ook voor hun zaken te zorgen hadden. Daar zijn
wij het met eens, mijnheer Soesman. Ook wij zijn een
organisatie van vrije .mannen, maar onze bestuurders" zijn
geen kwajongens, en wanneer door onze organisatie een
besluit genomen werd, zouden wij willen zien of iemand
dat négeerde, wij zouden hem. laten zien wat het zeggen
wil als vrij man zich niet te hóuden aan organisatLe-dicipline
en aan besef van verantwoordelijkheid.
Wij laten onze organisatie niet gebruiken als een troep
kwajongens, als onmondige, een eenmaal genomen besluit
moet loyal worden, uitgevoerd.
En wanneer leden, zooals in uwen bond, mijne heeren,
die mede ter vergadering, aanwezig, dus zonder.er iets tegen
te zeggen mede het besluit goedkeurden, wij noemen slechts
de heeren ' v. Wijmen, Gordijn Jr. en... P. Vermeer, hun
verplichting niet nak men, ja zelfs zooals de twee eerstgenoemden op minder faire manier dat gedaan hebben?
Dan zeggen, wij; dat is geen organisatie van vrije mannen,
maar een van ja nou. Wij stellen'uwe organisatie verantVfóordelijk hiervoor, wij eischen van U, dat U met al de
middelen die Ü ten dienste staan deze heeren zult verplichten
hun gegeven woord na te komen.
Wij kunnen en mogen hierin niet berusten, anders
zouden wij zijn, geen or^nisatie van vrije mannen.
TEN BOSCH;

Afdeeling Den Haag.
Den 28en Oct. 1.1. hield de afd: Den Haag een Open
bare Vergadering in het Volksgebouw.
.
;
Als sprekers traden op de heeren j. J VAN LANGEN,
onderwerp: „Waarom loonsverhooging" en J. HoLBEiN pnderwerp; „Vak of Bedrijfsorganisatie".
De zaal was matig bezet. Beide sprekers werden met
aandacht gevólgd. ; Na de zeer intersante rede van Holbein
•welke ruim een uur duurde, werden door den heer Janse,
voorzitter hf.T.V. eenige vragen gesteld naar aanleiding van
x de mislukte strijd der Rotterdamsche Musici en de leugens
daarover verspreid.
•
^
Holbein beantwoordde de vragen en zei aan het'slot,
dat hij ten alle tijde bereid was met die kopstukken die.,.
zoo fier een strijd voeren in debat te treden..; met een
daverend aplaus werd spreker beloond.
'
v

Onze zevende Afdeeling.
' Den 25 Nov. 1.1. werd onze afdeeling Enschedé opge-;
richt, dank zij den. onvermoeiden ijvei:vvan onzén vriend
H. Kluizenaar, aanvankelijk met een 14-tal leden hetwelk
zich spoedig zal uitbreiden.
"
- i
Tot bestuurders werden gekozen: de heer H. Kluizenaar,:
voorzittêr, mejuffrouw A. de Schaap, penningmeesteresse,.
de heer H. j. R. Pillard, secretaris, janninksweg 85, En
schedé, tot commissarissen de heèrèn L. Tnörbruggé en .
K. Buijink.
Wij wenschen het bestuur van onze jongste afdeeling
veel. succes toe en mejuffrouw A. de Schaap onze eerste
vróuwélijke .bestuurder (onze Suze Groenewegj dat zij voor
'onzé afdeeling Enschedé een zuinige huismoeder is.
Eenige wenken: Sluit u onmiddellijk aan bij den Enschedéschen bestuurdersbprid. Vergeet nooit dat er een,
Hoofdbestuur is dat U bijstaat in alle zaken van eénige.
importantie.
J
Het Hoofdbestuur^
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Als 't Recht verrijst.
„Makkers, die de krullen schaven,
zwoegers in de kalk en steen,
allen die in d' aarde graven ;
't Licht gloort door de wolken heen!" „Schilders, smeden, machinisten,
sjouwers, slpvers in transport.
Werkers, voel je zielen gisten.
* 't Ijzer breekt,, dat d' aard omgordt."

<

' mag leiden tot één/hechte, organisatie in het Kunst- en
Amusementsbedrijf.
* ,
.Ook te Amsterdam zullen door ons afds. Bestuur en het
Bestuur van de Amsterdamschen Bestuurders Bond besprekin
gen 'gehouden worden met de Besturen van de A. T. V.;
N.'T. K. V.;' N. C. A. V. ;.,N. A. V. en N. T. V. Den
^.Hkag zal spoedig .volgen en ook onze andere afdeelingen "en
wellicht binnen afzienbare tijd bestaat er inplaats van zes
kleine één groote Bond met circa 5000 leden die uitgebreid
kunnèn worden tot 10.000 leden.'

7

•hier zal opgericht worden een afd. van den Nederlandschen- Bond van Theater- en Bioscooppersoneel. Die
beide Bonden zijn moderne vakbonden en aangeslptén
bij het N.V.V. Ik waarschuw met nadruk aan kellners,
hotelbedienden en bioscooppersoneel dat [indien zij nog
prijs stellen, op hun katholisteit, zij niet kunnen of mog,en
aangesloten zijn bij een der bovengenoemde bónden.
Men kome tot ons Tuinstraat 66.
,
.
.
.
C. Th.'A. Bodden'.
Wij danken den heer <fiodden hartelijk voor de enorme

„Stil verbloedend öf verpletterd
. ligt je.broeder in het slijk.
Wijl de vlam van roofmoord knettert
steelt wat macht bezit zich rijk."
„Rotte burchten en paleizen
'
werden met' den buit gevuld,
doch de zwaard omklonken zeisen
trillen woest van ongeduld."

"

„Uit den damp van bloed en gassen,
vrucht van macht en hierarchie,
van gekweekte haat der rassen,
rijst een grootschè harmonie,"
„Rijst de geest van mensch tot menschén.
Stijgt als frissche levensbron,
't heilig vuur yan onze wenschen;
't'Recht, dat eind'lijk overwon."
„Uit vulkanen barst de vrijheid
al verzengend door haar gloed;
Roesvérdronken grijnst de blijheid,
dreigen wraak en overmoed,"
„Waakt, verdrukten, 't Recht der menschen
is zoo heilig, rein en teer.
.
Haat en tweedracht zijn haar grenzen,.
troon en kroon Voor nieuwer heer."
„Eeuwen was je neergebogen,
snakkend naar je h'eilig recht.
' Hebt met suf gestaarde oogen
door je zorg, je veel ontzegd."

r

Laat het recht je vaardig vinden,
hoog, bezonnen, fier en vrij.
Recht kan nimmer recht ,ontbinden,
't Recht alleen'zij heerschappij."
't Recht zij in je hand: de spade
hamer, bijtel, of houweel,
^ die als kind in blanke wade
brengt z'n handjé aard' als deel,
„Helpt een tempel op te bouwen,
als een vrijheids-symphonie.
't Fundament zij ons vertrouwen.
Onze dienst zij: Harmonie!"
Utrecht 9 Nov. 1918.
PIET WIGMAN.

Samensmelting.
Dank zij onze sterke propaganda en onze stevige agitatie
voor één Bond in het Kunst- en Amusementsbedrijf komen
de kopstukken van de andere organisaties bijeen om de fusie
te bespreken. Te Rotterdam was reeds een Vergadering be
legd op 21 November j.1. waar inplaats vian de Minimum
loonstandaard de Samensmelting besproken werd hetwelk
binnenkort gevolgd zal worden door offideèle besprekingen
die naar wij vurig hopen trots al het gekrakeelvan Betweters

Katholieke tegenwerking.
Den 25e Nov. 1,1, had ons Hoofdbestuur een openbare
vergadering aangekondigd te Tilburg des middags te 12 uur
in Café „Centraal", doch zie wat de Tilburgsche Courant
en alle andere Tilburgsche dagbladen Zaterdag 23 Nov.
onder de rubriek ..Ingezonden" opnamen:
f
Geachte Redactie.
;
Beleefd verzoek ik U opname van het volgende.
Hier ter stede bestaat zooals mij ter oore kwam,
een afdeeling van den Nederlandschen Bond vaa Geëm
ployeerden in het Hotelbedrijf, terwijl de volgende week

propaganda die hij v o o r ons heeft gemaakt, dank zij zijn
medewerking ging de vergadering toch door én wwd be
sloten binnen den kort mogelijken ti]d de afdeeling Tilburg
op te richten. Wij maakten nieuwe leden die heel goed
weten dat wy zorgen voor de belangen van de menschen
op dit aafdsche tranendal en Bodden met Geestelijke Advi
seurs zorgt voor het hiernamaals.
.
Is den heer Bodden bij zijn Edelachtbare van Tilburg
geweest om de belangen te bepleiten van de menschen
werkzaam in liet Kunst- en Amusementsbedrijf tijdens de
sluiting vanwege de Spaansche griep ? Met het gevolg dat
.zijn Edelachtbare de Exploitanten een schrijven zondt waar
p.a. in voorkomt:
,
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.Intusschen kan het gevolg van het tijdelijk intrek
ken der" vergunningen zijn, dat een niet gering aantal
personen werkzaam in de bioscopen, hun inkomsten,
zullen missen wanneer niet word/ voortgegaan hun loon
te betalen." In verband met de waarschijnlijkheid dat de
intrekking der vergunningen slechts van ko^|n duur
zal zijn. en met de omstandigheid dat juist in demaatsten
tijd, door de aanwezigheid van vele 'militairen het aantal
bezoekers van de bioscopen niet weinig is toegenomen,
zou ik het bijzonder op prijs stellen, indien door U
zou kunnen beslotea worden voorloopig aan bedienden
en employé's, werkzaam in uw bedrijf, hun loon te
blijven betalen. Ik heb mij veroorloofd hierdoor een
beroep te doen op uwe welwillendheid, in de overtuiging
dat U Uwe* employé's in deze moeilijke tijden, niet zult
vergéten.'en wel bereid zult worden gevonden een offer
te brengen tengevolge van een maatregel "die in het
algemeen belang gebiedend noodzakelijk was.
De Burgemeester van Tilburg,
' y .(w g.) Vonk de Both

\
,
ï

aannemen, dat goed geschoold^ en geroutineerde krachtëh
veelal welkom zullen zijn.
Hoewel/ men zich geen illusies maken moet omtrent
een mogelijk succes, aarzelen .wij geen oogenblik de hand
aan den ploeg te slaan. We zullen het Hoofdbestuur ver
zoeken de noodige stappen te dóen in de bedoelde richting
en geven u de verzekering, dat ook wij al het mogelijke
zullen doen om het doel te bereiken.
Dank voor uw initiatief.
RED.
Theoretisch heel mooi, pracktisch nog mooier, om
dat in ons i bedrijf de loonen veel te laag zijn en buitenlandsche werkkrachten niet voor lager loon naar hier zullen
komen. Veeleer bestaat er gevaar dat de goede werkkrachten
naar het buitenland zullen gaan. Dit gevaar kunnen de
directeuren voorkomen indien zij prijs stellen op' goede
werkkrachten door de loonpn beduidend te verhoogen en
een betere arbeidstijdsreggling in te voerèn, n 1. Achturendag,
rust- en schafttijd op Zondagen, extra vergoeding op feest
dagen, enz.

Ziet U mijnheer Bodden, zoo werken de „Modernen''
(niet Révolutiönair). Intusschen danken wij zijn Edelachtbare
voor zijne bereidwilligheid hetwelk tot resultaat heeft dat
de Exploitanten , tot nu toe het loon hebben uitgekeerd, maar
indien de sluiting langer duurt vreezen wij dat het spoedig
zal eindigen.
'
Toch dienen wij nog hierop te wijzen dat het bestuur
van de Koninklijke Harmonie (de heeren Verbunf, Bloemjous
en anderen) nog niets hebben uitgekeerd aan de menschen
bij hun in dienst. Wat wij nu juist niet zoo Christelijk
kunnen vinden. Eigenaardig was dat een der empl. van den
heer Onstee (alweer Onstee) 4 dageji de wapens droeg,
voor de burgerwacht om de denkbeeldige revolutie te bezweren
en daarmede f 12.— verdiende, voor de man in dezen tijd
een buitenkansje. Jawel zegt de heer Onstee 12 en 3 = 15
dus. had, de man juist zijn f 15,— en die f 12,— stak de
heer Onstee in zijn zak . . O! pardon . . . die werden
door hem verdobbeld in tijd van Vi uur.
;,v,
f 15,— om te vergokken heeft hij wel, doch dit is onze
zaak niet, maar wel willen wij er op wijzen dat die man
zijn f 12— niet mag gekort worden. ,
S Mijnheer Bödden helpt u zulke toestanden bestrijden
dan zijt gij ook onzen vriend. Wij vragen niet welke relegie
zijt gij toegedaan, doch zijt gij arbeider en eiken proletariër
behoort bij onze Moderne Arbeidersbeweging.
~
J. HOLBEINi

v

Een Internationale Arbeidsbeurs voor de
Kunst- en Amuseoientsbedrijven?

' Wij ontvingen het volgende verzoek:
' „Zou liet voor ons geëmployeerden geen groot belang
kunnen zijn, om, nu de wereldbrand ten einde is, een
internationale arbeidsbeurs te stichten? Het is toch zeker
te begrijpen, dat wij niet gaarne ons leven aitijd in „Kikker
land" willen slijten.
/.
Mogen wij hierop van U M. de R. een Antwoord ?

Eenige geëmployeerden.
' Hoewel dat idee niet geheel nieuw is, getuigt het toch
van initiatief, ons deze vraag te Stellen.
Met volle waaqdeering voor dat initiatief, antwoorden
wij U, dat het inderdaad van groot belang is voor de
geëmployeerden een internationale arbeidsbeurs te stichten.
Ook iii ons bedrijf zijn de gelederen der werkers
helaas, gedund en hoewel ons nog geen officieele cijfers
tefi dienste staan en we dus nög niet kunnen beoordeelert
hoe groot de noodzakelijkheid is, ïlobr buitenlandsche krachten
de binnenlandsche tekorten aan tèyvullen, kunnen we we};
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Komt er licht? .
Om tegemoet te komen aan de vele vragen omtrent de
afloop der zaak „Nabarrb, afd. Amsterdam"., moeten wij de
leden doen weten, dat deze zaak nog niet geregeld is.
Wij verzoeken bij dézen de Contróle-Gommissie de
brieven en kwitantiën, betrekking hebbende op deze zaak
en gelicht uit het archief van den Bonds-Penningmeester,
o n s voor den 15e December a.s. terug te zenden

Kwestie Boelens en afd. Helder.
. In No. 6 van ons^rgaan, 1 Sept. 1.1. geeft het jaar
verslag Den. Helde;, ons een beeld van:de rotte toestand,
waarin de arbeidsverhoudingen aan de Tavénu-Bioscoop
aldaar, zich bevinden,
•
•
Daar wij mogen aannemen, dat een jaarverslag slechts
dingen "mededeelt, getoetst aan de werkelijkheid en in over
eenstemming met de gebeurtenissen, dus in geen geval
leugens produceert, was het voor ons stuitend, in No. 7 een
ingezonden stuk van den heer Alb. Boelens te lezen, door
dezen geschreven „ter Rectificatie"
Bovendien meldde de onderteekening nog de kwaliteit:.
„voorzitter afd. Helder".
Hier stonden dus voorzitter en secretaris eéner afdeeling
tegenover elkaar.
Wat had de Redactie moeten doen?
Het stuk van Boelens opzenden aan afd. Helder. Ophel
dering. moeten vragen, opdat die Heldersche warboel in
Den Helder helder gemaakt zou worden en de heldere ,
kolommen van de Lichtstraal niet verder onhelder gemaakt
behoefden te worden door die Heldersche kwestie.
Ónze voorganger heeft dit niet gedaan. Hij heeft de
zwakheid gehad, zonder meer iemand het woord te geven
wiens objectiviteit zeer twijfelachtig was voor ieder buiten
staander. Wat is nu het gevolg ?
Dat afd. Helder ons wil dwingen, een verweer op te
nemen, dat twee kolommen druks vult op grond, dat het
stuk van Boelens nu eenmaal geplaatst is.
n
Er wordt zelfs gemompeld van „in den dDofpo4t stóppen
„vrienden van Boélens in het spel" enz. Zelfs wordt een
ernstig dreigement geuit, bij niet opname van des heeren
Boons stuk ten uitvoer te brengen, 't Is kras,
.
Wij hebben .in No. 8, het eerste No. onder onze redactie,
in drie motto's duidelijk óns programma voor het orgaan
uiteengezet. Daarvan wijken wij niet af. No. 3 zegt, dat de
Lichtstraal zal zijn: „Het product van een lichtbron voor en door
U allen gevoed, waarvan wij de aanloopweerstand met
krachtige hand zullen regelen".
-
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I n t u s s C /hen • k a u h e t j ; c v . . l g v a n h e i - t i j d e l i j k i n t r e k versjimmngen zijn,-'dat een niet gering aantal
personen werkzaam in de' bioseopen, lüm inkomsten
zullen missen wanneer niet wordt voortgegaan hun loon
te betalen. In v e r h a n d m e t d é w a a r s e h i j n l i j k h e i d .dat de
i n t r e k k i n g d e j ' v e r g u n n i n g e n s l e c h t s v a n k o r t e n duur
zal zijn èn met d e oni'standiglieid dat juist in den laatstcn

aannemen,

• kén der

- tijd. iii'or Je aiin\ve:i^lieui-van vele nuiitairen iiet aantal
hc:i]ckers 'van

de bioscopen "iet' uv/mX' is toegenomen,

dat

goed geschoolde en gefoiitineerde kr.iehten

zullen doen o m het d.oél, te bereiken.
' Dank voor uw initiatiet.

, ,

.

,

•

__

K

Z i e t L - m i j n h e e r K o d d e n , z o o w e r k e n d e .,Mi dernen
( n i e t 'Kevolution.-rir) Intusschen danken Wij zijn F.delaelubareV(ii,r zijne bereidwilligheid hetwelk tut oresultaat heeft dat
de Exploitanten tut nu toe hel Imm hebben lii.tgékeerd, maar
Om tegemoet te komen aan de ele .vr.igen "mirujtde
i n d i e n d e s l u i t i n g langer dinnt vreezen wij dat het spoedig. afloop der zaak .,Nai>arro. atd A m s t e r d a m ' , moeten WIJ d e
l e d e n Uoeil v v e l . n , d.at d e z e z a i k n o g n i e t g e r e g e l d i's
?ai eindigen.
Toch dieiren wij nog Inepip te wijzen dat het bestuur
Wij v. 'oeken hij dézen de Coiitróle-Comaiissic de
van" de Komnkllike Harmnmé Jde lieeren Verbunt. Bloemjons
brieven en
.witantién. iKtrekknig luimende op deze zaak
en anderen! nog niets hebben, uiigekeeiM ,ian de menschen
en gelielu uit ,het a.relnel van den -BomK-l'enniiigmeesler,
bjj
h t m i n d i e n s t . . \ V ; i t w i j ' i n i j u i M - n i e t y» C h r i s t e l i j k
ons voiir den iDe. Decemher a.s lenig te zenden
kunnen vinden. Kigenaardig was dat een, der einpl yan.den
l i t e r Onstee (abweeT tfnstee) 4 dagen de wapens droeg
v o o r de burgerwaeht om de ilenl.lieehlige revolutie te bezweren
en „daarmede f J2 Nerdiende, vowr de man in dezen tijd
l a N o . ii v a n o n s O r g a a n , 1 ^q>l.*l 1. gevit i u i i a a r e e n hlutemkansje. Jawel zegt d e heü.r OnViee 12 en o — 1 5
vefshag Den Helder, ons een-beeld \ m de rotte toeslanCf,
d u s liad'-éle m a n jiust zijn I l ó , — e,n d i e f 12,— s t a k , d e
wahrm de arbeidsvgrh liidlugen aan de I avenu^Bioseoop
h e e r - O n s t e e in zi;n zak
i ) ! paid'.in .
die werden
.aldaar, ziefl hevimleh, ' ,
'
'
d o o r hem verdobbeld in tijd van
uur. •,
\ Daar wij mogen a m m e m e m dat é'en ia.ir'.ei-.la^, sleehts
f 15,— om te verunkken heef! hij wel. deeh dit, is onze
d i n g e n n i e d e l K ' e : 1 . g e t o e t s t a a n . i e w e r k e l i j k h e i é l e n i n 1 •. e I •
• z a a k n i e t , m a a r w e l w i l l e n , w i] e r o p w i j / e n d a t d i e m a n
eensiermning met ele gelieMrlenissen, dus, m g t e n gev.d
zijn f 12.-- .niet mag geKort
Dialeiv.
leugens produeeerl, w as lut v.for ons Mailend, in No ' een
ATijn.lieer B o d d e n " lielpl u z u l k e toestanden bestrijdén
ingezonden' stuk van den In er Alle Boelens K lezen, door
d a n zijt gij m/k- ' n . z e n v r i e n d . W i j v r a g e n i,iet w e l k e r e l e g i e
dezen g e s e h r e r e n .ter
er 'o'.;/;
z i j t gij t o e g e d a a n , diicli z i p gij .•'.rheid',r e u e i k e n p r o l e t a r i ë r
Bovendien meldde de ouderteekenmg. nog de kwaliteit:
beiiourt bij onze Moderne Arbeidersbeweging.
„voorzitter' afil. i leider".
. ,
J . l i l il l i l ü N . .
Hier stonden dus voorzitter e n secretaris eeiier aldeeling

Komt er licht?

Kwestie Boe lens en afd. Helder.

tegenover elkaar..,.

Wij imtvingeir het volgende verzoek;
„Zou het voor ons geémployeerden geen groot belang
kunnen zijn, oni; nu de wereldbrand ten einde is, een
internationale artieidsbeurs te stichtenV liet is toch zeker
te • begrijpen, dat wij niet gaarne'ons leven altijd in „Kikkerl a n d " willen slijten
M o g e n w i j h i e r o p v a n L M . d e K . e e n ; a n t w o o r d i».
'

Eenige geëmployeerden".

Hoewel ,dat Idee niet geheel nieuw is, getuigt het toch
v a n initiatief, ons deze vraag te stellen.

Met volle waardeering voor dat initiatief, antwoorden
w i j U, d a t het inderdaad van groot belang is voor de
Geëmployeerden een internationale arbeidsbeurs te stichten.
Ook in o n s bedrijf zijn de gelederen der werkers
helaas, gedund en hoewel «ns nög geen officieele cijfers
t e n dienste staan en we dus, nog niet kunnen beoordeeien
h o e groot d e noodzakelijkheid is, door buitenlandsche krachten
d e binnenlandsche-tekorten aan te vullen, _kunnen*we wel

-

Het voordeeligste adres voor alle-soorten:

Ri.n.

ae:

zon ik fiet bij/onder o p prijs stellen, indien^ d o o r U
Theoretiseh heel m o o i . praekiiseh nog mooier, .om
-Z(iu kunnen beStuten worden vonrloopig aan bedienden
dat in ons bedrijé de'Ifionen veel. te laag zijn en l.uutenen e m p l o y é s.' w e r k z a a m i n u w b e d r i j f , h u n l o o n te ' l a n d s e l t e w e r k k r a e i i t e n n i e l ' V o . , r l a . g e r l o o n n a a r h i e r z t i l l e n
bliiveh .betalen. Ik heb mij veroDrlould hierdoor e e n ' komen. Veeleer bestaat er g e v a a r dat de goede \verkkiaeli/en
beroep te doen o p uwe welwillendheid, in de overtuiging
naar het iimteuland' zullen' g.i.an. D i t ' gevaar kunnen de
dal U C'wt' cmplore's in deze moeilijke 'tijden niet zult
directeuren voorkolnen • indien -zij prijs . siellen o p goede
verbeten en wel bereid /uit worden gevonden-een offer werkkraeiiten d.'ior de looiien liedunleiul te verhoogeii en
te brengen- tengevolge \an een maatregel die m lltt
e e n beler-e . a r b e i t l s t i j d s r e g e l m g i n te' \ o e r e u ; u I. A e h t i n e i i d a g ,
' nlgeméen belang gebiedend noodzakelijk was.
rust- en schalllijd op Zondagen.' extra vergoetlmg op teestDe Burgemeester van Tilburg,
°
' dagen, enz.
r y
• (w g ) Vonk de t?oth
/
B()Vi(fS\DIIK/ 1 1 I.K.

Een internationale Arbeidsbeurs voor de
Kunst- en Amusementsbedrijven?

OPERATEURS!

veelal welkom zullen zijn.
Hoewel, m e n zieli getm illusies maken miH.'t o m t r e n t
een mogelhk sncce-s, aarzelen wij geen ooNenblik de hand
aan i den ploeg te slaan. We zullen het MoofdbeMuur ver
zoeken de noodige stappen te doen in de bedoelde nehting
en geven u de verzekering, dat ook wij al het mogelijke

.

Wal hail de tte laehe moeien doen f
Het stivlc'van Boelens opzenden aan afd.'Helder.- Ophel
dering moeten vragen, opdat die Heldersehe warboid in
D e n ^1 l e i d e r ' h e l d e r ' g e m a a k t z . o u w i w d c n e n d e h e l d e r e
kolommen van de Liclifstfaal niet ^verder onhelder geinaakt
beltoefden te w.ordeu door die Heldersche kwestie.
Onze voorganger heelt dit niet gedaan. H i j h e e l t d e
zwakheid gehad, zonder meer iemand Jiet woord te geven
. wiens objectiviteit zeer twijfelachtig was voor ieder buiten
staander. Wat is nu het gevolg?
Dat ald
H e l d e r o n s w i l • dwingen, e e n v e r w e e r o p t e
nemen, dat twee kolommen druks vult o p grond, dat hel

stuk van Boelens nu eenmaal geplaatst is.
Er wordt zelfs gemompeld van ,,in den doofpot stoppen"
„vrienden van Boelens in het spel'' énz. Zelfs wordt een
ernstig" dreigement geuit, 'bij niet opname van d e s heeren
Boons stuk ten uitvoer te brengen;'t'Is kras,

Wij hebben in No. 8, het eerste No. ondex onze redactie,
in drie motto ' s duidelijk ons programma voor het orgaan,
uiteengezet. Daarvan wijken wij niet af. No. 3 zegt, dat de
Lichtstraal zal zijfi: „Het product van een lichtbron voor en door
U -allen gevoed, waarvan wij de aanloopweerstand met
krachtige hand zullen regelen".

is:
V

Firma P. R. van Duinen, Prinsengraeht 530, Amsterdam
Vraagt offerte!

^

;

Wij doen dit bi] dezen, onder het volle gewicht Jon?er
.. verantwoordelijkheid. Wij regelen dé aanloopweerstand opdat
onze Lichtstraal niet-„overbelast" wordt. Een drastische
voeding zou ons „lichtlichaam" doen vergaan. De Lichtstraal
zou deterraineeren tot „L . straal" zooals zij kort geleden
noe, helaas, genoemd werd.
•
,
.
Niet de heer Boon is hiervan de schuld..O, 'neen! Maar
allen die meenen ons Bondsorgaan te mogen gebruiken tot
tornooiveld voor onderling gekrakeel of schandpaal voor
tegenstanders, waaraan men zonder hoor en wederhoor maar
nagelen kan,-iedereen die ons op een of jmdere wijze metaangenaam is.
^
^ • • ' '
'
Neen, 1000 X neen, Bondgenooten I
,
Men wassche het vuile linnen binnen de muren en
hangen het in 't openbaar "te drogen.
•,
^ •
' Dan' is hét toonbaar. Dan brenge men het bij ons.
- In de kwestie Boelens is afd- Helder de 'wasgljvrouw-,
Boelens" en zijn gedrag ; „het vuile linnen", dat per ongeluk
oo het droogrek; „de Lichtstraal" terecht kwam buiten onze
schuld. Wij konden dat niet voorkomen. \Vij waren geen
redacteur.
..
,
.
Nu zijn wij di.f .wel. En waar wij ons ergerden toen
wii het vuile liijnen in No. 7 zagen (en honderden,met ons
hebben zich geërgerd) is het duidelijk dat, nu wij hetrecht
en ide plicht hebben voor de schoone wasch te zorgen, wq
'de waschvrouw. hoe flink en respectvol, hoe eerlijk en waar
zij ook is, naar het waschhok te. verwijzen.
, .;.
Wii gaven afd. Helder den raad, naar aanleiding
van het door W. Boon, secr. ingezonden «tuk, dat wij met
opnamen, Boelen te royeeren, daar zijn gedrag volgens ge
noemd stuk, beneden, ,elk peil is. Bi] zulk gedrag hel^t
geen polemiek. Wat meer zegt; „'t is tijd-, inkt-, papier-,
en 'woordverspillen".
'
, ... .,
Een concreet, met redenen " omkleed besluit der afd.
wordt natuurlijk opgenomen. De redenen bevatten dan allicht
veel .van het geen nu te vergèefs gezegd zou wprden en
desnoods met spitsvondigheden of misschien met met te
• controleeren leugens kan worden weerlegt.
^
' " ' Dit laatste voorkomen wij door het door ons ingenomen
standpunt, dat nog juister blijkt uit den aanhef van het stuk
van den Heer W. Bóon. Hij vraagt Boelens: Waarom hm
U xlie verontwaardiging niet uitgesproken op de Huish. Verg.
waar het verslag werd behandeldT
^
• In deze'Vraag culmineert zich volkomen het standpunt
door ons ingenomen.
''
Had onze voorganger, Boelen's stuk naar afd. Helder
- gezonden, instede het- te plaatsen, twee maanden eerder zou
de zaak in het reine gebracht zijn.
De bovengenoemde vraag stélt W. Boon reed^grooten
deels in het gelijk. Dan volgt nog een reeks vragen, waaruit
maar. te zeer blijkt dat het .persoonlijk belang van Boelens
oorzaak voor dezen was, een pleitrede te gaan houden voor
dé Tavenu-Bioscoop, waar hij werkzaam is. • •
De handelwijze waaraan deze afd. voorzitter zich schuldig
maakte, is zoo absurd, dat wij het verschrikkelijk vinden,

i'

Vraagt

offerte!

daarover in ons orgaan te laten penvechten. Gesteld dat dit
1 .
gewoonte was. •
~
De heer W. Boon besluit zijn stuk aldus 4
„Is U arbeider, schaart U'dan rideerlijk aan onze zijdenmaar' tracht niet door allerlei bemoeiïngenV die niet uw werk
zijn, in de gunst te komen én uwe mede arbei.ders te benadeelen.
•.- • \
.,
... .
,.
' - Uw stuk mijnheer Boelens, ik blijf erbij, is g'een aanval •
op mij, maar een pleitrede voor uw patroon.
- ^
D e - geheele afdeeling walgt Van uw misselijk gedoe :
'Van tweëen één!- "' _ '
Boelens is schuldig, doel amande honorable, herroept
zijn Rectificatie" én belooft beterschap, of, .Boelens meent
zich "onschuldig'tegeij de overtuiging van de l;eele afd.
Helder in 'waardoor samengaan onmogelijk woj-dt en roye
ment moet volgen.. Dan rest Boelens een beroep op het _
Hoofdbestuur, dat de za^k doet onderzoeken en ten slotte '
beslist de algemeene vergadering.
'
^ .
Overigens blijkt uit het stuk. van W. -Boon nog, dat
Boelens op de vlugt geslagen is. Hij heeft bedankt als lid.
Voorwaar een veeg teekert. 'Dat is alweer een. gevolg van
het opnemen van zijn stuk. Hij heeft zich onmogelijk genaakt.
Zooiets mag niet meer voorkomen.'Voor iedere schuld is .
correctie. Dat is zuiver, democratisch. V; ' '
,
* Wij moeten met angstvallige zorg waken, dat ons ledental
zich uitbreidt. De onderlinge Verhoudingen moeten veredelt
worden De zwakke broeders brengt men .niet door dras
tische middelen op het juiste pad. Daardoor toch verwijdert
men ze..We hebben allen noodig. Én voorzeker is het te
'bejammeren, als door gebrek aan takt of. door te groote
voortvarendheid het groote doel; „vereeniging van allen in
ons bedrijf" geschaad werd.
H ïs o zoo gemakkelijk éen rottend lid af te snijden. ,
Het te genezen en te kweken in de juiste richting is echter
moeielijkcr en toch onzen plicht - ,
„ t
. Wat niet wegneemt, dat het;gedrag van Boelens, door
W, Boon zoodanig is ontzenuwd, dat: géén twijfel mogelijk
schijnt aan het .schandelijk gedrag van dén eersten en deze
dan ook niet waardig is verder tot antwoord te worden
toegelaten. Wat wij echter verplicht zouden zijn, gezien het
recht van re- en dupliek, als wij Boon s sjitk plaatsten. Als.
onpartijdig Redacteur staan we'tusschen beiden en: moeten
een pennenstrijd voorkomen, waarvan de beëindiging toch
in onze macht is. Doch bij het gebruik maken van die macht
zouden wij licht partijdig kunnen schijnen. Dit zullen en
moeten wij ten kosten van miskenning, ondank en wellicht
bedreiging voorkomen.
Dus blijven wij bij ons standpunt,geen ruzie ijl ons orgaan.
Openbaarheid voor concrete zaken en gebeurtenissen wanneer •
het de leden betreft. Onderlinge verschillen ^la&se men op
in de boezém der afd., door bemiddeling van het HoofdBestuui1 of eindelijk door de algemeene vergadering.
Zoo. staan wij 'als Redacteur o n p a r t i j d i g te midden: van
U allen, Bondgenooten. Onbevreest-voor uw oordeel, on
wrikbaar tegen de grofste bedreigingen, onverzettelijk waar*.

te
'.V'v'.',.

- *

-f

het den eenmaal aanvaarden plicht betreft, in de overtuiging
dat-wij slechts één belang hebben: „veredeling en verster
king der eenheid' van onze organisatie"-a
•
'

PIET WIGMAN.

Plaatsin gbureau.
V. Hofstra, Binnenrotte 38b, Rotterdam.
'

)

Geplaatst in Sept.-Oct;
Bieden zich aan:
Wij maken de afdeeiingen attent, „dat particuliere afdee2-Operateurs.
•'
1 Chef Operateur bedrijfs
lingsuitgaven als; huldigingen bij huwelijk'of begrafenis der
2 Picolo's.
leider.
leden, niet uit de .Bondskas betaald worden.
1 CassVere.
3 Operateur.s.'
- ,
Wil men onderling" hulde betuigen, goed, doch dat zijn
1 Ouvreuse.
1 Assistent Operateur.
interne aangelegenheden waarmede de bond als zoodanig
1 Controleur.
3 Ouvreuses,
riiets te maken heeft. De vriendschapsband tusschen de leden
2 Assisterit-Operateurs. •
2 Cassieres."
'onderling moet zoo hoog ewniooi zijn, dat de bonds-financiën
1 Werkster.
'2 Zaalchefs.
,rael gebruikt behoeven terworden, om^ciie band in stajid te
3 Controleurs.
fiouden. Dat doet men uit eigen kas.
Ook zijn er ambulanten
1 Kellner.
op elk gebigd, disponibel.
2 Portiers.
•
1 Wagenrijder.
• 1' Explicateur.
,
1 Suppoost.
. N
H.H. Directeuren die dit nog niet deden, voor
H. H Directeuren.
Gelieve met het oog op de demobilisatie zooveel
ziet Uwen Portier van warmen bovenkleeding en mogelijk employés -van onze plaatsingbureaux te engageeren,,
zij zijn allen in het bedrijf werkzaain g?weest. .
schoenklompen.

. Koade dagen !

Wordt allen lid van den Nederlandschen Bond van
Geëmployeerden in het Kunst- en
WAAROM lid van dc N. B. v. G, in het K. en A. ?
"
:
OMDAT wij ons plaatsen op een modern standpunt.
: ^
'
/
OMDAT wij aangesloten zijn bij het Nederlandsch Verbond -van Vakvéréemgingen waarbij ruim
180.000 arbeiders over geheel Nederland Zijn aangesloten.
OMDAT wij binnenkort een Werkloozenkas hebben met subsidie van Rijk en Gemeente.
OMDAT wij een uitstekend werkend plaatsingbureau hebben.
" '
'OMDAT onze leden recht hebben op rechtskundige hulp bij arbeidersgeschillen. ;
OMDAT onze organisatie Uw belangen weet te behartigen en steeds actief is,
OMDAT wij over heel Nederland reeds 7 afd. tellen met ca 23 correspondentschappen en ± 1Ü0Üleden
OMDAT steeds onze leuze is: Organisatiekracht — Wereldmacht.

•0

ABONNEÉ'S l^l
(NIET-LEDEN)

Barnatein & Co., -filmverhuurkantoor H. A. P.,
Boekhorststraat, Den HaagBarmentloó „Reimschérhof' Voorstraat, Utrecht.
Bierman, Dir.Centraal-Biosc. NieuweDijk, A'dam.
Bouwmeester L-, Dir. Scala, Den Haag
Café Sport, Rembrandtpl. 22, Amsterdam. Chermoek A. Dir. Bioscoop, en Variététheater.
„Prindes"; Schiedamscheweg 19, Rotterdam.
Cinema Palace, Kalverstr., Amsterdam^
Cinema Parissien, Dir.. j. .Desmet, N. Dijlc, A'dam
Uellebarre, Dir. Transvalia Bioscoop, ^Bergweg,
Rotterdam
Directie Cinerha Schinkel, Purmerend
Dbedens,'
Crispijnlóan, 7. Rotte^lam
Dijk v., en de Munck, dir..Juliana-Bi08c.'>A'dam
Fabel A-., Lótterstraat 45, Schoten;
Filma, N.Z: Voorburgwal, Amsterdam.
' Friss John., Dir. „Scala" Bioscoop, Viestr. Utrecht
Gorkurn J. van. Chef Ellectricien, Hotel Coomans,
Hoofdsteeg, RotterdamGoudsrrxid A. Schiekade 103, Rotterdam
Dir. A«toria Bioscoop theater.
Haan Ant. de, Dir. Ottoburgstr.9, Rijswijk (Z.H.)
Haan Arth, de, Dir. Passage Bioscoop,
Hofweg 7, Den Haag
Hamburger en Lorjé, Dir. Rembrandt-Bioscoop
.Oudegracht, Utrecht.
Heuvel, B. v. d'. Dir. New York Bioscoop, Voorstr. . 5 bis, Utrecht.
Inpyn J-, Dir., Cinema Palace, Haarlem

Klüt W., Hotel ,/Toelast", Den Helder
^ ^
Kroonenberg, S., St. Antoniebreestr. 16, A'dam
Koenierman, M., Gerant Concert-gebouw Pschor,
Lamie J. L. Bureaulist, Gem.Schouwburg, Utfécht
Lindefa, D. ter, Witte Bioscoop, Amsterdam
Maasbommel, Vlamingstraat, den Haag
Mendes, Dir. Cinema de Munt, Amsterdam.
Mühlrad, Dir; Gezelligheid, Goudscheweg R'dam.'
N. V. Odèon Bioscoop- en Variété-theater,
' .
Tuinlaan, Schiedam»
Peeters, H. A.; L., Melksalon „De Ijsbeer"
•
Hoogstraat,-Rotterdam.
Pathé Fréres, Raadhuisstr. 42, Amsterdam
Ramaker, H., Buffétchef Thalia Theater, Hoögstr
Rotterdam.
Reens, A. M., Rembrandtpl. 24, Hotel Hof van
Holland, Amterdam.
Reese, D. Dir. Concertzaal „Pschorr", Maatkade
Rotterdam.
Snelders-Buisman,/Directeur Cinema Hollandia,
Haarlemmerdijk .161, Amsterdam
Schutz F., CatharinastrSat 95, Breda
Schoeffelenberg, Dir. Cinema Palace, den Helder ,
Smet, J. de, St. Janstraat 4,. Breda.
Schanzer, L., Dir. Imperial, Haagscheveer 29i,
'Rotterdam.
Schetser & Wessels, Directie Theater „De Kroon"
Haarlem.
»
Schusterowitz, D., 'Hopstraat 136, Rotterdam
Strehgholt, Mevr. de "Wed. J. F., Dir. Cinema
Americain, Hoogstr., Rotterdam»
Soesman Ph., Dir.. Casino, Coolsingél, Rotterdam
Smit, J;, Papegaaistr. 5, Rotterdam.
Spree M., Dir. Circus Schouwburg, Rotterdam
Teunièsen, G. F.; lange Voorhout 62, Den Haag,

Tol, Heriry van. Chef Concertgebouw Pschorr.
Tusschinsky, A. Dir. Thalia, Royal, . Olympia
' en Scala, Rotterdam, Coolsingél 17.
Uitdenboogaard, A. Wr, Gorresp. der Bioscoop
courant, Ger. Scholtenstr. 52a, Rotterdam....
Werf, Gèorge v. d., Dir.-Elxplicateur Chicpgo
bioscoop, *s-Hertogenbosch.
Witte-Bioscoop-Diri, Damrak, AmsterdamWinter, A. de. Café, Haven 5, Breda,,

Werft Abonnés
voor
ff

De Lichtstraal ft

me

Sm

