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Wethouder Jonker pakt door

Het eerste Nederlandse
kunststofhuis, ontworpen
door architect Pijpers, da -
teert uit 1960. Opdracht -

gever en uitvoerder was Frits Bode,
medeoprichter van de Vereniging
Toepassing Kunststoffen Bouwwezen.
Ook vliegtuigbouwer Fokker zag toe-
komst in de productie van kunststof-
huizen. Op vrijdag 24 januari 1964
werd op de Amsterdamse vliegtuig -

fabriek een ‘plastic bungalow
gemaakt van aardolie’ gepresenteerd.
Het huis stond op een stalen steun-
constructie, die kon worden gebruikt
als garage. Het gebruik van nieuwe
bouwmaterialen als glasvezel, poly-
ester en purschuim was belangrijker
dan de esthetiek van het huis. Feite-
lijk waren het twee gestapelde dozen.
De constructie was wel voorzien van
houten kozijnen en deuren.

PvdA-wethouder Piet Jonker
kondigt op 24 januari 1991
aan dat gemeenteamb-
tenaren voortaan

in eigen tijd naar de huis-
arts, tandarts of fysio-
therapeut moeten. Met
de maatregel wil hij
het hoge ziektever-
zuim, 14 procent in die
dagen, aanpakken. Uit
onderzoek blijkt volgens
hem dat de gemiddelde
Nederlander vier dagen ziek
is bij griep, maar een Amsterdamse
ambtenaar tien dagen. “Terwijl het
om hetzelfde griepvirus gaat.” 

In februari 1991 staat het overleg tus-
sen wethouder en vakbonden over de

arbeidsvoorwaarden gepland,
maar Nijs Keppel, vak-

bondsvoorzitter van de
AbvaKabo, vindt de
plannen onaanvaard-
baar. “Ik kan me wel
voorstellen dat voor
doktersbezoek maxi-

maal vier uur per keer
mag worden uitgetrok-

ken en dat alles daarboven
in vrije tijd moet gebeuren.”

A msterdam zit vol verbor-
gen schatten. We rijden,
fietsen of lopen er dage-
lijks langs. Maar hoe goed

kennen we de stad? Vorige week ston-
den we bij de molenstomp van de
Akermolen aan de Ringvaart. De
molen, gebruikt bij droogmaking van
de Middelveldsche Akerpolder, werd
in 1920 ontdaan van kap en wieken.
Het is nu een theehuis. Winnaar is
Marja van der Veldt uit Amsterdam. 
Welke plek zoeken we nu? Inzendin-
gen voor maandag 12.00 uur naar
zoekplaatje@parool.nl. 

Na bemiddeling van burgemeester Jan Willem Tellegen
kregen de stakers in februari grotendeels hun zin, 

zij het zonder pensioenregeling

Verkades voorstelling De Gardeofficier werd
verstoord met pamfletten, gejoel en stinkbom-
men. Maar het stakingselan begon te verflau-
wen. Intussen bleef ook de beslissing van de ge-
meenteraad uit over de nieuwe bespeler van de
Stadsschouwburg (zie hiernaast). 

Na bemiddeling van burgemeester Jan Willem
Tellegen kregen de stakers in februari groten-
deels hun zin, zij het zonder pensioenregeling.
Om die reden én om af te dwingen dat toneel -
directies geen rancunemaatregelen zouden ne-
men, sleepte de staking zich voort tot in mei. 

Rancunemaatregelen kwamen er toch. Een
van de slachtoffers was Theodora Mann-Bouw-
meester. Toneelleider Willem Royaards mis-
gunde de grote vedette een nieuw engagement,
inclusief haar eerder toegezegde pensioen. Uit-
eindelijk kreeg ze een half pensioen en speelde
ze nog vijf jaar door, voordat de gemeente bij-
sprong en haar een pensioen toekende.

“De toneelspelers hebben laten zien dat ze
mensen van bloed en beenderen zijn. Ze vroe-
gen niet meer dan een bestaansminimum en
een verzekerde oude dag. De directeuren leef-
den nog in een andere eeuw,” aldus NTKV-se-
cretaris Hijman Croiset kort na de staking. Eind
1925 kwam er door toedoen van wethouder
Floor Wibaut alsnog een algemeen pensioen-
fonds voor toneelspelers.

Dit is een ingekorte versie van een artikel uit het
januari-februarinummer van Ons Amsterdam.
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De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
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Wat de staking ingewikkeld maakte, was
de overname van de Stadsschouwburg
door de gemeente. Wie zou de gemeen-
teraad als toneelleider kiezen? Toneel-
vernieuwer Willem Royaards? Of
Herman Heijermans? Ook hij had gesol-
liciteerd. Leden van zijn gezelschap
zaten in het bestuur van de NTKV en
Royaards vermoedde dat hem een hak
werd gezet. “Zonder schouwburg-
kwestie was er geen staking geweest,”
konden journalisten uit zijn mond op -
tekenen. Concurrent Eduard Verkade
was wel bereid toe te geven aan de
arbeidseisen, maar verzette zich heftig
tegen bemoeienis van toneelspelers
met het artistieke beleid. 
Eenmaal benoemd ontpopte Royaards
zich in de Directeurenbond als een hard-
liner, die zich verzette tegen elke toena-
dering tot de stakers.

De Schouwburgkwestie

dreigen met haar grote broer, de zware tabak pruimende bioscoopeigenaar.


