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Voorbereiding ^e Congres De Metaal/E.V.C.

^

Inleiding.
, ".<*.
De Bondsraad, na het Congres het hoogste bestuurscollege
!
van de "Bond van Werknemers in de Metaalnijverheid en aanverwante
bedrijfstakken" (aangeduid als "De Metaal"), aangesloten bij de
communistische vakorganisatie "E.V.C.", heeft in zijn zitting van
,
28 april 1956 het besluit genomen het 4e statutaire congres van
"De Metaal" van 9 tot en met 11 november in Amsterdam te doen
houden.
i- v
Precies een maand daarna werd op een secretariaatsvergadering de landelijk voorzitter A.N. VAN DEN BROEK (9-6-191*0 de op'dracht verstrekt zowel een ontwerp organisatieverslag als een ont- ""
werp discussiegrondslag te concipie'ren, een en ander op basis van
de bondswerkzaamheden en -activiteiten in de periode oktober 1953
tot september 1956.
-"'
De goedgekeurde discussiegrondslag werd op 10 september 1956
afgedrukt in "De Werker in de Metaalnijverheid", het officiële
l'
orgaan van "De Metaal".
De voorbereidingswerkzaamheden bleven beperkt tot het houden, '
van afdelings- en bedrijfsledenvergaderingen, waarvoor het hoofd*r
bestuur op daaraan voorafgegane rayonvergaderingen richtlijnen had , •*_
aangegeven.
.
.'-j
Al deze plaatselijke ledenvergaderingen hadden de volgende
-•»
punten op de agenda staan:
;'
1. de bespreking van de discussiegrondslag;
2. de keuze van afgevaardigden naar het congres; en
3. de candidaatstelling voor leden van het Hoofdbestuur en de
Bondsraad.
~
Verslagen van deze bijeenkomsten, die zich alle door een
uitermate slechte opkomst kenmerkten, moesten vóór 18 oktober aan :
Amsterdam worden doorgezonden in verband met een op 20 oktober
gehouden hoofdbestuursvergadering, alwaar d« congresvoorbereidingen ;.s
werden besproken.
"'-p'
Agenda.

-7
Blijkens het ontwerp-congresagenda zal de opening van het
>
congres op vrijdag 9 november 1956 te 20.10 uur plaats hebben in
.!,
het gebouw Krasnapolski te Amsterdam. De sluiting vindt plaats
•_
op 11 november te 17-00 uur.
,;""'
Gedurende deze 3 congresdagen zullen 5 zittingen worden gehotte^
(waarvan de eerste 4 openbaar en de laatste, op zondagmiddag '
^
11 november 1956, besloten). De zondagochtenduren zijn gereserr'
veerd voor een feestelijke bijeenkomst in het City-theater te
-«
Amsterdam ten behoeve van belangstellenden, gedelegeerden en van
',4'-,
hen, die zich bereid hebben verklaard logeergelegenheid te ver*è.
schaffen.
-;:/?'
De eerste zitting zal, althans voor een belangrijk deel,
-"/-•
in beslag worden genomen door de inleiding van eerdergenoemde
, - ";";
VAN DEN BROEK. Het economisch gedeelte ervan zal worden opgesteld i;
door Drs H.J. MARINUS uit Amsterdam. Voorts zullen daarin worden
"^"
behandeld de resultaten van de acties, gevoerd op grond van de
:*-jr-"
op. het vorige congres verstrekte opdrachten om op basis van per
- metaalbedrijf -

:,;.«_, s, *. ^.^.^Qi:^-^^^
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metaalbedrijf gestelde eisen te ageren. De 2e, 3e en ^e zitting
zijn voornamelijk bestemd voor discussies.
Op de huishoudelijke zitting zal als te doen gebruikelijk
de verkiezing plaats vinden van leden van Hoofdbestuur en Bondsraad.
In dit verband had het secretariaat zich voorgesteld zoveel mogelijk •
de belangrijkste metaalbedrijven in de nieuw te formeren bestuurslichamen te doen vertegenwoordigen. De samenstelling van de definitieve voordracht der candidaten zou hebben plaats gehad op een
27 oktober gehouden zitting van de Bondsraad.
Behoudens de openingszitting, die zoals boven gemeld in
Krasnapolski plaats vindt, worden alle overige zittingen gehouden
in het Amsterdamse Beursgebouw.
Kosten en financiering.
Het hoofdbestuur begroot de congreskosten op ruim f. 5000.-.
Met f. 1500.- uit eigen kasmiddelen had het zich voorgesteld het
resterende bedrag bijeen te brengen door middel van een financiële
campagne, waaromtrent de volgende gegevens bekend werden.
Zogenaamde congresguldens, waarvan 5000 exemplaren werden
gedrukt, moesten per 16 juni 1956 tegen f. 1.- per stuk aan leden > ' .
en belangstellenden worden verkocht.
Deze campagne, die eerst op 9 november zou worden afgesloten,
moest voortijdig worden beëindigd, omdat justitiële autoriteiten'
,t
deze guldensvarkoop in strijd achtten met de Loterijwet. Ten gevolg*
daarvan nam de politie de nog aanwezige "guldens" in beslag.
Gebleken is, dat inname van reeds uitgezette "guldens" de
"
bond veel hoofdbrekens heeft bezorgd.
..,"•'Om het wegvallen van deze belangrijkste inkomstenbron voor
het congres, zij het ook ten dele, op te vangen, bracht "De Metaal"
extra contributiezegels in omloop, die tegen de prijs van f. 0.25
-"
en f. 0.50 per zegel aan leden moesten worden verkocht. De vraag
-I
rijst hoe de bond met zijn toch al krappe kaspositie ia staat zal
zijn f. 1500.- uit eigen middelen te fourneren.
-f
Organisatie.
-~"
In het organisatieverslag worden - hetgeen ongebruikelijk
'f,.
is - vele namen vermeld van topfunctionarissen en leidinggevende
-jl
figuren van "De Metaal". De vrijgestelde kaderleden worden zelfs
V|
genoemd onder vermelding hunner respectieve functies in de bond.
Voorts kan hieraan het volgende worden ontleend.
De bondsactiviteiten hebben zich in het bijzonder gericht op de
belangrijkste metaalbedrijven. Niet minder dan 7 stakingen worden
gereleveerd, waaraan "De Metaal" mede financiële steun verleende.
-•
Bij deze acties zouden 33^50 stakingsdagen zijn betrokken. Eén
bedrag van f. 102.000.- zou aan stakingsuitkeringen zijn betaald,
waarvan f. 40.600,- werd bijeengebracht op lijsten en door de
stakers zelf, terwijl f. 61.A-00.- zou zijn bijgepast uit h.et soli. *
dariteitsfonds der E.V.C..
/"j
Naast deze financieel gesteunde stakingen worden nog een
' .
twaalftal andere acties in verschillende met name genoemde bedrij„ven opgesomd.
"-f^
Gesteld wordt, dat de organisatorische versterking van de
',/.
afdelingen en bedrijfsbesturen als de meeat elementaire voorwaarde ' ,"!•
voor een organisatorische vooruitgang onvoldoende is geweest.
De drie ledenwerfcampagnes in '53-'5^, '5*+-'55 en '55-'56
';/
hebben ondanks de daaraan verbonden attracties, niet geheel aan
''*-'*
het doel beantwoord. De resultaten hiervan zijn achtergebleven
bij de mogelijkheden.
-' Vakbondspolitieka,
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- 3Vakboadspolitieke eisen.
. •
In de reeds genoemde discussiegrondslag heeft "De Metaal"
ten behoeve van het komende congres een eisenprogram opgenomen,
bestaande uit de 10 volgende punten:
1. volledige compensering door loonsverhoging voor de premie
definitieve ouderdomsvoorziening en eventuele huurverhoging.
2. tegen vrije loonvorming, voor een. goed geleide loonpolitiek.
>. aanpassing loon- en arbeidsvoorwaarden Klein-metaal aan de
Groot-metaal.
4. verkorting van de wekelijkse arbeidsduur naar **0 uur, met
zaterdags vrij.
5» gelijk loon voor de werkende vrouw bij gelijkwaardige arbeid.
6. 5 mei erkende nationale feestdag, met vrijaf met behoud van
loon, zonder verplichte snipperdag.
7. afschaffing
gemeenteklasse-indeling.
8. tegen jaag en willekeur systemen als werkclassificatie en
merit-rating.
9. strijd tegen prijaopdrijving en kartelafspraken.
10. vermindering van de militaire diensttijd.

.

Op basis van al deze eisen zal "De Metaal" ernaar streven
de "eenheid in de vakbeweging" tussen De Metaal/EVC en de ANMB/NVV
te realiseren.
i
"De Werker in de Metaalnijverheid" van 10 september weidt
nogal uit over deze eenheidsgedachte. Democratisering van het NVV,
dat wil zeggen het mede aan de leden toekennen van het beslissingsrecht, zo wordt daarin onder meer gesteld, is een vereiste, waaraan
dient te worden voldaan, alvorens "De Metaal" tot het NW wil toetreden. Dit standpunt wijkt evenwel af van de gedachte, die werd
geformuleerd tijdens een op 9 september gehouden EVC-hoofdbesturenvergadering. Deze houdt in, dat de gestelde eis van het tot stand
komen van de vakbondsdemocratie in het NW niet langer houdbaar is.
De eis van democratisering werd kennelijk door "De Metaal" vóór
deze hoofdbesturenvergadering nog gehandhaafd.
Stond het vorige congres in oktober 1953 vrijwel geheel in
het teken van de "eenheid van actie", gedurende het komende oongres
zal het zwaartepunt wel worden gelegd op de "eenheid in de vakbeweging" tussen "De Metaal" en de "A.N.M.B.".
De uitvoering hiervan zal, naar het zich laat aanzien,
moeilijk realiseerbaar zijn. Immers de toenaderingspogingen zijn
tot dusverre slechts van de zijde van de communistische vakbond
gedaan, zonder dat het NVV daarop reageerde.
Contacten met buitenland.
'Voor bezoek aan het congres werden uitnodigingen gezonden
V,
naar zusterorganisaties in Frankrijk, België, Duitsland, Joegoslavië
en Tsjacho-Slowakije. Zowel Frankrijk als Tsjecho-Slowakije zouden
reeds hebben toegezegd elk met twee afgevaardigden het congres te
" .
bezoeken.
, ,*'.
Nu onlangs door de Ministerraad werd besloten voor dit congras -, '
geen visa te verstrekken, zullen afgevaardigden uit de landen achter -=J
het IJzeren Gordijn niet ten congresse aanwezig kunnen zijn. Niet
7 ",
bekend is in hoeverre de organisaties in België' en Duitsland aan
'-}•*
de uitnodigingen gehoor zullen geven.
"V3
Het vorige congres in oktober 1953 werd niet door buitenlanders bijgewoond.
•"-''"K
- Slotopmerking. -
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Slotopmerking.
Gezien de reacties van de bevolking waartoe de recente
politieke verwikkelingen in Hongarije hebben geleid, rijst de
vraag of het komende congres op de voorgestelde data doorgang
zal vinden.
Dienaangaande werden dezerzijds nog geen berichten ontvangen.
7 november 1956.

P.S.
Blijkens ontvangen berichten zal het congres in verband
met de huidige internationale toestand worden uitgesteld.
De bedoeling is in de plaats hiervan een 1-daagse conferentie te organiseren in de Koopmansbeurs. Ook deze conferentie
zal waarschijnlijk geen doorgang vinden, aangezien de zaal niet
.beschikbaar zal worden gesteld.
Vermoed wordt, dat het congres eerst in januari 1957 zal
plaatsvinden.
9 november 1957.

