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Eindhoven en Ltl , 

Uitgave: A.B.H.M., Prinsengracht 739 7 Amst 8rdam~ Tel ~39498s32097 , 33821~ 

========================================~~==~·:=:~=~==~~================= 

WEG MET TARIEFSYSTEMEN i. 

Er worden de laatste tijd bij de fir
ma Eindhoven pogingen gedaan~ om de 
arbeiders toegankelijk te maken voor 
het werken in tarief~ 
Daartoe worden in enkele afde lingen 
proeven genomen met een tar ief s y
steem. De arbeiders moetep dan op
geven wat zij in een bepaalde tijd 
aan werk hebben klaar gemaakte 
Later wordt dan ge zegd wat zij ver
diend zouden hebben, i ndi en het ta- 1 

rief z ou worden uitbetaald. 
De ene keer is men onder de 10% ge
b l even, een ander e ke er is men er 
b ovenuit gekomen. Tot nog toe is 
het b~ het nemen van proeven ge
bleven en wordt nog steeds het loon 
+ 10% prestatiet oeslag uitbetaald . 
Het nemen van bovengenoemde proe
ven en het er in betr ekken van de 
arbe iders gebeurt met de bedoeling 
de arbeiders zo l angzamerhand te 
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laten wennen aan het werken in ta- !noemd, dat nogal ver uit de buurt 
rief, om dat dan later in -·te voeren. ligt. 

Zo ging ook bij de firma Eindhoven 
Vooral het resultaat, dat men soms het praatje over de werf , dat bij 
boven de 10% uit kan komen, moet zagerij "de Atlas" in .Amsterdam het 
bewerkstelligen, dat de arbeiders nieuwe tariefsysteem was ingevoerd, 
bereid zullen zijn, om in het nieuwe 
tariefsysteem te werken~ 

Het is begrijpelijk, dat arbeiders, 
die van week tot week niet toe kun
nen komen met datgene wat in hun 
loonzakje zit, zoeken naar mogelijk
heden om meer te gaan verdienen, 

Ondernemers en Uniebestuurders ver
tellen de arbeiders, dat de nieuwe 
systemen er niet zijn om de arbei
ders op te jagen, maar om door eco
nomischèr te werken, meer produc
tie te verkrijgen en tevens de ar
beiders meer te laten verdienen. 

ER IS ALLE REDEN OM, TE TWIJFELEN 
AAN DE ONBAATZUCHTIGHEID VAN DE ON
DERNEMERS EN HUN KNECHTEN DE UNIE
BESTUURDERS, 

Tariefsystemen, of zij nu zijn van 
Bureau Berenschot of van een ander 
bureau, hebben maar één doel, en 
dat is: MEER WINST TE HALEN UIT DE 
LICHAMEN DER ARBEIDERS, 

Niet tevreden met de 
toch al hoge winsten 
zoeken alle werkge
vers naar mogelijkhe
den om de winsten nog 
te vergroten. 
Dat de Uniebestuur
ders aan dit spel 
meedoen, of er al
thans geen stelling 
tegen nemen, is teke
nend voor de houding 
van deze bestuurders . 

Ja, zelfs schromen deze lieden niet 
om met leugens te trachten de ar
beiders te overreden, door te ver
tellen, dat b . v. in een soortgelijk 
bedrijf in een andere plaats, het 
nieuwe systeem prachtig werkt. Bij 
voorkeur wordt dan een bedrijf ge-

HIERVAN IS GEEN SPRAKE ! 
Reeds weken lang voeren de arbeidera 
b\i "de Atlas strijd tegen het Beren
schot tarief met als resultaat, dat 
dit nog niet is doorgevoerd, en wel 
nooit zal wor den doorgevoerd ook I 

Dit komt, doordat de arbeiders bij 
zagerij "de Atlas" begrijpen , dat 
verbetering in hun bestaan rtiet kan 
komen door het invoeren van een 
nieuw systeem. • 

Enkele centen per uur meer verdiend 
in tarief, betekent een afgatobt 
lichaam, betekent nergens geen zin 
meer in hebben, betekent vroeg oud 
worden, betekent eerder afgedankt 
worden. 

Elke cent meer verdiend in tarief 
betekent offers brengen aan je ge
zondheid, betekent grotere werkloos
heid. 

Dit zullen ook de arbeiders bij de 
firma Eindhoven moeten begrijpen. 

Verbetering in het 
bestaan van de ar
beiders zal langs ..a 
andere wegen moeten .. 
gebeuren dan het 
werken in tarief. 
Daarover schr~ven 
wij in het volgende 
artikel. 
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St r!Jd voor verbe ter'Jng 
Dagelijks stijgen de prijzen van de 
meest noodz~kelijke levensbehoeften 
Ter illustratie enkele voorbeelderu 

brood 3 x zo duur, 
aardappelen 4 x zo duur, 
een werkbroek 5 x zo duur, 
vlees 5 x zo duur, 
schoenen 6 x zo duur, 
en schoenreparatie ruim 5 x zo 
duur als yoor de oorlogc . En nog d&
gel~ks st~gen de prijzen. 

. . 
Het Centraal Bureau voor de Sta-

. tistiek, eèn regeringsinstantie, 
rekent op de volgende wijze: 
het bureau neemt als gröndslag het 
laats~e normale jaar .in Nederland, 
dat is 1939 en rekent dan als 
volgt: 

De kosten voor het levensonderhoud 
bedroegen in 

1939 ~ < • • • 100 
September 1949 ,,,,. 216 
November 1950 ., ••• 249 

Dit betekent, da~ een bepaalde 
hoeveelheid goederen, die in 1939 
f.30.- kostte, in September 1949 
in pr~s gestegen was tot fe64,80. 
In November- 1950 kostte diezelfde 
hoeveelheid f .. 74,70 of bijna 2i · 
maal zo duur als i n 19,39. 

Daarbij komt,dat na November 1950 
de prijsstijgingen regelmatig zijn 
doorgc~A.~m 

In werkelijkheid zijn de p~sstijgin
gen voor dè s~beiders veel erger 
L.an het C.B 3. wGergeeft door de 
pr~~en van artikelen, die niet zo 
e~g ge3tegen zijn, maar die door de 
arbeiders niet of zeer weinig wor
den gekocht< 
De artlk'elen wa.a1' wij, arbeiders 

, 

ons geld aan bestëqen, zijn v~le 
malen meer dan 2! maal gestegen. 
Bezien wij echter de laatste stij
ging in de cijfers van het Centraal 
Bureau, n.l. van 

September 1949·= 21.6 
November 1950· = 249 

dan blijkt, na een klein rekensom
metje, dat volgens deze cijfers de 
kosten voor het levensonderhoud 
sinds September 1949 met 15% zljn 
gestegen. 
Daartegenover staat slechts 10% 
loonsverhoging met het gevolg, dat 
de arbeiders dus 5% ten achter zijn 
geraakt • . 

Wat doen nu de Uniebestuurders ? 
Nemen zij stelling tegen de prijs
stijgingen ? NEEN ! 
Eisen zij een derde 5% loonsverho
ging ? NEEN ! 

Wat z~ wel doen ? Zij verdra~ien 
nog de cijfers van het Centraal Bu
reau om de zaak no·g ·gunstiger 
voor te stellen dan het Centraal 

. :Bureau al ·doet e 

v.Ru.P,pert van het C.N .V. b.v. komt 
tot de conclusie, dat de prijzen 
sinds September 1949 met 12t% zijn 
gestegen en de arbeiders dus maar 
2i% achteruit zijn gegaan. 
Hij komt tot deze conclusie, omdat 
hij als grondslag neemt 1947 , een 
jaar, waarin zelfs nog distributie 
bestond. 

WIJ GEVEN HEM DE RAAD, DE HONGER
WINTER VAN ' 44 - '45 TOT GRONDSLAG 
TE NEMEN, DAN KAN HIJ ZELFS PRIJS
VERLAGING CONSTATEREN ! 

Voor de strijd voor verbetering 
hebben wij van de Uniebestuurders 



- 4-

niets te verwachten. 
Die heboen ziçh tot taak gesteld, 
alles voor de arbeiders goed te 
praten en vooral te zorgen, dat de 
arbeiders verdeeld blijven~ 

Wlj moeten de bestuurders van onze 
vakorganisaties opdrachten geven 
er voor ~orgen, dat zij gaan werken 
voor de belangen der arbeiders . 

·ne Uniebestuurders, die zich nu 
uitsloven voor de belangen van de 
ondernemers, moeten nu maar eens 
gaan werken aan het terugbrengen 
van de achterstand, en de gehate 
gemeenteklasse- indeling , · 

Maar tegelijkertijd zullen de arbei
ders bij de firma Eindhoven de zaak 
in eigen hand moeten nemen en met 

elkaar moeten bespreken, de nood
zakelijkheid van 
HET AFKONDIGEN VAN EEN PRIJSSTOP, 
en DE DERDE 5% LOONSVERHOGING!! 

Op 10 Maart houdt de E.V . C. een 
Looncongres, waar over de noodza
kelijkheid van een prijsstop en de 
d~rde 5% loonsverhoging zal worden 
gesproken met arbeiders van zoveel 
.mogelijk bedrijven Uit Nederland• 

STUUR OOK UIT HET BEDRIJF EINDHO
VEN UW AFGEVAARDIGDEN, HOE OOK GE
ORGANISEERD, ' ZODAT U OOK MEEWERKT 
AAN DE TOT STAND KOMING VAN DE tt 
EENHEID IN DE STRIJD VOOR DE VER
DEDIGING VAN ONS BESTAAN !!!!!!! 

Be1lt u al 
ai:>OIIflé Oj~ 

de EV.C. gids ? 
Nu nog slechts 
F.O,l.O p .maand! 

• 
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Uitgave: A.B.H.~I . , Prinsengracht 739~ Amsterdamo Tel . 39498 , 32097 , 33821 , 

/qcti e bij cJe ~chni se he= 

o---o Oi G 11 f, l 
p 27 Januari werd het contact commis

, sielid voor c1e tç~chnische dienst V3.n 

de Deurenfabriek op kantoor seraepen 
. en werd hem medegedeeld ~ dat voor de 
1 z. g~ onderhoudsmonteurs de avcnelweck 

van eenmaal in de 6 Vi/eken op eenmaal 
in de 4 weken nachtdienst ~abracht 
zou worden. Hiervoor zou dan 15% toe 
slag worden betaald~ 
Het contactcommissielid nam toen het 
volkomen juiste standpunt in, d.at hij 
hierover geen b~slissing kon ~evene 
Hij stelde d& directie voor om een 
vergadering uit te schrijven , waarmee 
deze ~ccoord gingr 
In deze verg~dering, waar u i tvoeri g 
gediscussiäcrd is , stelde h3t perso
neel met algemene stemmen de eis, dat 
als er ' s nachts gcwe:!·kt moest worde 

. r een toeslag betaal d moest wcrà.en 
van 50% boven het uurl oono 
De dircotie was echter op gee n enkele 
wijze bereid om aan de e i s vrin de ar
beiders tegemoet t e komen en zij moti
veerde dit door op t.e .mer ken, dat bij 
be~rijven als Albert Heijn en Verkade 
soortgelijke r~gelingen waren inge
voerd als zij hadden voorgesteldQ 
Afgezien van het feit~ dat dit laat
ste bij onderzoek onjuist bleek teo 
zijn, meenden de arbeiders terecht, 
dat zjj niet bij genoemde f i rma ' s werk 
z:o.am waren maar bij Brtlijnzeel en dat 
zij met deze hun grieven tot oplossin 
~~ebr::wht vJensten te zien . 

IZo niet , dan zouden zij eensgezind 
weigeren om in nachtdienst te werkenr 

lDe directie was dan ook geêl.wor..tsen om 
,de arbeideYs voorlopi g niet i n de 
~"' ... ··- ··- ___ ,./ 

nacht te lat ... n v1erken en h i eraan de 
modedeling te verbinden, dat zij over 
het tweede voorstel van éle arbe i ders 
van de technische dienst~ n . l . 1 5~ 
toeslag voor nacht wer k en ver hogi ng 
van het weeldoen met 1 O% in de komen
de dagen zou beslissen~ 
Uit de door de arbeiders van de tech
nische dienst gcstelde l ooneis van 
1 o% blijkt' hoe dringend noodzakelijk 
het is om àe lonen te verhogen en hoe 
rcc11tvaardig de door àe E . V. C. ge
steld0 eis van de derde 5~ l oonsver
hoginB is, 
Maar t--vens toont deze act i e van de 
mon~ours van de technische dienst aan 
dat de eerilleid van actie onder de ar
beiders groGi~nde is en dat het thans 
ook al tijd is voor de arbeiders op dv 
andere afdelincen, om hun rechtvaar
dige verlan3ens naer loonsverhoging 
aan de orde te stellen. 

[) e 
o----------0 

con l aclco rnmi ssiG-
v~rkieZiliSJCil . 

In tal van grote bedr ijven hebben de 
laatste tijd kernverki ezingen .pl aats 
gevonden. :Sn de uitsl agen van deze 
verkieztngen geven een steeds duide
lijker beeld van de gr oei ende eerilleid 
onder de bed~ijfsarbeiders c 
In bijne alle g0vallen kozen de arbei
ders, ondanks de t~lloze moeilijkheden 
en intimidatiepoging..,~:~ ILer progres
sieve arbeiders in de kc~n~ 
In tal van bedrijven vonden d0ry,e v-r
kiezingen plaats op basis van ~ el• p1 o 
gram van bedrijfseiaen of werden r" e 
stemmen uitgebracht op een z . g . -en- J 
heidsljjst. 
Deze vorm van samenwerki ng ter bchar
tiging van de dagelijkse be l angen 
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oof.:nt e;roto '"'.nntrekkingskrqcht uit Ter voorlcoming, dr--.t de dir ectie U 
op de werkers, ook op hen, die lid overrompelt door toch plotseling èe 
zijn v'"'.n het N.V.V. en P-ndere org~ni- v~rkiezingcn voor de contcctcommissie 
s~ties, wn~rmee dus wijde perspectie - '"'.~n de orde te stellen, is het nood
ven geopend worden in de ge:oeenschap- z".kalijk, dnt de arbeiders nu reeds 
pelijke strijd tegen ~rmoode en oorloBs hun grieven met elk~ndvr bespreken en 
.~ev~.'"'.r, Als we dit dus vf'.ststellen, deze in een program vnstleggen. 
d.:-:n is hot goed, dc.t wij nog enige J~n op grondslag van dit progrm:1 moe-
woorden wijden n~n de kortgeleden ge- ten dnn de vcrkiezingen worden gehou
hou.den vcrkiezingen voor de contnct-· den , wn~rbij het er niet om g~et, vnn 
c or'll!.l.issie bij Bruijnzeels Dourcnfr->.brick welke orgP.nis:"\tie een nrbeider lid 
In de "'.llerecrsto pln"'.ts over do wijze :Ls, mn.i'.r we·l of deze kr.mcrand bereid 
w".. -.rop de c~.ndidn::tstelling door de is om in de conte.ctco!!li'lissie voor de 
directj.e c;t:orgrmiseerd werd ~ Volgons rcchtv!.tnrdi,go eisen op te komen. 
onze mening behoort het houden vnn Bonheid van optreden is thens geba-
een verlriezing ger~ime tijd vr.,n te vo- don, omt~a.t te.lrijke vorsl e ch t eringe4 
ren bekend te worden gemn..c.kt , zodat op stnpol staan, en omd2t de op winst 
de n.rbeiders in de gelegenhe i d zijn om beluste oorlogskr~chten Nederland 
de cn.ndid .... ten te besprek:m" ·.vc..nrcloor steeds dichter bij een nieuwe wereld
ook een i&dur in de gelegenheid wordt oorlog trnchten te brengen. 
gestold om zijn stem uit te brengen~ Ten behoeve hiervRn nRmen de rencti-
Di~ is n~ niet hot geval ;~wc0stc onnaire ~cgeringen, ~~ngesloten bij 
Vrijwel onverwnchts werden è.e vcrkic::- het 1~tlr>.ntischc Peet, het besluit tot 
zi~gcn v~n de cont~ctcom5issie n~n de hcrbewapen1ng ven DuitslRnd, en wor
orè' e gesteld , vmr>.rdoor een groot 2. --:n- den ff'.scist ischc gener-:.2.ls en de k"'.-
tcl ~rbeiders niet ~qn de stemming nonnenkoning Krupp weer vrijgel2.ten 
he~ft deelgenomen. Gn hun bezittingen terug gegeven. 
H(:!t duidelijkste kwam dit tot uitdruk- Om P.t".n deze bedreiging vn.n de Vrede 
l~ing bij de technische dienst~ net succes het hoofd ta lqmnen bie
In deze r-.fdeling werd hierom herver- den, is (;en me.ssaal en eensgezind 
kiezing gehouden, wn2.rbij bleek , d2.t optrt:den v~m d·e nrbeiderskl asse en 
DE G~ST0LDE ARBEIDER NIET ALI~EN ~ffiT alle andere Vredeli0vende krP-chten 
GROTBRR r1mJ!:R1>IiRHEID UIT DE BUS KWAM, dri-ngend noodzakelijkè 
mn.~r Wrtr'.rbij ook bleek , dat HET TOTAAL Slechts in. onze eenheid zijn wij ster..t._ 
AANTAI!_UITGEBRACIITE STEMJI.ffiN BIJNA om e lke aanval op h et leven en het . 
TWUMAAL ZO HOOG WAS . l e venspeil af te s.l aan, en zijn bij 

een juist optreden verdere successen 
Dit nlles is echter niet toGvr>.llig ! verzekerde ' · 
De dirGctie heeft er belang 'bi] , dat - o---- ---o 
de verkiezingen vqn de contnctcorofliS
sie Z9 snel en geruisl oos moge l ijk ge
schieden. Zij he.sft é'.ngst voor de ste 
der vooruitstrevende arbeiders en zij 
probeert dit ~ls een van de middelen 
om hen bij voorb2.~t uit te schakelen . 
Mog0 dit een W2'"'.rschuwing zijn voor de 
crbéiders v~n de schayerij an de vloc
renfnbriek, die th~ns door middel v2.n 
een petitionnement, w22.rop honderden 
"'.rbeidcrs tekenden, nandringen op het 
houden vnn v~rkiozingen voor dit deel 
vnn de BruijnzeelÎ.,_brieken .. 
Niet ~ll~en een wa~rschuwing, ~'"'.ar 
12.ten zij nls Gis stellen , d2.t het 
t~idstip vnn do t e houden verkiezingen 
ge:ruime tijd vnn te vor en bekend wordt 
'.~rl~~k~-· 

~J E ~ J'1 J J I) .2 .2 L ;-\;-\ J\J D .2 
l'lel~cJellkÎrlq van cle 
Fe br'LJa r'i -sra /{/tlg 

/-\ lletî op 
10J\j_D_;\0 1:'> F~_B;{U,;\S{ J 

nc."lél r het \V~te,~l-GDj.)leir-, 
.f .2 ;.\}Yj~ 1_2S{_D;.\J"'J l 
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DE GEVAREN VAN DE NIEUWE C.A.O. 
VOOR DE MEUBILËRINGSINDUSTRIE, 

Binnen niet al te lange tijd zal 
de nieuwe C.A.O. voor de meubel
industrie bekend worden gemaakt. 
Bestuurders van de Uniebonden 
hebben daarover al een en ander 

ttlaten horen en het doen vacrko
. men alsof deze .nieuwe C.A. o. be

langrijke verbeteringen zou in
houden, 

In werkelljkheid zal deze nieuwe 
C.A.Ö. echter belangrijke ver
slechteringen betekenen ! 

Allereerst al, omdat het aantal 
loonklassen van 3 op 4 gebracht 
zal worden, · 
Voor Gouda met · zijn vele meubel
fabrieken met serie-werk zal dit 
voor de werkers betekenen, het 
terugvallen in een klasse, spe
ciaal gemaakt om de meubelma
kers, die massawerk moeten ma
ken, lagere lonen te kunnen be-

. alen. .. 

4 loonklassen, A, B, 0 en D is 
het voorstel van de Uniebestu~ 
ders en er wordt gegeurd met 
het loon van klasse A. 
Maar w~ kunnen er van op aan, 
dat in deze klasse alleen maar 
enkel~ specialisten zullen .val
len en het merendeel in klasae 
B. en C, terecht zal komen. 
De 4 loonklassen zijn dan ook 
alleen ingesteld om de werkge
vers in staat te stellen hun per 
soneel minder uit te. betalen, 

• 
Met geen woord wordt Jn de vooi'
stellen gesproken over loonsve~ 
hoging, laat staan, dat po~ 
gen daartoe worden gedaan.. .. 

Het is in dit verband wel eens 
nuttig te wijzen op het contract 
van 1939-1940. 

Het loon 
was toen 
voor ge
meente
klasse III 
58 cent en 
in een bij
voegsel 
met wijzi
gingen in 
dezelfde 
overeen

komst staat het volgende te le
zen: 

112ecindien de totale kosten van 
levensonderhoud volgens de door 
de gemeente Amsterdam gepubli
ceerde indexcijfers over de maand 
Maart 1~40, drie !rocent of meer 
gestegen zullen b ijken te zijn 
tegenover de indexcijfers over 
December 1939, zo zal met ingang 
van 1 ~pril 1940 op de lonen van 
alle werknemers een b~slag gege
ven worden van zoveel procent 
van het loon als met het percen
tage van deze stijging ove~een 
kom;.~ · 
Hieruit blijkt, dat in 1939 de 
werkers in de meubelindustrie 
van mening waren, dat het loon 
dusdanig was, dat eventuele prijs
stijgingen niet opgevangen konden 
worden en b~ stijging van de kosten 
van het levensonderhoud evenredige 
loonsveDhoging noodzakelijk was • 

Hoe staat het nu met de koeten 
van het levensonderhoud ? 
Het Oentraal Bureau voor de Sta-



. - 2-

tistiek ( een regeringinstantie) 
meldt hierover in November 1950 
het volgende: 

kosten levensonderhoud in 1939 
I 

100 --, 

teT maximaal 92 cent + de mo 
heid tot uitbetalen van 10o 
.tatietoeslag. 

In het gunstigste geval verdient 
dus de meubelmaker j . 1,02 per uur . 

kosten levensonderhoud in Septe~· ·.·-,Met geen woord wordt hierover ge-
ber 1949 216 ~ ·· Ei:p:roken door de Uniebestuurders . 
kosten levensonderhoud in Novem- Nee~, _int~gendeel, getracht wordt, 

24Aa om het beleid van de regering 
ber 195° ·~ inzake lonen en pr~zen goed te 
Van November 1950 tot heden zijn 
nog vele artikelen in prijs ge
stegen .. 

Het leven is dus volgens dit 
2t maal zo duur geworden. 
Iedere huisvrouw echter , kan 
ons vertellen, dat het leven.- · , 
veel duurder is . Dat komt, door
dat de arbeider zijn loon moet 
besteden aan artikelen,- die • 
veel meer in pr~s zijn gestegen ; 
Enkele voorbeelden. iidnen ons ·. 
dit duidelijk aan: : .'· 
brood 3 x zo duur, vlees 5 x zo 
duur, vet 4 x zo duur, schoenen · .,-· 
5 x zo duur, schoenreparatie 5 . 
x zo duur; het eenvoudige tex- · r 
tiel is veel meer in prijs geste
gen dan 2i maal. Neem slechts 
het .vóorbeeld· ·"{an een werkbroelc, 
die ·zeker 5 .x zu· duur is als 
voor de oori'og . .. ~: . ' 

praten. Zo af en toe klinkt een 
radicaal geluid ,.:'maar ·daden blij-
ven uit . ·' · 

Want wat doen de Uniebonden inza
ke de gehate _gemeenteklasseinde
ling ? 

Nog altijd staat Gouda in de 3e 
gemeenteklasse , terwijl de uitga
ven zeker niet lager zijn dan in 
andere steden. 
H~T IS DUIDELIJK, DAT, WIL ER 
VERBETERING. BEREIKT WORDEN , ALLEN , 
H~E OOK- GEORGANISEERD , TOT SAMEN
WERKING ~~TEN TE KOMEN. 

\ 

D~ ~ cijfers · van het C.B.S. geven 
vanaf Sept~mb~r 1949 tot November 
1950 een stijging te zien van 216 
tot 249 ; dat is een stijging van 
15%. Daartegenover s.taat maar 10% 
loonsverhoging, n.l. de eerst e en 
de tweede 5% t 

WE ZIJN DUS ~EER TEN ACHTER, 
De cijfers van 'het C.B.S~. g~ven 
dus zeker niet de juiste · t9e
stand van de arbeidersklasse 
weer . Dit komt, doordat .. d-e ·cijfers 
van het C.B.S . gunstig worden 
beïnvloed door zaken, d'fe ·wij, 
arbeiders, weinig of niet kopen . 

' EIGENLIJK HEBBEN ' i''E EEN LOONSVER
LAGING GEINCASSEERD ! 

Maar goed, het C.B.S . zegt ons, 
het leven is 2t maal·zo duur . 
Z~n nu de lonen vap de meubelma
kers daarmee in overeenstemming ? 

ALS DIT ZO i!vAS , ZOUDEN DE l~U
BELMAKERS IN GOUDA OP DIT OGEN
BLIK 2f x 58 cent MOETEN VER
DIENEN , DAT IS [ . 1 , 45 PER UUR. 

Op dit ogenblik is het loon eéh-

Op 10 Wmart a . s. wordt in P~ster
dam een loon- en prijscongres ge
liëttderi door de E.v.a. 
La~en wij , werkers in de meubile
ringindustrie ook uit onze b e·drij
v~n afgevaardigden naar dit Con
gres sturen 

LATEN WI~ GEZAMENLIJK DE STRIJD 
l!NBINDER-TEUEN- DE- ROUE- PR!JZEN 
EN-VOOR- DE-DERDE- 5%- LODNBVERBO= 
G!NG-TTTTT---------------------
----------

---~~o-----o-----

• 
··.· 

• 
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ALG~"€NE BON:D VAN \'iERK'FRS IN D~ BOUWNIJV~RHFID AFD"1.ING UTB:'èCHT 

SP.cretariaat : Lange Sme.,straat 17 . T~'>lefoon 1805_6 

ttt i·++++++++++++++H++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++4-+..._-I--1-4-·++· 

.7aarde makker, 
/~.(~ 

Van het Comité tegen de bewapening van Duitsland ~n het 
h<:!rdenkf!n van de Februaristaking,hebbon wij een aantal bijdragenlijsten 
ontvangen t~r inzam~ling·van g~lden voor propaganda?~ deelnam~ aan de 
herdenking te Amsterdam . 

Drze 10 jarige herdP.nking vindt plaats in ~en tijd,waarin 
men poogt de WP.st Duitse nazi 1 s opnieuw te b~wapenen en zal deze her
dl!3nking van zo~r grote betP.kenis zijn, als een massaal ~rot est der 
NcdP-rlandse bPvolking daartesen. 

Groot is de afkeer en de verontwaardiging onder de .Ar
bPiders,mida enstanders en intell~ctuelen ov~r de vrijlating An vermin
dr.>ring van straf van concentratiP.b~ulen,s.s . Generaals en andere oorlogs
misdadigers . Zij b~5rijpen aat dezP barbaren aan het _oofd zullen word~n 
geplaatst van de fascistischA oorloJsindustri e ".n do nieuw~ nazi" ehr
maaht11 . Bijgaal'ld manifest stelt doze kwestie 1 s voldoende duidelijk om · 
te kunnen besP.ff~n hoe funest dez~ kwesti~ is . 

:-ret Februari- Herdenkingscomi tP 19 51 organis~ert op Zon
dag 25 Februari a.s . eAn landelijk". bijeenkomst te Amsterdam on onze 
Bond, de A.B. " • .8 . , zal a: s voorui tstrPV ende or.;anisati e ALLE mede' er.l(ing 
e:. an het slagen daarvan ~even . 

Zondag 25 Februari zal in het tekon staan van e~n massale 
manifestatie te~~n de herbewapening van lest DQitsland en de vrijlating 
van fasGistische oorlo5smisdadigers . 
Uit alle delP.n van ons land,ook uit Utr~cht,zullen dien da5 de .·:erkers 
gezam9nlijk d~monstreren . La~ U ni~t wijs maken àat d~ze demonstratie 
niet door zal 5aan, ./AN1' H~T G .• AT W"% DOOR. 

Ja,ook ui t UtrPcht !vlakter!zullen v~le arbeiders van de 
Herkon en uit de b~drijven nadr Amst~rdarn gaan en het is ook Uw taak 
ZOVeP.l mog~lijk Kameraden moP. tP. trf"kkE>n . 

HO~ DIT T~ B~R~IK~N? 
1e. Door de d~~lname onmiddPllijk tor discussi~ te stellen op ue werken 
-- "'n g~zamenlijk Pon sympathiAschrijven te zendon aan het landelijk 
Februariaomit~ te p/a B.Brandson Afrikanerplein 37 .\mstordam - Oost . 

2e. Door 5P.Zamenlijk een afvaardiging samen t~ stellen (zo groot moge
--- lijk) van dieg~nen die op Zondag 25 Februari aan de herdenking te 

lililstP.rdam zullP.n deA~nemen • .. 
3e. Door op bijgaande lijst geldPn onder U Karr.erc..den in te zamelen ter 
Oëätrijdin& van de deelname en d~ propagandakosten • 

. tij stellen ons voor dat er 6eiDidd"3ld 2 guldr.>n _;,er lijst 
bij ons binnen zal komPn,~on bPdrag dat met ~en klein b~~tje EOede 
wil. gom.akkelijk va_ kregen kan word~ . 
H~ G~D KAN 1 s ZAT"!:RDAGS VAN 4 TOT 6 uur OP OLS KAl~TOOR AFG~DRAG~N. 
,/ORD~N TOT UIT'f;'RLIJK ZAT11'RD.AG 24 FEBRUARI. 
Bijgaand ontvangt U ook no~ een paar voorbeelden van schrijv~ns die op 
de ·werkP.Il besproken kunnen worden en naar de respeet i ve adressen ver
zonden kunnen word1311 en waarvan 'wij graag op de hoogte gesteld willen 
worden. 
Zo makkPrs,wij zijn er. Aan U de taak om te tonen dat de Bouwvakk~rs 
inderdaad strijdbare Makkers zijn . 

Het bestuur . 
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Verb . 19 
Pamflet , afkomstig uit EVC 
Datum ontvangst 25-1 0-5~ 

A ~~-~n~f!_tr'iP:· 
gebouw- Utrecht ~~ ~- /)/'~'~ 

13~1 
ALGEMEI\!E 

\'N /BS no 02668 

waarde Vrienden, 

a f s c h r i f t t /u ·JV 
~ b L( 4 ( l2.c, ~4~v\ 

BOl-D VAN T.lli. :tKERS IN DE HOmrJVE:aHE ID J 
. Prinsengracht 739- 741 

Telefoon 39498 
Amsterdam, 8 Augustus 1950 

"We wensen geen cr1s1s, noch oorlog, 
maar als we tussen beide zouden moeten 
kiezen, d~n lf.2~fL we oorlog. 
(Claire Boût;h Luce, figuur van machtig 
Amerikaans krantenconcern) . 

En ze kiezen oorlog, want de crisis in Amerika 
neemt hand over hand toe . Het aantal werklozen loopt in de mil
lioenen . Dit zijn enkelë nuchtere feiten. 
OORLOG , OORLOG, OORLOG!!! 

De bewapening wordt opgeschroefd. Het levenspeil ligt nu reeds 
onder het vuur van de"oorlogsdrijvers. 
Straks echter Uw leven, het leven van Uw kinderen, ·uant dreigend 
worden de atoombommen gehouden boven onschuldige kinderkopjes . 
In een beschou·.·1ing over de oorlogsplannen zegt Generaal Chassin 
met misdadige koelbloedigheid: 

"Als gevolg van een eerste massa- aanval zal het aange
vallen land op zijn minst 30 millioen doden hebben en 
alle indrustriesteden, havens, stations, opslagplaatsen 
en werven, zullen zijn verdwenen" 
en verder: 
"In de volgende oorlog zullen wij onze soldaten recruteren 
uit andere naties en zullen wij hun zonen naar de brand
stapels sturen."· 

I ' 

De oorlogsstokers zijn zich dus volledig bewust welke gevolgen hun 
plannen kunnen hebben. 
En dat deze heren haast hebben met de uitvoering er van, wordt 
bewezen door de gebeurtenissen in en rond Korea. Door hun optreden 
in Korea hebben de Amerikaanse oorlogedrijvers het vuur bij de 
lont ge .Jracht, die de atoomoorlog kan doen ontbranden . 
Honderden millioenen mensen zijn zich van het gevaar bewust . Zij 
verafschuwen de oorlog en willen VREDE E! ''/ELVAART. ! 
nesondanks eiste de Engelse oorlogemaniak Chruchill van zijn 
regering het gebruik vat de atoombom en wilde hiermede de 3e 
7ereldoorlog tot een feit maken.· 
Gedwongen door de vredeswil der volken moest de Engelse regering 
en ook de Amerikaanse oorlogemaniak Truman verklaren dat de 
atoombom nog niet zou worden gebruikt. 

Dat de oorlogszuchtige regeringen en personen tot een dergelijke 
uitspraak komen, komt alleen maar door de geweldige omvang van 
het leger der Vredesvrienden. Het bewijst dat bij een nog groter 
machtsontplooiing de oorlogedrijvers nog verder teruggedrongen 
zullen worden, dat zij uiteindelijk onder druk van de wereld
bevolking de atoombom niet kunnen gebruiken . 

z.o . z . 



Vrienden, 
Yij zijn voor de Vrede . Dat is echter op zich zelf niet 

voldoende . 
'1ij moeten iete voor de Vrede doen . Samen met de honderden 

~!~~!2f~~g_;g_?~-g~g~~~-!~~~~g. uit laatste is-voöräï-vän-fiët _____ _ 
grootslle belang. 
En wat moeten wij doen? Wat reeds deze honderden millioenen deden! 
BEGINN}<JN MET U1!1 HANDTEKENING TE PLAATSEN op bijgaande lijst. 
Deed U dat reeds? Zo ja, dan is de volgende stap ~nder~ te 
laten tekenen. Werk met deze lijst op U'.v bouwwerk, bij de buren 
en bij kennissen. LAAT 1E.DER~EN TEKEimN. 
Ondersteun het Vredescomité van Uw plaats . Is het er nog niet? 
Neem dan het initiatief tot de vorming ervan. Vorm op Uw bedrijf 
in Uw buurt dan een vredescomité uit bedrijfs- en buurtgenoten 
die reeds tekenden en meewerkten . 
Houd echter contact met ons plaatselijk bestuur of met ons. 
Kom gerust met Uw moeilijkheden en deel Uw resultaten mee . 
wij schen~ken er alle aandacht aan . 
STRIJD VOOR HET BEHOUn VAN HET LEVEN . STRIJD VOOR DE VREDE . 
WIJ 'liETEN DAT U SUCCES ZULT HEBBEN. DE V/IL Q.h·. TE LEVEN VAN ALLE 
GE 10NE MENSEN GA3.ANIJEERT DAT. 

'1 . Hartog - voorzitter 

Voor het hoofdbestuur der 
ALGEMENE .BOND VAN \IBRimRS IN 

DE .OOUVINIJVl::RHEID . 
W.v.h. Schip - secretaris 

Bent U reeds geabonneerd op het orgaan " VREDl'i " ( 5 cent) 
Neen? Geef U dan nog heden op ! 

Ja? ~erf niwuwe abonné's 

\ 
\ 

~ 

• 



Verb . 19 Dat um: 28-1 0- 50 
Pamflet uit BVC- gebouw Utrecht 

A B VI B 

AI. GEMENE BON:D VAN WERICE'RS IN DE BOU ,/NIJVERHEID 
afdeling UTRECHT SECP.:ZTAlUAAT: Lange Smeestraat 17 

Kameraden Bouwarbeiders , 
Het probleem waar op het ogenblik alles om draai t is het probeem 

OORLOG OF' VREDE 
Elke arbeider weet dat de kapitalistische machten der wereld bezig 
zijn zich in het groot te bewapenen met het oogmerk een derde wereld
oorlog te ont ketenen om daarmede hun ••insthonger te kunnen bevredigen 

WIE ZAL H:ET GELAG MO:\TEN BETALEN ? 

Als een paal boven water staat bet vast dat het niet de kapitalisten 
maar de arbeiders zullen zijn die het gelag moeten betal en van het 
ontketenenv.an een derde wereldoorlog . 
Reeds nu wordt door de regerine aangakondigt dat de belas t i ngen tot 
het ondraaglijke zull en stijgen om het door Amerika bevolen bewape
ningaplan te kunnen uitvoeren. 
Werktijdverlenging staat op het programma van de regering en de 
hoofdbesturen van de Uniebonden. 
De huurverhoging van 15% zal per 1 Jan 1950 ingavoert worden en nu 
is door de regering reeds aangekondig~ dat een compensat i e nog geens
zi'ls vaststaat . 
De kosten van het levensonderhoud stijgen met de dag waardoor de 5% 
loonsverhoging nu reeds een paskwil dreigt te worden . 
Natuurlijk ligt dat juist in de bedoeling van de reactie want nog 
steeds kunnen de "heren" het niet verkroppen dat op het se i n van 
onze bouwvakmakkers uit Amsterdam ontstane stakingen van de af&e 
lopen tijd de reger i ng op de knie~n gedwongen hebben door de 5% 
loonsverhogi ng pe r 1 Se pt. jl toe te staan waarvan vast staat dat 
zij dat in het geheel niet van plan was of veel later dan 1 Sept . 

ALS WIJ DE 5 ufo LOONSVERHOGING EFFJ~CTIEP WILLEN MAKEN ZULLEN WI J NU 

ONMIDDELLIJK DE 'PRIJSSTOP AAN DE OHDE MOETJ~N STELLEN. 
Het waren toch de vertegenwoordigers van de ~niebonden die deze 
prijsstop in de 2e Kamer aan de orde stelden bij de besprekingen 
over de 5~~ loonsverhogi ng maar die op hun beurt voor de regering 
op de knieën gingen (zoals gewoonlijk) 
Het hoofdbestuur van de EVC beeft zich met een open brief tot het 
hoofdbestuur van het NVV gewend om gezamenlijk actie te voeren 
voor het onmiddellijk invoeren van de prijsstop zoals de prijzen 
op 1 Sept jl waren , namelijk v61r het Beven vanre 5% loonsverhoging . 
In deze open brief heeft het H . .8 . van e EVC geschreven dat zij be
reid is over deze k·vestie te willen praten ook als het 1TVV iets 
anders wilde. 
Het resultaat is: GEEN ANT'.,.OOR.J VAN HET NVV BESTUUR 

Een andere gr ief van e bouwarbeiders is dat het loon van de ge
schoolde en de ongeschoolde bouwarbeiders bi j de laatste loonsver
hoging nog meer i s gaa n verschillen . Vroeger was dit loonver schi l 
nooit hoger dan 5 ct per uur . Nu is dat reeds 12 ct ge wor de n. 

z 0 z. 



OliDERG.CTEiili!l'lDElif BEKRACHTIGEI-I rf.c:T HUN IWIDT~I\BNIHG DE EIS: 

l. Van het verbod van de atoombom; 
2 . Van de controle op de naleving van dit yerbod; 

·· ·~ . 
3. ·Dat die regering, die als eerste de atoombom 

doe~ werpen , als oorlogsmisdadiger gebrandmerkt 
wordt . 

-----'-- ·-------- - .. 1--·-·---·-
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De Unieorganisatie~ ~met het N.V.V.aan het boofd,doen ~ter niets 
tegen . . a j laten toe 1 P.~t er een ?el'&c.hil in loon is tu..sschen de tim
merli eden en Jne tse ~aal?:? .. an de ene kant on d E< grr;ndwerk.er~ en de GJ)
perl~oden aan de andere kant van 12 cent nar uuT in ~~l,Q ~~m~~nte
klassen1in do le zowel als in d~ ~e. 
~ij zegg~n, zoals in 11 De Bouwer11 van r.uli van dit jaal;' ~t,onA." •~ t b.et. 
Col"?roge l'~l?: ~ij~~bemiqçl~laa~s eigenlijk niot woet, dat ~~p. g;rt1f&.dW·e-r:r
kt;~l;' of O.lrP€ïJ;tl1t.1n t;Jo:p. valeman l.S. 
I.ette~~:l.l,k. ~ç~ev,.e:p, d,e.za. 11QOiilt~uJ;d,~r,$.": 

liB~s ~op.d het 0f),l~'(lge 1']188 1;' uit deskun.dige.n uit net. JBQ"W·bedri j! 
4an W~;~fell. w-i ~ gauW' tot een- acc.oer à: g~k:omen. 11 

Maar Il'\1 ia tee zij rustig t0e, dat het verschil nog gooter is geW6N.en 
~immerlied~n en metselaar~,bedonk ,da t do lage lone~ 

- - ·· - -··· ,. ____ ""'*- " ___ .. -...-- - - • -- -- • --- .. ..... - _ ...... -- --. - ... - - - .. - -- - - - _.- -

VAl~ DE GRONtlW:&RIU>:R& .ltN O_l)PLRLI LD.lliN ~'l'L,~D8 L..ULLEN lliQRD.tll ... "' ....... ---- --- -- - ~ - - .... - - .......... -- - . . - -... . . ..... . . .. . . ...... ----- -
G-EBRU[KT OlJi i!BK JULJA,.E LGN.ciN T't DRUKK.bN.! \ t ! ! ! ! t 

- - ~ - .. - . - .. -------- .... - .. - - .. ~-- ~ ... . .. . -
Wll'l' MeiDT-E'N D'E BOUW.i'.Il.B.ii;IDERS Giu;N .DO.l!:N? 

l ij moetf)n van. hun bond-sbesturon eisen dat zij voor alle~..,'YOOr de 
Vredo moaten warkeB en daarmed e een nieuwe oorlog helpen v~orkomen; 

eisen dat zij ook een directe ac ti~ gaan voeren voor een prijsstop; 

eis0n do ODh0ff~ng v~n de grota loensvcrschillen tusschen geecboOl
do on ongoschoold~ ar~€idero ; 

eisen dat Gr vert~genwooroigers van do bondon op de bouwwerken ko
men om t o yraton over ae belangen ven do bouwa~b~iders; 

eis en va.n de Pa troems dat vor tegenwoordigers van t.-TJ LE organisaties 
in do schaftlokal en toegang hebben ,. -······· 

Kortom Makkors,voert'acti c togvn all e s wa t Uw positie als Mens en 
~ Bouwarbe ider in gevaar kan brengen. 

D0 tijd à 2 t wij all een maar zuipenda on kruipende arbeiders waren 
is voorbij.Gij zult echter mot daden maoten bewijzen 4at zulks in-
derdaad hot goval is. 
Op do bres dus voor Uw bolangon.Me t de kop in hot zand stoken of z.g 
neutraa l to zijn komen wi j er niet. 
onverschillig ~oe gij ook georganisoert moge zijn;reikt elkaar de 
hand en voert .ga_~aihml:tijk actic.Er bEJotaan guen :politikc of rcli
giouse magen. ~~i~ Fte1ib~m allcm<::ial do zelfde maag, l'lGden en behoeften. 

Discu.sse~:.t't ~~ Çle O'f:.l ·àWW~n?kon ovor Uw b.elang(m.Nuemt besluiten on 
brongt d6·Z a besiW. te.<ll t 'c? :k13nnis va·~ de H.o ofdBe sturen van alle 
Bouwvakorganl-sat.ies, waar.~.~ b.ier-ön<tor do adre ssEJn volgen. 
A . N .B. vGnà~lst.vaat 40 , Ams~té:td-Ml . R .K .B. B. 
·" . B. w .B. Pl"1nsel;l:gr~{}h>~ T!/~ .Amsterdam. Drift 8, 
1~. C. B.ltrottlm~ 'Nf<AtW_e--.gr.aeht 22 Utrecht. Utrecht. 

riant alla~n door JfrE'N1IEID VAN .. CTIE zal do arboidorsklassc onovor-
winn~Jli jlt ~i J'xl.. ·----- ---- -·- --- :..--

\i ann-uor 

wolko U 

gt: juiste vo~Iiohting wons t,koopt dan onze brochure: 
DE . &T OP TAFEL 

oon dezer -dagê_n.wgdn .. sl'ti'cnts 10 cents zal worden aangeboden 
?to t Kam.Groe ten, 

Het Be stuur. 



ON'DERGETEI(E:l'IDElf B:C:!CR.ACHTIG.ti:Ii M.JT HUN FIAliDTi:Kli:NIHG DE E I S: 

1. Van het verbod van de atóombom; 
2 . v~n de contro~e op de nalevinG van dit verbod; 
3 . Dat die regering , die als eerste de atoombom 

doet werpen , als oorleesmisdadiger gebrandmerkt 
wordt . 

----------------- ---·-- -r----·----
NAAM BEROEP aantal 

KINDEREN 

------- ----- - --.. ·--- -- ·--·--· ·- -- - --t- ------. . 
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Bedrijfsu11ie besluit tot het afsluiten van een 
C.A.O. voor de. Bouwbedrijven over te gaan 

BRANDSMA OPNIEUW VOOR HET COLLEGE VAN 
RIJKSBEMIDDELAARS GE CAP IJ U LEER DI 

ALGEMENE BOND VAN WERKERS IN DE BOUWNIJVERHEID 
Prinsengracht 739, Amsterdam Centrum, Telefoon 39498 

Bouwvakarbeiders! 
Modern georganiseerden! 
Leden van de Uniebondenl 

In "De Bouwer··, het orgaan van de A.N.B. staat in een verslag van de 
laatstgehouden Bondsraadsvergadering, dat besloten is tot het afsluiten 
van een C.A.O. voor de Bouwbedrijven over te gaan. 

ZONDER HUN LEDEN ER IN TE KENNEN, GAAN DE BE
STUREN VAN DE UNIEBONDEN OP DE BASIS VAN 
BELACHEliJK LAGE UURLONEN EEN C.A.O. BINDEND 
LATEN VERKLAREN. 

De huren gaan omhoog. 
De prijzen stijgen met onrustbarende snelheid. 

MET SPRONGEN GAAN DE KOSTEN VAN HET LEVENS
ONDERHOUD OMHOOG. 

De lasten van het Indonesisch avontuur, de oorlogsvoorbereiding in 
Europa en de door Amerika opgelegde devaluatie wil men op de schou
ders van de arbeiders afwentelen. 
DaaroiJil moet hardnekkiger dan ooit de loonstop gehandhaafd blijven, 
daarom moet de politiek van veel nemen en weinig geven worden door
gevoerd. 

Het op dit moment aisluifen van een C.A.O., waarvan de Ionen· slechts 
enkele centjes hoger liggen dan de thans geldende officiële uurlonen, 
waarin de onrechtvaardige gemeente-klassen-indeling zal blijven beslaan 
en de lonen van groep n dezelfde blijven als thans, past volledig in de 
kraam van de regering en de ondernemers. 

Door het afsluiten van deze C.A.O. verplichten de Uniebestuurders zich 
als politie-agenten te gaan optreden, zullen ook de plaatselijke bestuur
ders van de Uniebonden gedwongen worden zich aan deze bepalingen 
te onderwerpen en te zorgen, dat deze nageleefd worden, overal waar 
een groep arbeiders een hoger loon dan dit hongerloon heeft weten af 

te dwingen. 



NAAST DE ECONOMISCHE RECHERCHE HEEFf DE REGE
RING DAN OOK DE UNIEBESTUURDERS ALS LOONCON
TROLEURS IN DIENST! 

Voor de zoveelste maal wordt het directe belang van de arbeiders v:=r
kwanseld voor een twijfelachtige socwle verzekering: hel Bedrijfspen-· 

• sioenfonds. ,.Wanneer er nu geen C.A.O. komt, dan kunnen wij de 
Bedrijfspensioenregeling niet doorvoeren", zegt Brandsma. 

VOOR EEN UITKERING VAN f 12.- IN DE WEEK OP 65-
JARIGE LEEFTIJD MOETEN DE BOUWVAKARBEIDERS NU 
AL HONGER LIJDEN! 

Hel is nog zeer de vraag of het College een loonsverhoging ter opvangi11g 
van de premie hiervoor zal toestaan. · ' 

IDER MOGEN DE UNIEBONDSLEDEN ECHTER GEEN GE
NOEGEN MEE NEMEN! 

Zij kunnen eT geen genoegen mee nemen. 
De lonen moeten worden aangepast aan de kosten van lie't"ievcnsondei-
houd. ·: 

Ij • ;) I • • 

Deze C.A.O. thans afsluiten betekent: 
ons ketenen aan een hongerloon! 

ST RIJ D T 

De ondernemers maken grove winsten. Zij maken zwarte wins'en. 
Elke bouwvakarbeider weet dit. 

HET LOON IS VEEL TE LAAG. 

De ondernemers maken reserves. 

WIJ HEBBEN GEEN ENKELE RESERVE! 

Protesteert tegen de handelwijze van Uw bestuurders. 
Eist vanaf alle bouwwerken en bedrijven, dat dit noodlollige besluit van 
de Bedrijfsunie ongedaan wordt gemaakt. 
Maldeers van de moderne Bond, eist van Uw bonclsraacl, dat dit besluit 
wordt ingetrokken. 

\ 
voor een hoger uurloon voor alle groepen, 

voor opheffing van de gemeenteklassen, 

voor een vacantietoeslag van 100 p(t van het weekloon, die 
gegarandeerd is, 

tegen betaling aan het bedrijfspensioenfonds. 

HOOFDBESTUUR A.B.W.B. 
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-
O PEN.BRfEF 
aan de ·vOor2itter van de. a.n~b. · (N. v. v.) 

hfd~ Vlaárdingen. 

···. ~.ba rendrechl . 
.. ......_... ,..~--· 

'Mijnheer , 

Ter betere voo~Uob.tin..~ ve.n de· 'bevolltj,ng va11 Vl~dingen -e-n ;i.n het 
bijzolider van de '11aard.ing.ae bouvl'".rakarbeiders, als meest bel a.ngheo ... 
benden, menen wij :e~ goed aan te doen enige aan.vu.lli.t~gen te geven 
op de rede t Pe~~ U ter Gelegenheid van het 20- (of 26~ ?) jarig 
hestaan van de afdeling ,Vla.à:r'dint;en der .A. N. B. hebt t;ehouden. 

\ .... · 

In de. eers·i:;e pJ.t?.at.e verzuiude U enige winsten van grot.e aa.nnemings-
maatscha~yijen te ~ermelden. , 
n~o~ laten wij ze hier vo~n : 

N.V. Aa.nn. Mij ttne Kondor" boelcts een winst in 1945 van f . 112 . 230• ~
in 1946 " tt 144 •000•--· 
in 1947 11 11 179 . 000. -·-

N. v. Amsterdamee Ballast Wtij 11 tt 11 in 1946' 11 

in 1?4 7 11 

11 597 . 606; -·· 
nl. 305 . ooo.--

De Fi~~ Bo~rama in den Haag probee2~e in l94J het loon van de bij 
haa~ werkzar~ ·arbeiders met f . 7.50 te verlaaen~ waartegen Uw Bonde
bes·huur niets wanste te. onder nemen en wa.ard.oor 60 leden. 1..1i t de. 
.A..:r::r.n. traden • . · , . - -=-~ 
Dez.e zelfde Firma B.oe:r:sma boelde in 1946 een wil'là"G van f • lBO• 671 ....... 

· ·· · . en. in 1947' " 11 it· :f. 305 . 266• ~·-
j 

:):n de tVJ3ede plae;i;s h~ef·Ç 1 U ge~ro~eerd Uv1 geest-:verWa.nt Minist:ex i n 
't Veld de hand.boven het hoofd ,te houden~ dobr er de nadruk op te 
le3een , dat er in VlaardinGen veel ge~ouwd ie. 

~ 

Wat dezo iJiniá·bar echter in -werkelijlcr-.eid deed; noge blijleen uit het 
vo l~etlde : -
l'Üj verlaz..:.;çle de H3 :prijs aet een rijlcsda.e.lder .en c.,af de bouwonder
nat~ers d·e raad deze r:i.jl.:sda.ah1.er van de 11 zwar te" lonen der Bouwvak-
arbeidera ai te halen. · 

' 
Eij ..r" oe:s~t d.e voo-J."k.eur aan kazernee , viiegvelden) olieha:velli3 , marine-- . ' . oases, Villa Et en ba.nlr.en. . , . . 

Hij be:pel"':i\:t d~ v.:o!kkawonipgbouw tot een minilt.l:uro.. 

Hij zorct, d.a:i:t de ~e.ar wom~en welke gebouwd worden, nog zo kl ein 
en voor de BouW&noiern.emers zo co-edlcoop mo~,eUjlt zijn. 

Da~voor ·1T'fil h ij ook de vèrd.iepinglloo;1te ver~a-c~m1 waarsobi:inli jk 
+~ .j.. ? 11 f\ M i 



•• voor kazernes en .ma.a:t 2 miDioen voor scholen. 

Deze, Uw reL;eri~, gebrt-3.kt 405~ van de begrotit'l_g voor bewapeni~'lg 
en 8~~ voor Wederopbouw. Slechts - 21~ van de baso!jikbare deviezen wor
den voor dè wo.ni.hcbouw gebruikt . 

:r.a.n hebt U ve:rmti.tad .oede te delen dat er in 1945 3()0. 000 woningen 
·te lc:>r-1; waren eh d&.t dii; aantal niet is af{)c.oomen1 maar is toeceno
men, Bovendien, dat de Vele werkzaamheden·in en om VlaardinGen ver
band l1ouden met oorlogsvoorbereidingen en oorl,ocaindustral isatie . 
(:Sataafse Petroleum r.Iaatschappij ) • 

U hebt voorts c~e:probeerd, en de 11 Nieuwe Vlcaardil'l(r;ae Courant tt heeft 
U dao.:r VIelwillend in onders·~eund, om de werkeJ.ijlte oorzaken van de 
la0e lonen en de woningnood weg te moffelen achter minderwaardig Ge
klets over de E.V.Co 

U l;aa t or prat op, dat de bouwvakarbeiders in Vlaardingen zo rustig 
zijn, mo.ar verGeet t_e ver.aelden, dat ook in Vla.ardin,:~ en de bouwva..l.c- -
.::Ll'"beiders cedvTO!l{;en zi jn geweest actie te voeren tet;en het belache-
lijk la.c.;e bindend vastgestelde uurloon, ho·t;welk door Uw Bondsbestuï..U' 
door dik en dun wordt verdedigd . , 
Volgens U ?Jijn de Vla.ardir.gse bouwvalcarbeider.s la.mr:tetjes, die vreug
devol blat end h1Ll1. zonen voor Indonesie zullen blijven offeren en ge
williG hun arbeid&lcrac'ht aan verdere oorlogevoorbereiding zullen ge 
v.en, c;ei106Gen nemend met het·· door het Colle.::;e van Rijks 11bedisselaas 11 

t;ediotecrde lac;a boumrakloon. 

:MA.tffi GIJ VERG-IST U ! ! ! 

ue liederlandse bouwvalrarbeiders deden veel en zullen nog veel doen 
in de striju voor Vrede en Brood . 

U d~ed echter niets voor deze strijd. 
Wat U h*t' ~;eüaan en zul t blijven doeh, dat is z de lace lonen , de 
oorloe:; in Inc1onesie en de oorlogsvoorbereidit~G stev..nen. 

\lat U hebt cedaa.n,. deed U in het belang van de klasse der onderne·
.11ers1 der uitbuitersJ der oorlogsbrandstiollters . 

Hierop zullen ook de Vlaardingse bounval;:arbeiders het antwoor d niet 
schuldi~ blijven. 
Zij zullen zich nie·iJ rustic naar de slachtbank laten leiden, dooh 
strijé:. voeren voor Vrede en Brood, voor Lleer en betere volkswonineen 
en voor een hoger basisuvxloon. 

"Jij ~iij.rr ton alle tijde ber~id om ons bovenuitoengezet standpunt 
i. s . de Wederopbouw en de daarmede nauw saae,nhancen.de arbeidsvoor
waarden in het bou"fJb.edrijf net U- te bediscussieren in een O:genbare 
vergadcriq; van bouwvakarbeiders . 1 
In de stellic e vcrwachti115, dat deze ~rJ.ef en een eventuele debatver
t;ad.eri.nc za.J bijdragen tot een werttelijke opklari!)6 van de Vlaardi!\g
se bcuvrv-i.;:arbeiders, groe·t:;en v-rlj tr met all e aan een rec;eri.ngsverte·4 

e~nwoordicer versahul diGde eerbie~. 

Het Destuur van de 
Plaatselijlee Ce.1:1!crale 
en A. B. v7. J3 . (E . V. C. ) 



GE HE I M. 

Aan de Centrale Veiligheidsdienst 
te 
•s- G r a v e n h a g e . 

C 'V /G ç~ '-/ - 49. 

21 APR. 1949 

I ,\~ t o 3 Jz-c 

Hierbij doe ik U toekomen een tweetal pamfletten , d i e op 

Dinsdag 19 April 1949 op een groot bouwwerk in Arnhem werden ver

spreid: 

1. het eerste num.ner van de "Bouwput", een soort bedrijfskrant, 
uitgegeven door de Algemene Bond van Werkers in de Bou\~jver

heid (..!; . V. c.L. ::>eer etaris Albertus van den Berg , 6eboren te ...._ 
' Bols\ard 14-8-1925, wonende te Arnhem Rosendaalsestraat 496 , 

speciaal voor de bouwvakarbeiders , werkzaam aan het complex 

Arnhem Zuid, waar momenteel ± 450 arbeiders werKen. 
Deze bedrijfskrant is , wat lettertype en "opmaaku betreft, gelijk 

aan de bedrijfskranten De Ah.U- ,,ekÄer en de Tinschuit, v;elke door 

het aecretariaat van J.e c. J? . N. (.Ue Naarheid) , Klarendalseweg 

91 te Arnhem worden ui tgetSeven . 

Oproep voor het Wereldcongres voor de Vrede te Parijs . Tot nog 

toe werd van verspr eiding van dergelijke "Oproepen11 niets ·be
merkt . Gezien het gebruikte lettertype is ook dit b l aadje van 

dezelfde macgine als dat sub. 1. omschreven . 

Arnhem 
20- 4-1949 . 

\. 
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qij het verschij nen van dit eerste nummer va n "De Bouwput", behoort een woor d ter ~en
nismaking . Zoa ls uit het woord "eerste 11 reeds bemerkt k"an worden , ligt het in de b edoe
l ing deze uitgave regelmat i g te doen verschijnen. 
teder van ons weet, dat wij bouwvakkers vele moeilijkheden hebben . Wij spreken er met 
onze makkers over, maar werkers van andere bouwwerken komen het toch niet te weten . We 
l·unnen niet alle medearbeiders aflopen en met hun spreken. 
Jeen, het eJ:!i ge middel om allen te bereiken is de krant . En hi e r is i e dan. Voor a lle

maa l en van allemaal . Dat .wil z eg~ren : alle bouwvakkers moeten hem lezen en iedereen kan 
zijn moeilijkheden in onze 11 13ouwput 11 naar voren b r engen . Vrienden , het eerste nuiTII1ler is 
ve rschenen , w.aakt door jullie acti vi te i t de qi tgave mogelij k" , l evert bijdragen, toont, 
dat dez e krant onze kr.ant is ! 
Na men vnn inzenders worden in ons orgaan niet ve rmeld , tenzij op verzoelr . 

De Redactie . 
U U 11 U 11 tl 11 tr tt 11 tt H tf 11 lt U 11 11 1t tt 11 lfU 11 11 11 tl U 11 IJ lt U 
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De A.B. w. B. zich bewust van de grote ve r anbroordelijkhei-d, die zij op haar jonge schou
ders heeft geladen , roeot de bomvvavyers op de strijd te voeren v oor loonsverhoging ! 
~;o.:J.sverhoging ,mct de dwingende eis , dat deze niet mag leièen tot prijs3tijging . 
~·;·)~cverhoging ten koste van de winsten , hetgeen in de meeste geval l en zonder meer mo -
r~elijk is, omdat de winsten veel en veel hog0r zijn , dan bekend wordt gemaakt. 
':.::o;.;.sverhoging is noodzakelijk om de koopkracht te vergrot en en aan de ellende der wer
~&~s een einde te mak"en. 
-:?~:•sverho~ing I Niet door de bankbiljettenpers wat harder te laten draaien, maar ten 
1.- . ~n;e van hen , die op de werkende hevollri ng pa ras i teren. 
·,·:ons verhoging , betekent een groot bedrag onttrekken aan de oorlogsvoering in Indonesié'! 

0000000000000000000000000000000000000 

8 Eensgezinde strijd nood~a~elij~ ! 8 
8ooooooooooooooooooooooooooooooooooo8 

rliervoor zal een eensgezinde , krachtige en hardnei<:kigc strijd moeten worden gevoerd . 
Ï. :)als U in ons vorig manifest "berr.erlrt zult hebben , heeft çle A. '3 .W. B. o~ 19 Februari j . l. 
)0J1 I..a.ndelijY.e i3ijeenkomst van Bouwvakarbeiders te Utrecht gehouden , waaraan ook vele 
. o~en der Uniebonde n deelnamen. Op deze Bijeenl~omst werd een resolutie aangenomen, waar
in ·le loone is en we rden geformuleerd . Deze komen voor de Arnhemse Bouwvakarbeiders op: 
:', I , I 0 f . 1 • 06 en f . 1. 01 
·.>:J.1. rboven een toeslag van ten minste 15 %wordt geëist . 
·l e s p r e e k t d e z e 1 o o n e i s e n o p U w w e r k 
3te1t deze eisen aan de orde op 1 e d e n v e r g a d e r i n g e n van Uw Bond I 
J~n U de taak om e e n s g e z i n d deze ac tie te voeren , 

I!!!!!!!!!!! I!!!!!!!!!! I! !!! !!!!!! I !! ! ! ! ! ! !!!! I! I!!!!!!! I!!!!! I!!!!! ! I ! l!!!! I!! 1· 
t V 0 0 R V E R H 0 ~ I N G V A N H E T B A S I S - U U R L 0 0 N ! ! ! f 
I --------------------------------------------------~ ----------------------- I l I 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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ll WEREW C0111GRES VOOP DE VRE9E ll 
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Op 20 April a . s . zal in ~arijs een Wereld
congres voor de Vrede beginnen, waaraan 
~r,eiders , intellectuelen en Yu~stcnaars, 
weterschapsmer.ser>, jeugd en vrouwen uit èe 
gehele wereld zull~n deelnemen . 
Dit con~rcs is bijeengeroepen op initia -
tief va!l l:wt Internationale Samenwerkings ~ 

bureau van Intellectuelen, van de Inter na 
tionale Democratische Vrouwen Fede ratie en 
van c::on aantal personen van we r e l dvermaard 
heid . 
De oproep tot het con~ res , dat ongevee r 4 
dagen znl duren , is ondertekend door de be
kende atoomgeleerden J o l i o t C u r i e , 
door P i c a s s o , door de Fr anse pries 
ter A b b 6 J e a n ~ o u 1 1 i e r , 
door de ry e kc n v a.n Cant e r b u
r y , de beide Labour Lager huis l eden Pritt , 
~owe.rd Fast, ~{ a P d a W a s s i 1 1 e w-
s k a (schri.jfster Yan "De Regenboog 11

) , 

~ n d e r s e n F e x ~. F e i n r i c h 
.~ a n n en de Spaanse .socialistische oud 
minister J o s é G i r a 1 • 
In vele landen en o o k i n o n s land 
is men reeds be~ig d e 1 e g a t i e s naar 
dit cor.gres van w e r e 1 d o m v a t -
t e n d e betekenis samen te stellen . 

·ALLES \fJJS'l' ER OP DAT HET CONGRES EEN rilACH
TIG ANT'NOORD VAN DE HELE VREDELIEVEimE 
MENSHEID AAN DE OORLOGSHITSEnS ZAL WORDElJ 

- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- 0- o-o-o- o- o-
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~ o P d E s T e I g E r ~ 
? ? 
????????????????????????????? .. 

Ik was , wat mijn ~voonte is , druk met de 
troffel aan de ganc toen m' n ~aat Piet , 
die ook bij mij op de steiger staat, naar 
tne too kwam. Hij zei wat , maar ik dee net , 
of ik gek was . Als ik per s 1 ot van re J. ening 
druk bezig ben, laat ik me niet telkens 
storen. Mnar Piet kent mij ook zoJn beetje , 
hij is een goeie maat hoor , en vroeg met 
een v.reeselijk vriendelijke stem : "Jan , mag 
ik een snffie van ,ie draaien?" 
Nou vind ik dat niks erg, ik ben helemaal 
niet Yinderachtig op dat gebied hoor, waar 
••••• laat m'n doosje nou leeg ziin ' 
"Jo . 11 • n · " " . ngeJonge , ze1 .1et, het mi jne ooY , eri 
laat ik nou al drie weven met de bonnen 
Yoor zijn" . "Ja man" , ve r tèlde ik hem, "Piet 
dat komt omdat d ' r geen deviezen zijn. Heb 
Hj ook die meneer van de ve lde of zoiets 
;~hoord? Ik zei het verkee r d het moet zijn 
In ' t Ve l d , maar ik neem het ' n i et zo pre -
c ies , we weten allemaal dat dat die minis 
ter van 1federophouw- is . Onze baas om zo maar 
te zeggen . Nou die zei voor 'de radio zoiets 
alsdat wij te veel roken en zo . Dat vind ik 
niet hoor , als je op de bouw staat dan lust 
je best een si~;aret , maar ja , ik ben ook 
geen minister . Die minister dan, wilde meer 
deviezen voor do opbouw geven , ~~ar hij had 
ze niet . Ik heb al gezegd dat ik op de stei-

u 11 u u 11 u tt 11 1111 u u u 11 11 11 u 11 u u u n n u 11 t1 11 u tl n n n 11 11 u 
~~ GEZA..\i.ErLIJE OPTREDEN HAD SUCCES !: 
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Al geruime tijd heerste in Arnhem Zuid 
~tevredenheid onder de bo~~~rbeiè~~ 

De vra11den van één der schaftketen, 
waar een kachel ontbreekt , verte -
nen diepe naden , waar de wind do~~
heen giert . In een andere keet be
vindt zich wel een kachel , maar de 
arbeiders mogen deze ni et v~Ór de 
schafttijd aanwaken . Dit betekent 
dus, dat de arbeiders , di e een half
uurtje schaft hebben , daa rna koud 
en rillend , zonder een beetj e warm 
clril'ken , weer de steiger s moeten 
heklirrnnen . 

Deze klachten werden bij de A. N: B. (N. V. V. 
en de A.B.W.B. (E .v.c . ) kGnbaar gemaakt . 
A 1 1 e e n de A.B.~. B . gaf hier aan ge
hoor . Toen deze op het wer k verscheen , 
v1ord direct een delegatie samengesteltl , 
bestaande uit flen N.V .V. ER , EEN K.A.B.ER, 
EEi·• c . ;LV. ER , EEN A. B.'!f. B.ER en 2 plaat- e 
selijke bestuurders der A. B. w. B. , die 
hierna een onderhoud met de directie wen
ste. 

DIT HAD DE DIHECTIE BLIJKBAAR NIET VER
'NACH1' , NANT ZIJ BELOOFDE ONMIDDELLIJK DE 
SCHAFTKETEi~ TE LATEN DICHTSPIJKEREN EN DE 
KACHELS, VÓÓR DE SCHAFTTIJD BEG INT , AAN 
TE MAKEN. 

Hieruit blijkt duidelij k, dat alleen ~oor 
e e n s ~ e z i n d optreden ~Sën--
i n g e w i 1 1 i r; d worden • 

Ook de bouwvakker s hebben di t nu onder -
vonden. 

- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0-

ger sta , mnar ik vind het zonde om zo'n ~ 
hoop centen weg te gooien aan oorlog . 
Toen ik klein Ytas , zei m'n g:rootvader al, 
en di.e kon het weten, die wist het nog 
beter dan ik , dat oorlog a l leen ma~r Ofl·· 

gel<~ en armoede brengt . Om nou die gul 
deritjes voor de 'Vedcropbouvv b i j mekaar te 
schrapen, moeten wij maar minder roken en 
koffie en thee drinken. "Piet", zei ik , 
"ik zeg je nor.; es , ik zwaai de hele dag 
m' n troffel , dat vind ik niks e r g hoor , 
maar al zegt zo ' n minister nou wel dat ik 
harder moet worken en mi nder moet roken , 

. , . kijk es , . hij is minister en ik maar een 
gewone metselaar, zijn we r k i s ri'utt i g , 
maar het mi.jne oo~ . Z~kunnen me nog meer 
vertellen, ik heb toch vre l r echt om te ro
ken net zo al's ik recht heb om te wer ken". 
"Natuurlijk , jonge", ze i Pi et , "en wat c.ir1 
oorlog betreft , as ze nou es , laten we zeg 
gon zo'n onderzeeboot minder kopen , dan 
kunnen wij allemaal een jaar voor niks 
roken 11

• 

Dat zei m'n mnat Pi ot . Nou zie je zelf wel 
dat hij bijna net zo snugger is als 

Jan de Metselaar . 
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Op Dinsdag 15 ï:aart 194~ te plm. '1 u..tr 
werd onder de bouwvakarbeiders, werkzaam bij 
het Nieu·!lbouwcomplex in Arnhem- :6uid, welke 
zich op geneemd tijdstip naar hun werk begaven , 
een manifest verspreid van dè A. B. vJ. B. , een 
bij de E . VTC. aangesloten BouvNakarbeidersbond. 
Een exemplaar van uit manifest (c . q . afschrift 
daarvan) , ~;;aat hierbij, naar welks inhoud in 
ver vijs . 

,-,M'\ . Do manife.,ten werden verspreid door 
~~-·~1bertus van den Berg, geboren te Arnhem 
~ 14-8- 1925, ,onende te Arnhem Hosendaölsestraat 

496 . 
Het staat vast dat ook bjJ andere bouw-

complexen te Arnhem, orr.streeks hetzelide 
tijdstip, gelijke manifesten zijn verspreid. 

Tevens afschrift verzonden aan: Arnhem 
De Heer Burgemeester te Arnnem, 16 ~ 1949 
De He r Procureur- Generaal te Arnheu. - .r • 



ALGEMENE B 0 N D van ~~ ~ R K E R S in 

de bou~~jverheid . 

Afd. Arnhem.- Secr. Rozenda~lsestr. 496. 

Kameraden , 

In de afgelopen jaren zijn de Bouwvakarbeiders er in geslaagd de veel 
te lage bindende uurlonen op de werken door hoger·e lonen te vervangen. 
Door acties of door overleg met de aannemers kwamen in de practijk 
lonen tot stand, die tenminste enigszins te~emoet koroen aan de huidige 
kosten van het levensonderhoud. 

Bte~ds, worden echter, mede in verband met de beperkin~ea van de 
wom.ngoouv. , aanvallen op deze lonen !:;e.da3Il . 

Het .-aat er dus om de in de racti'k tot stand 
eggen en te doen opnemen in e·~n n e 'j Con ract . l!:erst 

zij ook geldend zijn voor de uitkeringen bij vorstverlet, 
geval enz. 
Hiervoor zal een eensgezinde, krachtige en haranekKige strijd moeten 
wor<1er t:;evoer J. . 

De A. B. /I. B., die sinds a.e bevrjjding onvermoeid ijvert voor een 
verantwoord minimum-loon, heeft op 19 Fearuari j . l. een Landelijke 
BijeenKomst van Bomwakarbeiders te Utrecht gehouden , waaraan ook 
vele leden der Uniebonden deelnamen . 

Op deze Bijeenkomst werd een resolutie aangenomen, -~aarin de loon
eisen werden geformuleerd. 

Deze komen voor de Arnhemse bouwvakaBbeiders op: 

f 1. 10 , f 1. 06 en f 1. 01 
waarboven een toeslag van ten minste 17% wordt geeist, indien 
niet in tarief wordt ge·werkt. Terv.djl, wanneer er wel in tarief 
wordt gev.erl{t, dit eveneens ten minste 15 % boven het uurloon 
moet li~öen . 

De Bijeenkomst besloot voorts deze looneisen op alle bouwv;erken 
te doen bespreken en gezamenlijk te overle-.)~en, ,,elke middelen 
moeten oruen aangewend om inwil.Li6ing van deze eisen te bereiken . 

Tevens legden de aanwezige Unieleden een verklaring af, waarin 
de houding van hun hoofdbesturen tegenover de A. B. W. B. wordt af
geKeurd, daar deze houding scnaue oero.r-hent aan de s'trijd van 
alle Bou~r;vakarbeiders . 

Met deze verklaring legl.ien zij zich tevens de taak op alles te doen 
voor het slagen van de loonactie . 
Kameraden, de actie voor verhoging van het basis- uurloon is dus 
ingezet met een krachtig besluit van alle afgevaardigden . 

Aan U de taak om deze looneisen op Uw werk te bespreken ; 

Deze eisen aan de orde te stellen op ledenvergaderingen van Uw 
Bond en 
aller belangstelling op te wekken voor de eerstdaags door de A. B. 
~1 . B. te beleggen Openbare Vergadering voor BouvNakarbeiders. 
Aan U de taak om een eensgezinde actie voor de inwilliging van 
deze eisen te voeren! 

VOüti v.&:lliOGil'lG Va.N .flliiJ..' B&:>ISUUrlL001~ . 



ALGEM E BOND VAN WERKERS IN 
AFDELING AMSTERDAM - PRINSENGRACH. 739-7 41 

MANIFEST 

Aan de Amsterdamse Bouwvakarbeiders, 

Na de 2e Wereldoorlog is de chaos in het Bouwbedrijf hand uver hand toegenomen. 
In November 1945 werden de lonen en arbeidsvoorwdarden voor hel Bouwbedrijf bindend op
gelegd door het College van Rijksloondictalors, zonder dc~l de Nederlundse bouwvakarbeiders 
in deze voor hen loch belangrijke aangelegenheid gekPnd of erkend werden. Dit loon was 
toen reeds le laag, maar hel was van weinig praclische betekenis, omdat cle bouwvakarbei
ders de gedicteerde lonen negeerden. Overal op cle w~'rkf'll kwamen lonen tot stand, die 
in al hun variaties boven het officiële loon uit kwamen. 

Door de officiële instanties en de besluren der Bedrijfsuniebonden worden de wer
kelijk verdiende lonen , als zwarte lonen voorgcslclcl, maar de bouwvakarbeiders 
welen beter. 
Alle pogingen ·om d~ bouwvakarbeiders terug te dringen naar de gedicteerde lonen, 
hebben tot heden schtpbreu k geleden, omelal zij regelmatig strijd geleverd hebben en 
zullen blijven leveren: 

TER VERDEDIGING VAN HUN LONEN 
De laatste looncorrecties van het College dd. 31 December 1948, hebben nogmaals de fu
neste loonpolitiek van deze Regering duidelijk gemaakt. Een loonsverhoging voor de vaklieden 
van 4 cent betekent in weze:t een loonsverlaging. En omdal de andere groepen geen loons
verhoging hebben gekregen, betekent het tevens een grotere verdeeldheid ondèr de bouw
vakarbeiders. 

Hebben de bouwvakarbeiders bezwaar tegen het afsluiten van 'n C.A.O.? 
Neen, maar dit contract mag niet over hun hoofden heen worden afgesloten. Het basis
minimumloon is van grotere betekenis geworden: uilkeringen uil hel risicofonds en het zie
kengeld b.v. zijn gebaseerd op deze basislonen. 
WELKE LONEN MOETEN IN HET CONTRACT WORDnr-.; V ~:-;TGES fELD? 

De AB. \V.B., destijcts EVC-Bom~, nljvP., h<'ill htid r, cd, , 1 lvle, 1 •).47 een ontwerp-C.A.O. 
samengesteld en aan alle belrokken instanties cwngeboden. 
VANDAAG ZOU DE AANVAARDING VAN DE LOONEISEN UIT DIT C.A..O. V O O R 

DE BOUWVAKARBEIDERS NOG VAN ENORME BETEKENIS ZIJN! 
De A.B.W.B. heeft haar taak niet verwaarloosd en zich onafgebroken met het loonvraags tuk 
bezig gehouden. 
In de loonconferentie van bomvvakarbeiders van alle organisaties op 19 Februari 1949 te 
Utrecht werd een Resolutie aangenomen m e t algemene stemmen, waarin werden v astgelegd 
de volgende minimum-looneisen v oor de Nederlandse bouwvakarbeiders: 

Groep: I II III 
Gem. klasse I 1.12 1.08 1.03 

II 1.10 1.06 1.01 
" lii 1.08 1.04 0.99 
.. IV 1.06 1.02 0.97 

waarboven een toeslag van tenminste 15C:(, moet worden betaald. 

De 40 Unieleden, die op deze conferen tie aanwezig waren hebben een belangrijke verklaring 
afgelegd, waarin vooral tot uitdrukking kwam, dat hel 
HUN TAAK ALS UNIELEDEN IS, HET NIET BIJ PAPIEREN PROTESTEN TE LATEN, 
maar ook door de daad hun bijdrage te leveren. 

ZIJ WIJZEN DE HOUDING VAN HUN ORGANISATIES AF! 
Hun oordeel is, dat he t eensgezinde optreden van alle bouwvakarbeiders bevorderd moet 
worden! 

DE LOONCONFERENTIE TE UTRECHT WAS DE INZET VOOR EEN HARDNEKKIGE 
ACTIE, DIE WI~ GEZAMENLIJK ZULLEN BLIJVEN VOEREN VOOR 

VERH.OGING VAN HET MINIMUM-BASISUURLOON 
Wij roepen U op voor de belangrijke 

Openbare Vergadering op Vrijdag .11 Maart 1949 
in .,BELLEVUE" ingang Leidsekade. Zaal open 7.30 uur. Aanvang 8 uur precies 

Amsterdamse kameraden! Uw traditie is onze waarborg, dat GIJ hel voorbeeld zult zijn voor 
het gehele land! Komt op deze vergadering! 
Wij zullen gezamenlijk de wegen en middelen bespreken om de actie voor verhoging van 
het basisuurloon te voeren, totdat SUCCES IS BERElKT! 

HET BESTUUR . • • 

(J • 

'·y 
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UITTREKSEL 

Voor . OD 644 ............. Naam 

Origineel in 

Volgnr. 

• 

• 

oo ·~so Naam 

A 44499 g.nr. Aard van het stuk 

Mz. . ... I.D . .... 1 lm.el o 

)oor het Hfà . GG~tuur der ~IC , 
Omo:ltreeks 16-14 11ugu~Lu5 1948 eeu 
van e&n koderorgciäfi voor de ledeTi 
held . Gepc,err1d or èiun lie~=>Luat uit 
st enci1d . 

Datum 18 .8 • ~b . 

bedr .~roe~ Bounli~verLeid , is 
-..i..tll v ... LL1 .c.:vac... t~r. t, ;ue t c1 e uit' ë;;l ve 
vutt ..!L.. Gc<.:ri ,i!'sgroep Bou.mijver
e~:> }'<JP::no 1 S, bl:.IJl beide L.ijdell {',8 -

Hiér volP t een uf~ chr i ft Vl:Ht 6c-. uJ tik cl Vë..n het Hfd. be.:.t uur 
1·e,lac~ t::. oJO,l; de voorpèi.9'ino Vu! voor·:n~-ld OI'fu..-r' : 

K"d er )I' ":u ~n ":i:llir F ~ l DJ:',..:J:!..N'r" 
i. . l . C . Bou., No.l 

/,,<...rd e ull:l kkers , 
.i.i ~even U hi6rl"ij ;.et tcr..;;te nL<:I.z,el' v-..J• ur:~ .t\.<..lderor,eucil 

''Het 1.' undd.:ner. t ·• . 
Iu dit vc-....,r.l.o.t-'ig r.Of'. 0r11·c· .... .L .. ~ ti vcr....;cl,i.'r.erLC O!'V·:H::r- , ~al 

v~P. ti~c. r.ot ti~d eer over ~C! r, CF t:.fd• :orc.e11 ·.rur~ db uc.:Lll1€,L..i.:k 
:::.te , \.rvb..o.I l.eL.i.::>.:3ciJ. bL tOt:.::.tc..o:u€1! Cl ei., f t.l•h:d vuL à~:; JO-< ni~ver
l.6iO. Ci~ferrr .... Leriao.l, ~Lo ti~ viCtt.;i ' c.i.:o.:C!JI'i1 Lt.!J.ur~ir .. e.l.E:L en 
kl'vUC.~:>IlC.€ric11t.en ver"'OLi,'r.vn Oa''!:Ul,' ~ in l'I'Ote hoeve~.-_nea.en , .:... 
dèi t, cr ... e fu.r.c c.ior ...... r i.:::.:>en ti ,jd en clençll t:biC: :.t u u I::.! U deze, voor 
VCl'l'l.iking 'van L•TI i.u~iCLC.tn Ol.ontt.,et;rll;;kE: uCOf te uE:"'G~.<u6l'€!1 1 of 
·.elf'u .. t<.:~ol in te ~ien . In "Jl,,.-nd"-'f .. ent" ::illt-n ·i~ ir; !-tL korr. , ovtr
Zi0ht.e1ijK eL zo nodig voor ... iE.n v.::~r. c:-... •:lGflt.uur u .... r, dit e~.vtl te ç -

•Jüv t komt;n. 
HOL, .V \;>l llt- t 'E:, à e oedovl in~T L~ I~ OL ~.:;<...;Il V'd.;j L<:. ind t..l inf' van rl e te 

crew•c,n b~.rri:: •. tt:.lL t"' t.o•1en , i" leL tltun~ lÜtkCJmendc noc ..:~1.., ..-:E:n 
[l'0~;.;f te ue::5Ctoc...,en . Eet :J.., et...r ,.;~;ol r.Orl.lijK, (l._,t -..lèdl Óö .hunè ll<..tli 

eh, 1 r ..... Lti,i}· en< e ._.dJ .c'-'t.n •<oJt't v""n on..., k...tder \.omen , !~et D.lad voor 
lO] ip; l'Ofl VGI'~rLG~:.l'illt' "'~.l ::.>ndt;l'' uttfl . I..Oi, ...... ! J Ct ItüOu .... u .. élijk G1i5 -
ken , f en LOc kOr-1~6 ul'L..i. .. el6n OVL,l' t l'f uni::,utor· i:;;CQ~ Voi IJOilÖ::l_t,Oli
tleke ·:r .... ~/2~~ Kr::er~, ...... <...rvoor· i.n "ii j Bou.;en" ft-t;;.I. 1.1.:.~ .... t~ i::; of 
:lèièJI·voor dit blud L.ich .nindcr leert, op r.e H0!'1lcn. voort"" <illtn .'lij 
or:~e ~c~ers er nog o~ Nij~en , dtit het ulti~ d05nli~~ is en .ok niet 
nodi.Y , t~c1tvr elk c.,eric!".r. te co .. ~.GLL~.rl·en. Ci~f~:;I·s, üë:l ..... trepeltn er.~ • 
.:.~re: e._ dL'. ;i,·~s et. .. tac..l, die VOOl' on..:..e ütt>tuur·uvr"" è.uiC:.el.:.~k ~e 
noeg i"' . J)e .. ce<>tt: ucr·i-:::l.Ct:.n OVbl'f"éH~.;;;,u. 1.4it de ~er;;.. , <;ere ... C;..,::; 
f1Ü:t. de ..:.ier.~ .. ijze VdL net; Eoofdu&.Jtu....u· ;eer er. i~ èit voo1· éE: in 
Loua llierr .... r. nibt v...,rc.tr-t.::A ... rdc~.i.:: •• L.ovc~::l "J;'cli:k .;~.!.lcn c:t. t>ron 
nt.n V.:JT, herko:"!z t .• oruer. Vel'.'.E:Jà . r.:.: ,(,t,t,Il , Cut .. :ü ... [, eer_ OI', o..,.n 
.... 1::. •c,t F·-<llà.:~ .. ,er.t rced.:::.l ... ~Yt.. t.,ijo bc,l.Ovft..t ub , 

li,i hOit.r: , à.ut dit:. 6<:>r"tc nu.r~·""I' ti.: e;n_, .k ... cer in ~oerd.::: .... arde 
....,tiJ v-..ll1....n er. Gd c 6r eE:I, LL<t ~ig i"t..vl .ik Vu r. .... ~ .;orden ,· ...... .:.<.J~t . 

De - -
Uitgetrokken door Afd./Sectie .... Datum ....... 

Op aanwijzing van 

@ 5030. '48 



_ ... 

U I T JIR.E .. KS EL v&rvolg 
... r.,clrift . 

Voor Naam 

Origineel in Naam 

Volgnr. 

• 

• 

Ag.nr. Aard van het stuk 

Mz. Datum 

De volr ...,nde <:.<l'ui~·len ~<.. ren vt..l'OLl' in r . .:c <.il·t,Ld:.l O.Pt- eno"r~.en : 
vv1.:~ l•·f' VtJL :_st In tor u t i on .... td ':ionr re:;, Vol~::.n...tisves tin~ en . .> t ede

bou: ;:.~;;; ...... ,riet . Bron var __ ~;;.rr-.o:·lst : Blud .t.con . 'Jool'licnting • 

Ci:' fbTti d.J.'i6 j.Jc.ll' 16061'01;1JOu. . • JJT0l. vtlL r.el' kü!.lo:>\:; ! u. i "Gg_..vc iTurl dt: 
ufOtlinp /OOrliCbt.iLg Vjh, ~n . V, ;e:;'1~..;I'Oj,.IJCJU.I t;ll '/Ol.r\:b Lv.Ü.>IJ'ë:Stine . 

:.:h .. or.áol'U~:.er·;;:, .. insc.o::>n . It. ''oi.Ot...~.d ~l't:.iKol ,{(.;l'd .hédt.à6.L i ng '-'6dct~L 
V<..~r de .. iH~t.ut er. divir;end - .. itJ:(:.ri:.;-cn v .... di Cu , 10 ::mc;err ... e .. 1ingen. 

;Jb :neded&lin~. d-t v.:~n ;:~.s Ju.li co .. :Jl Ju.li l<::~f. door ce uear . f:>l'Oe 
Bo ... ,;nijverl:oic 279 nieL"i6 ltoer. : ... rer. ii•<t.:..JC~.l'~:;Ve' • 

U itgetrokken door Afd./Sectie 
..J:: lJ-4 

................ Datum 

Op aanwijzing van D- V 

@ so30 · · ~ a 
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H•ar een aquarel un de fr1donesbc"'-e schilder Buoek1 Abdoullah 
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Aan de Bouwvakarbeiders. 

De teedihg, i8 gewoere"' ! 
De aanval op de lonen is ingezet I 
Na de Land~ en Textielarbeiders is er nu een ~anslag gepleegd op de 
lonen van de Bouwvakarbeiders. 
Een verlaging vao -'- f 20.- per week was hiervan het gevolg voor 
de Bouwvakarbeiders werkzaam aan het Amstelcomplex en Tugelaweg 
te Amsterdam. 
Deze Bouwva"karbeiders zijn zich bewust van hun ' verantwoordelijkheid 
voor de wederopbouw van ons land. maar kunnen niet toestaan', dàt 
hun gezinnen aan de honger en ellende worden prijsgegeven . 

'\ Zij zijn tengevolge· van hun verzet door de POLlTIE 
,van het werk verwijderd. 

Dit doet ons lllenken -aan methoden uit de bezettingstijd. 

Hier is maar één antwoord mogelijk : 

SOLIDARITEIT Il 
De strijd van de Amsterdamse.. Bouwvakarbeiders is van beslissende .he~ 
tekeois voor de positie van alle Bouwvakarbeiders in Nederland. 

De E.V. C. staat zonder voorbe'.toud achter deze r~cht ... 
vaardige strijd. 

Dit is echter niet volcioende. 

Ook Uw steun is"' nodig ! 
De besturen van de z:g. Uniebonden laten hun leden. die vast besloten 
zijn met de E.V.C.~ers de strijd tegen de loonsverlaging te voeren. 
jammerlijk in de steek. 
Daarom is het de plicht van elke arbeider, zowel moreel maar vooral ook 
financfeel, deze strijd van de Amsterdamse Bouwvakarbeiders 'te onder• 
steunen. 

De strijd gaat door 1 

Steuht! 

.. , 

Hun strijd is Uw strijd 1 

Steunt! Steunt! 
Hoofdbestuur der Landelijke 

Bedrijfsgroep Bouwnijverheid der E. V .C. 
Prinsengracht 739.741 • Atnsterdam-C . 

• 

\ 
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EENHEIDSVAKCENTRALE 
Landelijke Bedrijfsgroep 
METAALNIJVERHEID, 
Sarphatistraat 86, Tel .: 50062, 
Am s t e r d a m - Oost . 
Dict: M; Typ: TB. 
Ref. :AO . C. B. l. No . 0- 534/573. 
Betreft : VERGADERING. 

Amsterdam, 16 Februari 1948. 

ft~ de leden van de Plaatselijke 
Bedrijfsgroep METAJ~NIJVERHEID 
van de afdeling 

ARNHEM . 
= = = = = = - - = 

MET DE E.V.C.NAAR DE EENHEID ! ! ! 

Waarde Makkers, 
De regering heeft gesproken . 
De lonen zullen niet 11 meer'1 worden verhoogd. · 
Over prijsverlagingen geen enkele concret e me-

dedeling. 
Di t betekent dus, dat de ondragelijke toestand, 

waarin de werkende bevolking verkeert, niet zal worden verminderd . 
Het tekort aan koopkracht zal worden gehandhaafd. 
De achterstand, die door dit tekort in de gezin

nen is ontstaan, zal nog groter worden . 
De laatste reserves , zo die er nog zijn, zullen 

verder worden ingeteerd. · 
Deze regeringspolitiek zal de werkende bevolking 

steeds meer naar de afgrond voeren. 
Het is daarom, dat de E.V .C. haar voortdurend·e 

strijd tegen deze funeste regeringspolitiek in verscherpte m~ 
te heeft ingezet . 

Met een weergaloze activiteit zal de E.V.C . de 
belangen van het werkende volk gaan verdedigen . 

Hiertoe belegt zij in het gehele land een serie 
openbare vergaderingen , welke in het teken ván.deze strijd 
zullen staan. 

De Landelijke Bedrijfsgroep Metaalni j verheid 
der E.V. C., bij v.relke Bedrijfsgroep U staat ingeschreven , meent 
het tot haar taak te moeten rekenen, Uw belangstel ling voor de
ze vergaderingen op te roepen. 

Onze Bedrijfssroep heeft een actie ingezet voor 
loonsverhoging . Zij zal daarb~j echter de steun van de overige 
werkers in andere Bedrijfsgroepen niet kunnen ontberen , zoals 
omgekeerd Uw steun i n de strijd van alle werkers onmisbaar is .• 

Op 19 FEBRUARI vindt in Uw afdeling een derge
lijke vergadering plaats in 

MUSIS SACRUM. 
Wij rekenen erop, dat U als lid zeer zeker op 

deze belangrijke vergadering present zult zijnt doch daarnaast 
Uw vrouw, vrienden, ke~~issen en Uw mede-arbeiaers uit het be
drijf, zoveel mogelijk zult meebrengen. 

Heel Nederland zal van onze actie moeten weten . 
Men zal moeten besefÎen , dat het gaat om ons bestaan. 

Daarom allen: 

S T H IJ D T V 0 0 R H E T D A G E L IJ K S B R 0 0 p ! ! ! 

HET HOOFDBESTUUR E. V. C . - METAAL . 
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Uitgaande van de B .V.C . afdeling bouv;vak te 
Groningen, vror ëit .nomcntoc 1 bijgaand "Itianifest" ver
spreid onder de bounvalcarb(!iders . 

Zoals u:i.t het muni:Ce...;t blijkt meet er rekeni 
mee gehouden wol'den, dat on 1 Juli a . s . een stakïng 
in deze bs rijfstak zal worden gonroclameerd . 

·~ad1re bijzondcrheaen zijn onder de arbeiders 
te Groningen nog, n~ t bekgnd . 

Deze staking zal in het oog worden g,ehouden 
en mocht daarvan iets naders blijke .1 za 1 ra~nort 
~orden ineezonden . 

~ovengenosmde afdeling telt te Groningen plus 
minus ~60 leden. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Groningen, 27 Juni 1947 . 



Eenheidsvakcentrale 
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· BEDRIJFSGROEP BOUWVAKKEN 

MANIFEST 

W.M .. 

Het Hoofdbestuur van de Bedrijfsgroep Bou·wvakken der E.V.C. heeft zich intensief bezig 
gehouden met de situatie in het BouwbedriJf. zoals die zich thans bezig is te ontwikkelen . 

Uitgangspunt was het door ons bij het College van Rijksbemiddelaars en patroonsorganisa
ties ingediende ontwerp-C.A.O .. waarin opgenomen bepalingen. die eenmaal verwezenlijkt. de eerste 
stappen zullen zijn naar de bestaanszekerheid en Sociale Rechtvaardigheid, ook voor de Bouwvak
arbeiders. 

Niet alleen de Bedrijfsgroep Bouwvakken der E.V.C. hield zich bezig met het ontwerpen 
van een C.A.O., maar ook de samenwerkende organisaties. Zij hebben in overleg met de patroons
organisaties eveneens een ontwerp-C.A.O. samengesteld . 

In dit ontwerp-C.A.O .. dat ook voorgelegd is aan het College van Rijksbemiddelaars werd 
een loonsverhoging' voorgesteld. die varieerde von 4 tot en met 10 cent per uur. Deze loonsv:!r• 

hoging werd door het College van Rijksbemiddelaars afgewezen, onder het motief, dat bij inwilli· 

ging van het verzoek tot loonsverhoging, de lonen- en prijzenpolitiek van de regering in gevaa~ 

dreigde te komen. Maar ondanks, dat het College het voorstel tot loonsverhoging afwees, meende 

het toch wel te moeten erkennen, dat de lonen in het bouwbedrijf te laag zijn en dat de bouwvak
arbeiders recht hebben op een verbeterde loonspositie. Volgens de mening van het College moest 
dit niet tot uitdrukking komen in het verhogen van uurlonen. maar door een Sociaal Fonds te stich
ten, waaruit de bouwvakarbeiders bij vorst. regen of lichtverlet hun contrac tloon zouden ontvangen . 

Dit voorstel van het College is aanvaard door de Unie van werknemers in het bouwbedrijf 
en ook de Landelijke Bedrijfsgroep Bouwvakken der E.V.C. aanvaardt dit vanzelfsprekend, omdat 
zij in haar ontwerp-contract reeds op dit zeer belangdjke punt gewezen heeft. De werkgeversorga
nisaties zijn echter niet bereid deze rechtvaardige eis van de bouwvakarbeiders in te willigen. 

De Unie sprak, toen dit bekend werd, zeer ferme taal. Zij verlangde van de werkgevers vóór 
30 Juni antwoord en als het antwoord dan niet binnen, of wel afwijzend zou zijn. zo zou de Unie 
overgaan tot het nemen van maatregelen, welke blijkens een circulaire. die in Rotterdam aan de 
vertrouwensmannen van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond was gericht. het gebruik~ 
maken van het stakingswapen inhielden. 

Het Hoofdbestuur der Bedrijfsgroep Bouwvakken der E.V.C. is van mening. dat in het door 
haar ingediende contract bepalingen voorkomen. die voorzien in de Voorstellen, zoals deze thans 
door het College van Rijksbemiddelaars zijn gedaan. 

Dienovereenkomstig adviseert zij haar leden zich onverkort en eendrachtig in te zetten. 
tezamen met de anders- en niet-georganiseerden, ter verwezenlijking van hun rechtvaardige eisen. 

z.o.z. 

I 



Er is echter m~r! Wij weten, dat de huidige vacantieregeling veel ongenoegen verwekt bij 
de Bouwvakarbeiders. · 

In het hier reeds meerdere malen aan.gehaalde ontwerp-C.A.O. der E.V.C., stelden wij aan het 
College van Rijksbemiddelaars voor. over te gaan tot de bindend verklaring van een nieuwe vacan· 
tie regeling. inhoudende 14 dagen aaneengesloten deer te betalen vacantie met 50% toeslag. 

Kameraden, naast de bestaanszekerheid, welke in principe tot uitdrukking komt in het Sociaal
c.1 Pensioenfonds, is het genot van een welverdiende vncantie een redelijke eis. 

De lonen voor de bouwvakarbeiders blijven. wanneer het ingediende ontwerp-C.A.O. van de 
bedrijfsunie en de samenwerkende patroonsorganisaties door het College wordt aanvaard. op het
zelfde peil, als Romme reeds in 1945 in zijn meer beruchte. dan beroemde loonregeling heeft 
vastgelegd. 

De E.V.C. meent, dat de lonen aangepast moeten worden aan de bestaande toestand. Zij stelt 
danrom in haar ontwerp-C.A.O. voor, lonen voor de bouwvnkarbeiders bindend te doen verklaren, 
die variëren van f 0.98 tot f 1.12 per uur. 

Bouwvakarbeiders, mochten vóór l Juli o.s.de Patroons niet lentgkomen op hun besluit en dus 
blijven weigeren hun medewerking te verlenen aan het tot stçlnd komen van een Sociaal- en Pen
sioentonds, dan zal het zaak zijn, dat de Vakbeweging optreedt en door daadwerkelijke actie de 
.. Heren Ondernemers" dwingt hun medewerking te verlenen. • 

De Bedrijfsunie heeft, sinds de besprekingen met de patroonsorganisaties niet meer vlotten, 

~· I enkele keren niet mis te verstane taal gesproken! 

De arbeiders rekenen er op. indien er vóór de 30ste Juni geen overeenstemming is bereikt, 
dat de Bedrijfsunie 1 Ju !i de staking zal proclame1en. Zo dit het ge' al mocht zijn. staan de I 000-den 
E.V.C.-ers klaar om met hun kameraden van de Unie eensgezmd, vastberaden en moedig de strijd 
te voeren. 

Dele Juli zal het Hoofdbestuur van de Landelijke Bedrijfsgroep Bouwvakken zich aan de 
hand van de dan ontstane situatie opnieuw beraden en zich andermaal tot alle bouwvakarbeiders 
wenden. 

Wanneer echter de l e Juli de E.V.C., het N.V.V., de Rooms-Katholieke en de Christelijke 
nrbeiders gezamenlijk op gaan trekken, dan zullen ::ij dit moeten doen onder de leuzen: 

voor Bestaanszekerheid, 
voor verhoging der Lonen en 
voor een redelijke Vacantie ! 

EENHEIDSV AKCENTRALE 
BEDRIJFSGROEP BO UWVAKKEN 

Prinsengracht 739-741, Amsterdam-C. 
T elefoon 39498- 32097. 
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