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EI:NH::SID VAN 3-iRIJD BRACHT VSR
BLIFA- ARBEIDERS OVERWINFING ! ! 

.A:cbei dersvijanden liepen tz pletter 

Het arbe i dstempo,in de Verbli~afatrie
ken i~ in de ná-oo~logse jaren enorn 
gestegen. De machines, \'Jaarr'.i t honderd
duizenden bli kjes en r.us:--en wekelijlm 
te voor schjjn komen, leveren hoge pre~
taties en garanderen d€ ondernemer fa
be l achti ge wi nsten. 
Het i s duidcl ijl:: , dat c10ze machines 
ni et over hersenen be~~chikken 0111 zelf
standi e te produceren; ook is er geen 
onzicht bar e macht , wellee het machine 
park regelt en op gang houdt . 
Het zijn mensen , ar beiders , die de pro
ductiecapac i teit van de machines moge
lijk maken. Zij moeten de rnacaines bij
houden en door middel van scherp ge 
stelde tarieven worden zij gadwo.rigen .. de 
productie nog op te voeren. 
Deze verhoogde productie komt echter 
geenszins tot uitdrukking in hun loon
zakje . Integendeel ! 
Indien zij tie productie niet opvoeren , 
en deze bl tft het zelfde , dan daalt 
het loonoedrag . Z~ moeten harder werken 
om hetzel fdE. loon te 1:-::ur ... nen behouden. 
Het is dus niet moeilijk te begrijpen , 
dat de :meerdere opbrengst , die de' ho
gere :productie oplevE;rt, maar op één 
plaat s t erecht komt en vvel bij de on
dernemer, die zijn brandkast steeds 
voller pr opt . 
Zo zagen de c ouponknippers van Ver.bli 
fa , die ook in andere bedrijven nog wel 
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enkele "losse 11 aandelen nebben zï tten., 
bun Verblifa-winst aanmerkelijk groeien. 
In 1947 was na~ f ~ 1 ~ 11?.000 ~-
In 1948 was dat f . 1. 500. 000. -
In 1949 was dat f . 1~555.000e- en 
in 1950 ~as dat rulffi f.2.000.000~ -~ 
Voor de a~beiders bleven slechts een 
afgejakkerd lichaam en een overspannen 
zenuwgestel door het hoge arbeidstempo 4J 
en de dagelijkse angst, het tarief 11niet 
te kunnen bRlen 11

.. :· 

Z~i gaan gebukt onder e·en regeringsppli
tie~, die~cht is op toenemende bewa
~-en~CliU..e Qiid~rnenerSWl..l'l.S:ê:en., 
~~c ~~~v~ het levenspeil net neer 
a~. 10J ~,tiird~tüd.. ~ : . .. ·"f -f 

Rii4~:r- ~~ iii, :.:u~::êr · .l:':;.·...,uucexen betelrent 
dus niets ·anders ïn deze kapïtalistizche 
mé:atschapplj àan 

toenemende"rijkdom voor de 
bezitters van de bedrijven, 
en ;toene.mende ar.m-oede ·voor 
de a:rbeiders ... 

Het is de kapitalisten, de uitbuiters van 
ons werkende volk., echter nog steeds niet 
mooi genoe_g.. ilun winsthonger :is onverza
a'igbaa.r en bun pogingen .tot verscherping • 
van de uitbuiting bljjven voortduren. 
De bedrijfsdirec-teur van Ve.rblifa-Del'ft · 
bijvoorbeeld liet op 13 Juni j . l c door 
hoofdbao.s Camijn, tevens afdel'i.ngsbestuur
der ven de A.N.M. B. (N.Y-V.) bekend makenJ 
dat de arbeiders aan de soldeermachines 
"hu:n productie met 10 -tot î5% moeste·n op
voeren door hun aantallen me-t 130 à 200 
stuks per dag te verhogen, om hun 33% ta
ri:efpr.emie te k.u.n.ne.n. belloudeti. 

r 
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De machines, hersenloze schepsels die 
ze zijn, waren in staat aan dit nieuwe 
bevel te voldmm. 
De arbeiders echter niet ! 
De zes soldeerders legden onmiddellijk 
het Vlerk neer en hun dacd uerd direct 
door de overige arbeiders (+ 120 man) 
gevolgd~ Een ieder begreep ,-dat de 

A anval op de soldee·rders een voorloper 
~etekende tot de aanv2.-l op alle ander e 
arbeiders ~ 
Deze eerste klap was al direct aeen 
d~alder. wa:ard 11

, zowel l etterlijk ~ls . 
f1.guurl ijk. De directie, ._Çt.e..nie ge·schr.ok
ken d00r deze moedige en ee.,q§l'gezip.de 
d2.ad, deed na 3/4 uur .l'.sit-down 11 de 
mededeling,. dat het y~erk . op de oude 
voorw~arde kon worden voortgezet. 
Vo.nzelfsprekend werd hi erop het werk 
weer hervat" en hndden de arbeiders .. een 
bel~ngrijk succes geboekt . 
Een lcapi tq;list is echter e~enzeer aan 
zijn winst verslaQfd als een opiumschai~ 
ver een opium en dus werden-de pogin
g~n tot opvoeren van het arbeidstempo 
n1.et opgegeven. Blijkbaar weer eni~s-
~ns van de schrik bekomen mankte de 

rectie op 15 Juni j . l. schriftelijk 
bekend , dat "in.verband met de invoe
ring van nieuwe tarieven voor de 
B.A.X.-banen op 13 Juni j . l." .. . . .. H 

"voor de weken van 13 Juni tot 21 Ju
ni en van 21 Juni tot 28 Juni een toe
s~a* gegeven zal worden van 30% pre-

, mle ~ 

Verder stond in deze mededeling nog, 
dat - indien de arbeiders boven de ze 
30% zouden komèn - ·"naar prestatie" 
zou worden uitbetaald. 
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De arbeiders konden echter berekenen, dat 
b~ de bestaande prestatie zelfs geen 30% 
gehaald kon worden en van daarboven ver
dienen kon dus helemaal geen sprake z)jn. 
Aanvaarding daarvan betekende dus niets 
anders dan een: tari~fverslechtering tot 
minder dan 30% na het aflopen van de zo
genaamde aanloopt~d . jt 
Opnieuw besloten. de arbeiders dit niet Ye 
nemen en op initiatief van 1'de Metaal:a 
(E 0 V 0 C.) kwam een groep arbe.iders, waar
onder 4 N • V o V • ers , . 7 E • V o C o ers , 2 K. A o B. -
ers , 1 C.N.V.er en 6 ongeor ganiseerden, 
b~een om met e l kaar de problemen te be
snre\en en vooral ook, hoe deze proble
men konden en moesten worden opgelost . 
De basis van deze bijeenkomst was niet de 
vraag of de Oesterhuizen en de Suurhoffs 
het al clan niet eerlijk menen met de be
langen van de arbeiders .. Ee1~ dergelijke 
i~~oud zou slechts kunnen leiden tot diep
gaande meningsverschillen, waarbij iedere 
oreanisatieman in zijn "eigen huisje" te-
ruGkruipt . 
11iet dat, wat de arbeiders verdeeld kon 
houden, maar dat, wat hen tot eenheid ~n 
en noest brengen \'J?-S ( en zo moet het •> 
tijd zijn ) het uitgangspunt van deze be
spreking . Op een zeer kameraadschappel~l<:e 
w~ze werden ~aarom de verschillende me 
n:lngcn over de dagelijkse arbeidersproble
men en over de w~ze, waarop deze moesten 
worden opgelost , met elkaar uitgewisseld . 1. 
Het bleek duidelijk , dat de arbeiders in 
de strijd om hun bnstaan slechts gcmeen
schappelijke problemen, gemeenschappelijl<:e 
belangen hebben , en de aanwezigen begre-
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pen .. ?ok, dat deze slechts gemeenschap
pellJ~ kunnen worden opgelost .. 
Unan1~m waren de arbeiders van mening, 
dat ZlJ de ve+slechteringen niet langer 

konden en mochten aanvaarden. Met al
gemene stemmen werd besloten een voor
lopig bedrjjfscomité te vormen, dat tot 

• taa~ kre~g, het personeel in een· verga
derlng bJJeen te roepen om in deze ver
gadering het gesprek voort te zetten 
o:rer de, gemeenschappe'lijJce opgestelde 
e1s~n , ~e weten: 

1. handhaving oude tàrieven 
2. 25% garanti e- premie voor 

werk buiten de productie 
(er werd slechts 10% voor 
dat werk betaald) 

3. 10% loonsverhogingc 
Vooral oo1r. moest in de discussie van 
de personealsvergadering b~trokken wor
den, de noodzaak van de eensgezinde 
strijd voor de gemeenschappelijke 8isen. 
Onmiddellijk valt op, dat deze arbeiders 
niet alleen hm1 bedrijfseisen stelden, 
dat wil zeggen: eisen , die alleen van 
toepassi;1g waren op hun eigen bedrijf 

• zoo.ls 1 en 2 • .Het ae.mïezige hoo:fdbè- ' 
stuur van 11de Metaal 11 (E.V. C.) wist hen 
tevens van de noodzaak van de eis: 
1~% loonsverhoging, te overtuigen. 
L<IJ waren het volkomen eens met deze eis 

te.r; eerste: omdat ool~ hun levenspeil 
ona.anks de laatste 51;, :·_oonsverhoging 
met meer dan 1 O% is gea.aald, als ge
VGlg van de prijsst~gingen, welke ten 
behoeve van de oorlogsvoorbereiding 
werden doorgevoerd . 
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~tweede: omdat zij begrepen, do.t 
het stellen van deze eis de mogelijk
heid opent voor de arbeiders uit an
dere bedrijven ?I!l z i ch bij hun strijd 
da8rvoor aan te s l u i ten, 
107'~ loonsverhogi ng vereist massa.;;trijd ! 
ten ~~~de: omdat zij begrepen, dat . 
juist door de moge l ijkheid van uitbrett 
ding van de strijd op deze e is, de druk 
op de direc~ie en Uniebestuurders zou 
vergroten tot i mvil ligi ng van de be~
drijfseisen. 

Met dat gezamenliJke s_tandpunt gingGn 
N.V . V.ers, E.V . C.ers , K.A.B.ers, C.N.V.
ers en ongeorga.niseerc1en als één mG>.rl · 
n:~n· het b~drijf terug, ter voorbereiding 
van de str1Jd-
Gelijk::rtijl ·:1.::rd de mening van het voorlo-

. p±g·3 com:i té .:.an de vakorganisaties b~lcend 
g~ma2.kt .met da mededeli ng, dc.t de meà.ewer
~J.nl? van dez0 organis:?.ties •:1erd aanvaard, 
J.ndJ.en ch:zc be1·eid ·:iaren tezamen Met hGt 
co1üt~ leiding te geven aan de strijd vq.n 
het personoel voor de gestelde eisen. 
Het gevolg ;;as een pr:.:në. gesl~agde pcrso
neelsverg2dcring, w~c..rin ongeve~r de · ~ 
helft vc.n h0t c..antnl .i productie a- arr11.üdt:rs 
C:t. 60 Jnnn) e.~nwezig v;:::.s. · 
Op dvz~l ~c1 e w.ijze vwrd het g_esprclc, nu on-· 
d~:r, lë:::..dJ..ng _v2.n het voorlopige bqdl·j]fsco
ml.to, bestaande uit 2 f:T.V.V.crs, 2 .!!:.V.O.
ere~ 1 K.A.B.er, 1 C.N .V.er en 1 ong~or
ganJ.seorde 7 voo1:tgo:?,et ov&r het r:>taild nunt 
van het oom:i.:t6 r "'" 

Doo1· allG a'r.r).YJczigen -:,'Jerd hot standpûn-t 
van .hut comité en 11de llllot aal'i (E.V . C.L 
welke evene0ns in dèze vergadcrilig aanwe -
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~ig was, vol:edig ondernohreven en ~~ 
gaven aan het coi:D:té de opdracl~t zich 
met de g€stel de e i sen onmicldell5jl>: tot 
de directie te wenden en een gunstig 
resultaat te b epl e i ten. 
Vastgesteld rJerd verC:er , dat de td tslag 
van het onderhoud direct daarna aan bet 

. _ ersoneel bekendge maakt moest worden , 
opdat de arbe i ders zich konden lJeraden 
wat t e doen stond . Hetzel f de gold voor 
het geval ,de dir ectie een onderhoud zou 
\Jeigeren . 
Op cleze wij ~e was een bewuste eenheid 
tot stand gebracht . :Oe gestelde e i sen 
wa1;:;n vlees en bl oed van ei.lw Verbli
fa- arbeider en eensluidend was hun me
ning , G.at z o nodi g , de strJjd moe st \JOr
den ingega an. Ni et langer zouden z~ met 
zich laten soll en en laten behandelen 
als slaven , en toen de directie de vol
gende ~orgen een redelijk gesprek ter 
oplossing van de arbeidersproblemen 
weigerde, l egd..,n de arbeiders het r1e1·lc · 
neer . 
De arbeiders wi lden het overleg, doch 

.J).e directie dwong hen, van het sta.cint?;S
~apen georuik te maken. 

De verontwaardiging over .de houding van 
de directie ~as groot en zij war0n vast- 
besloten ·!;e vecl1ten voor hun eioen , in 
het bel a ng van hun gezinnen ~ 
In een grote demonstratie troltken de 
arbei der s ( + 100 man ) van Verbli fa door 
Del ft naar de za al , :waar zij hu.n eerste 
stak ersvergadering zouçien houden. 
Ui t er aard trolrke·n zij d.aa1·mee de belang
stel l ing van de overige stadsbewoner s , 
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waardoor de stekers al onEiddell~k con
tact hadden met de vele d1::.izeuè.en in 
Delft, die eveneens geb~lk~ gaen onder de 
politiek van vette winsten en oorlo~s-

d
. 0 

voorbarei J.ng . 
Hun moedig verzet ontooette dan ook aller-
wege e;rotc s;y::rpathie. In hu.YI vergadering 
bleek, dat slechts eon klein aantal ar- • 
beiders aan het werk vïas gebleven, te · 
weten 15 man en ongeveer eon 10- tal meiD-
jes . 
De discipline van de stakers was zoor 
goed en onder leiding van llet co111i té , dat 
tot stakingsleiding was gekozen, werden 
op basis van vrijwilligheid c1e posten uit
gezet; de soliu.ariteitscam1?ag.ne wercl on
midclellijh. a::H}.gepa~rt en ' s nachts werden.· 
de leuzen geschilderd, die opriepen-tot 
strijd en solidariteit . Reeds Ol; de c.::rste 
stakinzsdag bleek, hoezeer de Verblifa
ar·beiders hadden raakgeslagen . 
De reactionnaire .dagbladen, die hun in
lichtingen uitsluitend bfj de directie en 
Uniebestuurders ~~alden, gaven berichten 
~ie kennelij1~ tot doel hadden de staking ' 
J.n een.kwaad daglicht te stellen bij de 
bevolkJ.ng, om zodoende de staking te iso~ 
leren en te verzwakken. Ve tariefeisen 
werden .. door hen helemaal niet geaoemd en 
Het Vr~e. Volk spande de kroon door te be
weren, dat het een azinloze '1 staking was, 
"opgeruid door communistische stakinga-
goochelaars " • 
Namens het bestuur van de Aluemene Neder-
l~ndse ï:etaal Bedrijfsbond (N~V. V.) meldde 
dJ.t zDgenaamde arbeider sblad, dat 11van 
verandere tarieven geen sprake :wusa. 

I 

I ... 
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De tarieven waren volgens deze verkla 
ring van het A.N.li.B. - bestuur nog 
slechts onderwerp van studie en bespre 
king en zouden eerst nog met de leden 
besproken worden. 
Over de door ons ,genoemde ;isit- dow'n 11

-

staking ~n de . schriftelijke mededeling 
an de dlrectJ.e van res ectievel"k 1 
n 15 Juni, waarin de tariefsverslech

tering werd aangekondigd , werd met geen 
lotter geschreven. 
Zo werd ook verzwegen. dat de A.N.M.B. 
vertrouwensman en lid van de bedrhlfs
kern, G.Smit - zoals deze aan de sta
kers mededeelde - herhaalde malen bi,j 
ztin bestuurder Ploos van Amstc:ü had ge
smeekt om een ledenvergadering in ver
band met de aangekondigde tariefsver
slechtering. 
Verzwegen werd ook, dat een afdelings
bestuurder van de A.N.M.B., baas Camtn, 
de verslechtering als eerste mondeling 
aan de soldeerders bekend maakte, en 
dat de voorzitter van à~ kern, vertrou
wensman van de A.N.M.B. de verslechte
ring had aanvaard zonder daarvan medede-
~ing te doen aan het personeel 1 
~et A.N.M.B. - bestuur was dus volkomen 

op de hoogte~ . 
Hèt had het echter blijkbaar te druk met 
andere zaken om zich ook nog met deze 
arbeiders te kunnen bemoeien~ 
Het Vrije Vol k vond het evenals het Unie
bondsbestuur blijkbaar overbodig, te ver
melden ~ ·nat op de avond v66r de staking 1 

toen het b'edrijfsc~mité zijn perseneels
vergadering hie.ld 1 de Uniebestuurders 
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inderhaast bijeen kwamen, om voor te stel
len, dat van nieuwe tarieven11 nog geen 
sprake 11 zou zijn. 
Dit besluit ·werd die dag genomen, ·in over-
leg met de direct~e ! 
Uit het verzwijgen van de tariefeisen in 
de pers en de verklaring. i n Het Vrije Volk 
kon echter reeds wo~den geconcludeerd, 4t 
dat d'e directie op dit punt door de sta- '"" 
king inm'iddels van ·haar halsste.rrige hou-
dlng was af·gestapt . _ · 
Op de .tweede stakingsdag _l i et de. directie 
via.haar bed.rijfsleider , .·de heer Zitjes, 
aan éên der posters, tevens secretaris 
van .. het stakingscom~té, weten, dat over 
de geëiste 25% gar~ntiepremie te praten 
was ~ dat deze wel geen moeilijkheden zou 
opleveren . 
Hierdoor \'ierd bevestigd, dat de directie 
in feite reeds gecapituleexd·had ten aan
zien van de twee eerstgenoBmde 'eisen. 
~ de hand van deze berichten gaf een 
volgende stakersvergadering de drie, bij 
de staking betrokken kernleden opdracht 
zich met de directie in verbinding te 
stellen om officiële bevestiging te ver
krijgen. De directie had aan een reeds ee 
der afgevaardigde stakersdelegatie name
lijk bekendgemaakt Ltitsluitend kernleden te 
l~en ontvangen. De directie kon, zoals 
zij de kernleden mededeelde, echter geen 
officiële uitspraak doen, want zij had de 
afwikkeling van de zaak in handen van • •• 
de Uniebestuurd~rs gegeven.( ! ) . 
Duidelijker kon de rol ~an de Uniebestuur
ders niet getoond wordenr Voor de arbei
ders, leden van de ·hond , hadden zij geen 
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tijd;_ voà_r . d~. directie tr<;deP, _zij in de
zeltde kwes"tle als zaakViaarnemer op ! 
Op de avond .van de tweede stakingsdag 
vond een U~l~bondsledenvergadering 
plaats, waar1n door de aanwezige Unie
bestuurders werd bevestigd, dat: · 
1 ~ de oude t ·Ç?.ri'even zouden •r:orden ge- · 

handhaafd, ên' _ ' 
2 ~ de 25%: ga:faJ?.tt'e- prenP-e· een r~de.lijke 

en logische eis 'was 9 wel]\e zij onmid-
dellijk met de di:r~ctte zouden opne
men e~ dat Jie y nuh volle steun had (!) 

Ten a_anz,1.en v~n de 1-q% ·1oonsverhog.i~g 
werd verkl aard, da"ç ' dit éen. zaalc 'voor de 
regering was~ _waç:iràyer de Verhlifa-di
rectie fn Delft niet kon beslissen .. 

C~3ien het feit, dat de Unieèrestuurders 
in overleg en in op'arach"t van de direc
tie _spraken (zij hadden de afwj kkeling 
van zaken immers van de directie in han
den g·ek:r·egen), moesten deze mededelin
gen als officiële bevestiging van &e 
overwinning beschouwd worder., 

_ Hoe sterk de eenheid' van de stakers was, 
• bleek voo:cal in deze vergaderin~ .. 

_ Jk> Pnielecl.en nameliik (:!;. .. _35_..m_an.lll.amen 
~~mededeling voor kennisgeving aan1 .en 
verlieten als één man de zaal om zich 
te_ voegef.l o}j de 0\ er'~g~_~ta~ers t.-die . 
.OP ·. d§-~. momer;.'t eveneens in vergaQ.ering 

. , bË&en wa:r;<;ln om' dè ui "t~i~g_vaii].é' Onië
'5ondsve·rga.Çi-ering te vernemen ert aan de 

. .. · hand van:. de· _gegeven:saäaruffi te •b'e-
.. sli.s'sèn i" wa~ __ gedaanÏnciëst' woraen.-r.

Üitéraard" werd· het verslag') dàt -d'oor de 
No V o V .'- vertrouwensman G, :Striït· in de ·sta-
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lrersvergadering werd uitgebracht, met 
grote geestdrift ontvangen. De stakers 
wisten hun staking gewonnen en met 
slechts 6 stemmen tegen van de ± 125 
aanwezige arbeiders, werd het advies 
van stakingscomité en 11de Metaal" (E.V.C.) 
om het werk na dit succes te hervatten, 
aanvaard . ~ 
De kernleden kregen hierbij de opdracht ot . 
1e. onmiddellijk met de directie het ge-

sprek op te nemen over de definitieve 
regeling van de gedane toezeggingen 
ten aanzien van de t wee eerst.gestel-
de eisen; . 

2e. van de directie te vernemen of deze 
bereid zou zijn 10% l oonsverhoging te 
betalen, zo gauw de regering daarvoor 
toestemming geeft; 

3e . de directie bekend te maken, dat geen 
rancune- maatregelen zouden worden aan
vaard ... 

Uit alles bleek, dat de eis 10% loonsver
hoging bij de inwilliging voor de twee ta
riefeisen een belangrijke rol had gespeeld . 
10% loonsverhoging werd nog niet bereikt, 

·maar de stakers begrepen, dat het afdwin
gen van deze eis massale stakingsacties ~ 
vereist . 
De huidige regeringspolitiek, gericht op 
doorvoeTing van een verarmingaplan ten 
bate van enorme ondernemerswinsten en oor
logsvoorbereiding, wordt gevoerd op bevel, 
rechtstreeks van de AmGrikaanse oorlogs
stokers. Een onderdeel van deze politiek 
vormt het beleid op het gebied van lonen 
en prijzen en het is dui del ijk , dat 125 
Verblifa- arbeiders alleen, niet in staat 
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zijn, deze politiek te door~reken~ . 
Tot massale staking, dat vnl zeggen UJ.t 
breiding van de staking met andere be
drijven, levJam het echter nog niet, doch 
van grote betekenis is het feit, dat rret 
stellen van de 10% looneis door de Ver
blifa- arbeiders, de discussies over deze 

• 
cis danig op gang bracht • . 

, In het algemee.n kon worden . geconstatee~d, 
dat de eis 10% loonsverhoglng ook met ln-
stemming door de arbeiders van de andere 
bedrijven werd ontvangen. . 
Zullès is ook èl.e ondern0mers , do Unle~e
stuu.rders en do reactionnaire pers n1.et 
ontgaan. ' 
Zij we t en maar 8.1 te goed:, dat de ont~tem
ming over de daling van het levenspoll 
der v1erkers van dag tot dag tocnee,mt en 
vrezen elke yonk, die kan uitslaan tot een 
laaiende vlam; zo schr8ef op ~e tweede · 
dag v-=-n de stakin§ he t Kathollcke Delftse 
dagbl~d ·'Toekomst' , nadat dit blad eerst 
een hele kolom eebruikt had om a~n te .. 
t nen ~n+ de directie van Verbllf~ n1.èt 0 - ' ~c. ll • . 

eig&nmachtig kan ov-.rga~n tot het geven 
van 10~ loonsverhoging: . . ~ 

• nAls symptoom is. de~e act~o - om n1.e~ te 
sureken van agi"(;at1.c - blJzondcr gcvc..ar
~k. Hopenlijk blijft dit optred~n ·van de 
E. v .C. beperkt tot de Blik.fabr1.ek, doch 
zeker is dit niet;1

• 

Het genoemde blad doGt dan een bGroep op 
de Uniebonden alles in het werk _to stel~ 
len om 11ui tbreiding van dö stalCJ.ngsvl ek'' 
te voorkomen en zegt <le werkg~vers deze 
bonden daarbij te ste'?-nen ( ! ) ·'do?r ~cèn 
aanlei ding ts geven ·cot ontstemm1.ng ~ 
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Hieruit bl~kt ondubbelzinni g, hoe groot de 
angst was voor uitbreiding van het con
flict, een angst, dié voortkomt uit het 
feit, dat de noodzaak van 10% loonsverho
ging leeft in de harten van alle arbeidersc 
Het is dezelfde angst, die ondernemer en 
Uniebestuurders ertoe bracht, de twee ta
riefeisen snel toe te geven. 
Dit voorbeeld toont duide~k aan, dat de ~ 
eis 10% loonsverhoging de str~d niet vcr
zwakt, doch integendeel aanzienl~k ver
sterkt ~· 

Het wi~. echter geenszins zeggen, dat de 
1 o% eis u:i tslui tend als boe.man ·werd öf 
mag word·en gebruikt. Zoals opgemerkt, stel
den de Verblifa~arbeiders deze eis, omdat 
zij het daarmode ernstig menen. Daarom ook 
bosloot·-het stakingscomité, dat bleef voort 
bestaan als bedr"fscomité de str"d voor de 
10 loonsverho in verder voor te bereiden 
en zU zal eèn lanàelijke conferentie beleg
gen me~ de vertegenwoordigers van alle an
dere Vérblifa- bèdrijven in het land· om de 
te nemen maetregelen ten opzichte daarvan 
te bespTeken en gezamenlijk door te Voerene 
Het wekt goen'szins verwondering, dat ·de Ver
~lifa-di.~~cti~ b~ ~e hervatting van het we~, 
1n aanwez~ghe1d van de drie Uniebestuurder~ 
alsnog probeerde de stakers te intimideren ' 
door middel van rancune. 
Ze wilde namelijk de arbeiders, die buiten 
Delft wonen en door omstandigheden die och
tend niet om 7~30 uur 's morgens aanwezig 
waren, ontslaan~ 
Deze . poging liep echter stuk op de .'eensge
zindheid van de stakers, die als overwin
naars waren teruggekeerd~ 
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;Ze · ·~We'igerde·n ander deze voorwaarde 
.éEfn het werk te gaan en de .directie 
't'rtYk haar bedreiging' térug~ 
Dite'c't ·na werkhcrv8.tting vond ee:.n ·on
derhóua ~ssen kern èn'd~ree~±e ·- in 
bfjzljn van de Uniebestuurders - ·plaats 
en in een gemeenschappelijk uitgegeven 
veTklaring ·werd de overwinning van de 

41hrbeider~ 'qe~egeld. 
Ten aanzi..e.n van de 2 5 o arantie- remie 
werd da~~n opgemeTkt, at de veThoog
de gaT~ie-premie zal w0~den uitbe
taald '1met ter erkende kracht v:anaf 

Juli j .. 1. · en zal worde·n p:rctracht 
in het raam van 11het ~ehele concern11

, 

dat -wil .zeggen, alle :erblifa- bedxi,jven .! 
De ar~eiders van Verblifa-Tielft hebben 
met hun strijd een waardig YO.Grheeld 
gegeven aan alle andere metaalarbeiders .• 
~ hebben getoond, dat alleen de eens
~ezindo str~d het benalen van successen 
moge}jjk maakt .. 
Zij hepben een sterke eénbeid gesmeed , 
hun kl~s.s.ebewustz'ijn is aanmorke.ljjk 
toegenamelll:; zjj hebben vrie·nd .w:an viàand 
lelt"en onderscheiden i:n do strijd. om het 
bestaan. 

tln~t a~es vormt de belangr~Ke voorvJaar
de om~ot nog grotere resultaten in de 
nao~e~oekomst te komen en de pract~k 
zal leren~ dat de Verblifa-arbeiders 
in de strijd ~oor 10% loonsverhoging 
eon nuttig gebruik van hun ervaringen 
en verster king zullen we~en te maken, 
Aan de ar be·iders van andere bedrijven 
de t:aak_, .nîet acht.C~ te blijveR,. d.o~h 
het v00r:O.eeld van ·a.e Vnrbli.~a-arbel-
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ders te volgen. 
Nie;t langer kan en behoef't genoegen ge
nom~n te worden met de armoede- en oor
logspolitiek van de r egering, onderne
mers en hun handlangers . 
Thans is hot gebiedende eis, de strijd 
eensgezind aan te binden en de~e strij~ 
2.ls dc Verblifa- arbeiders voor t e berei~ 
den, 

i 

VOOR 10% LOONSVERHOGI NG !!!!! 
======================~====== 

Het Hoofdbestuur 
De Metael (E.V.C.) 

~· 

·y 
\ 
• 

• 



u1tgave: 
de Metaal"( t_ .V.C.) ,, 

f-=>rin sengracht 73 9 
Arnslerdarn. 



V" D~ . M~TAAL" . ( EYC) 
Prinsengracht 739 
Hoofdbastuur 
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Tdlefcon 33784 AAN de AFDELINGSBESTUREN. 
A m s t e r d a m = = = = = = = = = = = = = = ----------------------------------
m:/AG 

• 

1:iaarde Kameraden, 

D~ laatstgehouden Bondsraadvergadering d.d. 19 April stond ge
heel in het teken van de campagne voor het Werk-\/elvaart-Wonin
gen-Plon van de E.v.a .. Mededelingen daarover werden reeds ge
daru1 in het verslag van de Bondsraad in De Ylerli:er. Ter oriênte
ring van alle afdelingen laten wij hier echter nog de belang
:;-ijl>:ste bea_lu1 ten volgen. 

1. De afdelingsbesturen zullen zich tot taak. stellen voor hèt 
belangrijkste bedrijf inbun afdeling, met de kameraden in 
dat bédrijf, een Bedrijfs- Pl an-Bijoenkomst te organis~ren, 
waaraan wordt deelgenomen door lfVV- ers, EVC- ers bn anderen. 
Deze bijeenkomsten ~ullen worden voorber~id door een klainç 
gro6p bedrijfearbeiders, leden van EVC t.:n NVV , die dt: lei
ding van de Plan-Bijeenkomst op zich n~men . 

2. In de Bedrijfa-Plan-Bijeenkomst zal hdt il8he~lan worden 
bedi scussi@erd en op basis van hHt plan, zal aan d~ hand 
van b~paalde specifieke beèrijfeproblemon door d~ d~elne
mers aan de plan-bijeenkomst een actie- program word~n vast
g<::ste ld. 
nit disen-program ~al dus niet alle eisen van hçt EVC- Plan 
omvatten, omdat het eisenprogram een program voor onmiddel
lijke , gemeenachappo::lijke strijd zal zijn·, terwijl hbt EVC
Plan stap voor stap ·..rcrwdrkeli jkt ~al moeten worddn. 

Viij ~r!n~o~ ~r_bij_d~ ~f~~li!!g~b~s:Ê~~!} ~p_a9ll.z. ~ns _:!!e_l~t~n_w~
~~n, ho~ hun voràeringen s~a~ ten nan~ien van d~ Plan-B1j8~n-
KO~s~û~ !n:hûn=~d~l!ng ~n=v~oËa± §o~,:h2e=h~t=a~a~t=m~t=d~ ~cr
!o~p_v~_de Fl~-B~oQhur~ ~n_w!j~~~ <::r_n~g_oE,_dat_g~p~ogd_m2~! 
~orid~n.z. ~og 2i.J. ~o-v~r'!o2p_h!e~v~n_uyv=e!:s_e~ ~~"!:e~ !n_ t~ ~c!!a
!:~-G~. 

Kamerad~n, aan de campagne voor het EVC- Plan ~ullen nog bijzon
dere waarderingen v<::rbonden \vOrde,n in de vorm van vacantit::rei
~un in binnen- &n buitenland, kindervacanties en boeken. (Lees 
hicr de bt~richten in hot komt;ndE: nummt;r van 1\?erkend Nederland 11 

op na!) 

Dit wijst erop, dat de Plan-Campagne, die reeds ia gestart, in 
eerste instantie zal lopen over de maanden MEI Qn JUNI van dit 
jaar ! 

De __ w_a_a_r<l_~ri~_r_ijzen ~~-.e!l __ j.~_il_l_lJ;_ . ..Pf.e_~_:t_a.tJ~_s..t. _vo?.r~_,J __ o_<_>~ in-· 
9ivtd~;ye~statiea, zowel voor werkers ~~-het bejr1Jf, a~s 
YQ.QL_h..!::_t_..Q_o). EOrteren met de 1?'I"'ä:1. t se lij ke c~n t_r_~]._E!,;3_!. 

z.o.~. 
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D~ GROOTSTE un GROOTS6 b~loning voor ons •lilèr WJrk, is ~chtur: 

~~ t __ :t~:t -· s~~~ b~~!!ei~.!!. -~~-~~-~~!!~~~~-Y~!'l-~~ -~i~~~~~§?:!:~e~-
2.:.!:~, 

Y~~~--Y~E~~g!~g-~~-~Ç:_t9~E~!:9:~!!~' 
Voor Wbrk voor all~n, -· -··-·---·---· ·-----~----
Voor VRlillE ! 

Dit t-.:: b~;;reilc~n, kameradGn, in c:en peri odl:l wanr in d~;;: oorloge
stok~rs in Amarika ~ich voorbereiden op oorlog an opunlijk fas
cisL1E:, bt.tokent hen .::en onh~o,rstelb"re slag todbr\:ngun! rl~t~r t~.:;;
vt::ns; onszelf e~n gelukkige toelr omst V\~r'7.ekeran • 

======================================================== 

Ket kern~ ra .., dschappeli jk~;. gro-c.:t,,n, · 

VOOl1 ~-G HOOF~/ 
~ . \ ~-~~- / 

\ ' 
H.J .• NOOTti-l~ (öccrutarü;). 
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Uitgetr. door : 

Datum: 

Door E.V.C.- De Metaal werden verschillende pamfletten 
verspreid, o.a.: 

l)Pamflet, waarin de metaalbewerkers worden opgewekt de strijd tegen 
de werkclassificatie te versterken. 

2)Idem. 
3)Pamflet, waarin de weigering van de Directie Hoogovens om een Kerst

gratificatie aan de arbeiders uit te keren, wordt gehekeld en waar
in wordt opge'119kt in de afdelingen delegaties te wormen om "Y..et de 
kernleden bij de Directie aan te dringen, dat zij alsnog en met 
meer ernst de zaak onder bet oog ziet en bet pakket van f.50,
uitkeert. 

J.H. Op aanwiizing van: ACD,;C S 
~ 'I • • 

28-3-52 



VERSTERKT DE STRIJ D TEGEN DE WERKCLASSIFICATIE 

Volgens het .,Vrije Volk" van 11 December j.l. zal de werkclassificatie niet in de nieuwe C.A.O. 
worden opgenomen, maar .... .,zal de C.AO. op dit punt alsnog worden aangevuld". 

Dit bericht betekent, dat ondanks de 4 jaar van voorbereiding de ondernemers en Unie-bestuurdet'S uit 
angst voor het verzet van de metaalbewerkers het niet durven wagen dit jaagsysteem, dat de werkloos
heid in de hand werkt, over de' gehele linie ineens in te voeren . 

Op een sluipende manier hoopt men dit Amerikaan
se super-uitbuitings-systeem de metaalbewerkers op 

-. te leggen. Dit blijkt duidelijk uit het geheime mate
riaal, waarin de Unie-bestuurders zeggen dat, "de 
invoering per onderneming of hoogstens per gemeente 
:.!!al geschieden". 

Vast staat dat het gevaar van invoering van de 
werkclassificatie in de metaal-industrie in geen geval 
is verminderd. Getracht wordt deze winstgevende 
zaak voor de werkgevers, bedrijf voor bedrijf in te 
voeren om massaal verzet te voorkomen. Nu zij over
gaan tot geraffineerder en dus gevaarlijker methoden, 
moet onze strijd nog krachtiger, nog eertsgezinder en 
nog massaler worden om de werkclassificatie volle
dig terug te slaan. 

In het ontwerp C.A.O. is geen enkel voordeel voor 
de arbeiders door de Unie-bestuurders bereikt. 

- De lonen worden niet verhoogd, slechts de 2 maal 
!)% loontoeslag zal in de loontabellen worden 
verrekend. 

- De "pensioen verhoging van f 9.- naar f 11.25 (om 
van te sparen) brengt de arbeider 15 cent per week 
minder in het loonzakje. 

- De winstuitkering wordt niet verplicht gesteld. 

- De uitkering voor ziekte en ongeval wordt niet 
verbeterd. 

- De 5de Mei wordt niet als gehele of. halve vrije 
dag verplicht gesteld. 

Ziehier het ,.resultaat" van de onderhandelingen 
tussen de Unie-bestuurders en de ondernemers. Geen 
verbetering maar wel het zwaard van de werkclassi
ficatie hoven onze hoofden. 

Volgens de "Volkskrant" heeft zelfs de Katholieke 
Metaalbewerkersbond St. Eloy het ontwerp C.A.O. 
een .,pover resultaat" genoemd wat ,.niet van harte 
werd aanvaard". 

.llleeen doo.Jz, eenu;e!Jiruk 6Wjd 
een 6.eteM. e .ll 0, ! 

Hiermee kunnen de metaalbewerkers geen genoe
gen nemen. Het is dringend noodzakelijk dat de Unie
bonds-leden, in het bijzonder de leden van de 
A.N.M.B. (N.V.V.) hun bestuurders aan het verstand 
brengen dat er verbeterin~en in de C.A.O. moeten 
komen en de werkclassificatie geheel moet verdwijnen. 

Aan alle metaalbewerkers willen wij nadrukkelijk 
zeggen dat een beter C.A.O. slechts het resultaat kan 
zijn van s t r ij d en dat voor de overwinning van die 
strijd de eenheid tussen N.V.V.ers en E.V.C.ers de 
beslissende voorwaarde is. 

De ervarin~en in de strijd van de arbeiders zijn 
er voor om d1t te bewijzen. 

De Metaal (E.V.C.), welke steeds de juiste voor
lichting gaf over de werkelijke betekenis van de 
werkclassificatie, roept alle metaalbewerkers op ge
meenschappelijk te strijden: 

• tegen werkclassificatie, dat wil zeggen 
• . tegen het gevaar van loonsverlaging 
• tegen grotere werkloosheid 
• tegen het systeem van verdeel en heers 
• Voor verhoging van de lonen, vastgelegd in een 

betere C.A.O. 

21ettU'.J..It!éteeU. (,(.(.Lc:J.4 die eiun 
OP 24 DECEMBER A.S. 

te Amsterdam in de grote landelijke protest-vergade
ring en na afloop daarvan samen met de Nederlandse 
bouwvakarbeiders in de straten van Amsterdam. 

De 24e December zal een machtige waarschuwing 
zijn aan hen, die het bestaan van de arbeidersgezin
nen willen opofferen aan de winsthonger van de 
ondernemers. 

Zij zal in het teken moeten staan van strijd voor 
V R E D E en welvaart. 

Het Hoofdbestuur DE METAAL (EVC) 
Secr. Prinsengracht 739, Tel. 33784 

Amsterdam 

24 DECEMBER 10 UUR 'S MORGENS: BELLEVUE 
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NEEN!! 
De Uniebondsbestuurders staan voor een moeilijke opdracht. 

Regering en ondernemers willen de Werkclassificatie invoeren, om terwille van hun bewapeningswedloop, 
het arbeidstempo te verhogen en het werklozenleger verder te vergroten. De Unieleiders moeten dit 
Amerikaanse systeem onder de arbeiders propageren. Wetende, dat er onder de arbeiders een drang 
naar loonsverhoging is, propageren zij de werkclassificatie als de weg naar loonsverhoging. 
Maar wat zeggen hun eigen cijfers, gepubliceerd in "Strikt vertrouwelijk" materlaai ? 
Onder de thans geldende Joonregeling zijn plm. 60.000 arbeiders ingedeeld in Vakgroep I 

plm. 60.000 arbeiders ingedeeld in Vakgroep 11 
plm. 23.000 arbeiders ingedeeld in Vakgroep 111 

Volgens de beweringen van de Unieleiders zullen deze 143.000 metaalarbeiders bij de werkclassificatie 
als volgt verdeeld moeten worden : Gemeenteklasse A B c D 

3300 arbeiders in 6e werkklasse max. gem. uurverdienste f 1.32 1.29 1.26 1.22 
23780 Se f 1.25 1.22 1.18 1.15 
35280 .. 4e " " f 1.18 1.14 1.11 1.08 
44610 " " 3e f 1.11 1.08 1.05 1.02 
34175 2e f 1.05 1.02 0.99 0.95 
1965 " 1e f 1.02 0.98 0.95 0.92 

Deze getallen moeten nog vermeerderd worden met de tweede en derde 5% loontoeslag, die men dus 
niet in het komende contract wil opnemen. De reden hiervan is dat men hierdoor meent gemak
kelijker deze toeslagen aan de arbeiders te kunnen ontnemen. 
Dit is de voorstelling van zaken, die de Uniebonden geven en die we als de meest "gunstige" moeten 
beschouwen. Doch deze bewering staat op volkomen losse schroeven omdat de indeling in de werkklasse 
en dus van het loon afhankelijk is van het aantal punten dat de werkgever meent te moeten 
geven. Volgens de cijfers van de Unieleiders, (die ze niet aan de arbeiders maar aan een klein aantal 

· vertrouwensleden hebben verstrekt) heeft men de meeste arbeiders dus loonsverlaging toegemeten en 
wil men de Joonverschillen vergroten. 

,.De Metaal" (EVC) is van mening, dat deze plannen niet mogen slagen. De Metaalarbeiders 
mogen zich niet laten ontleden en uit elkaar laten scheuren. ZIJ hebben geen belang bij de opvoering 
van het arbeidstempo en de verdere vergroting van het werklozenleger en de ondernemerswinsten. 

De metaalarbeiders hebben slechts belang bij hoger loon en werk. 
Wij roepen U op om gezamenlijk, hoe ook georganiseerd, tegen deze misdadige plannen de macht van 
de eenheid der werkers te smeden en te zorgen, dat de werkclassificatie er niet doorkomt ! ! 
"De Metaal" wil dit op alle mogelijke manieren bevorderen en belegt 

een grote openbare 

. PROTESTVERGADERING TEGEN DE WERKCLASSIFICATIE 
in GEBOUW ,.BELLEVUE" op Maandag 24 December a.s. 
Leidsekade te Amsterdam. Aanvang 10 uur 's morgens. 

·Metaalbewerkers van Nederland, 

Komt Maandag 24 December 1951 in grote 
getale naar ,..Bellevue" 

Door onze gemeenschappelijke strijd kan de Werkclassificatie 
afgeslagen worden en een werkelijke loonsverhoging voor alle 
metaalarbeiders worden bereikt I 

Het Hoofdbestuur "De Metaal" 

leest de Brochure "Werkclassificatie?" uitgave "De Metaal'' - Prijs 10 cent 
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De Metaal 
BOND VAN WERKNEMERS IN D 'E METAALNIJVERHEID Ef'! AANVERWANTE BEDRIJFSTAKKEN 

IJmuiden, 6 December 1951. 

·op,-oer=) aarl al le 1-loo·govenarr_)e iders 
ARBEIDERS, de Kerstdagen naderen met r asse schreden en spoedig zal 
h~.t dan wéer zo ver zijn, dat wij m-a t onze gezinnen Kerstmis zul
len gaan vieren . Maar, we vragen ons af, hoe zullen we deze fe~st-
dagen mo,;ten doorbrengén, want iets extra is er nog niet in htat 
loonzakj e gekomen, dus iet s extr a op tafel zal er ni~~ zijn, ~oda~ 
voor ons en onz e kinderen deze dagen geen feestdagen zullen zijn . 

Hoe anders zullen deze dagen voor de Directie van de Hoogovens en 
and ere ondern8mers zijn.~ 

Zij zullen geschen_!{_§l_n_a~n- hun f.~mili 8leden_g_~ye~- ~ij 
zulle_g_J:werlijk ~-ten en er zal Wf:rkel:LiJc feest zi~ 
Ja, zij kUnnen ft:l es_tv.:ï:._tfr.e . .t?-, omd_~t__zij dit j~.ê:_:r weer _ 
millio enen hebben Y<?_rdi~..Q.d..J..... terwijl _yoor_.QP...ê.L. arbeid$, 
hElt lt:vGnspeil _i_l? _ _g_~<!_aald . \7i,i zj.._jp. het steeds ,_<ge hun 
fe e s_t __ J!<;>_o_t en~ t_~ 1 c:>:..f:-!. 

Nu heeft men ons wel een uitkering van 4% gegeven van de vele mil
lioenen, die zij aan ons vèrdienè hebben en volgens hun moning is 
dat genoeg, doch arbeiders, 

dit kan ONZE mening NI'ffiT ZIJN! 
Want , wat betekent 4% in deze benarde tijd en wat voor een deel is 
het dut de directie van haar MILLIOENEm1INSTEN afstaat . Het is 
ni~t meer dan een afgekloven been, dat men een hond toewërp~ 

Op de kernvergadering van 27 Suptember 1951 i s me t grote me0rdër
heid het voorst0l aangenomen om bij de Diructie 8rop aan te drin-
gen een pal~et van Fl . 50 .- mGt de Kerstdagen aan alle ar'b0iders 
uit te r eiken . 

DIT I S ECHTER DOOR pE DIRECTIZ AFGEWEZEN ! 

WIJ , ARBEIDERS, WENSEN OOK - ï:IET ZO GOED ALS DE DIRECTIE-------·,.----------------.. ~----------------------- ------- --
EEN VROLIJK KTI:RSTF"EEST TE VIEREN ! ----···- .. ......... ,.. ______ ..,... ______ .. ,.. __ .. ____ .... __ _ 
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METAALARBEIDERS, 
GEVAAR DREIGT I 
Werhelassilicatie i11r de CA 0-ont'le ••l•a"delingen 

Reeds in 1948 gaven de werkgevers in de metaalindustrie te kennen, dat zij de 
werkclassificatie in de C.A.O. wilden zien opgenomen. Het is er toen nog niet van 
gekomen, omdat de voorbereidingen onvoldoende gereed waren. 
Dit jaar dreigen de ondernemers hun zin te kl'ijgen! Bij de komende C.A.O. wil men 
trachten dit systeem aan de oelleLe metaalindustrie op te leggen en bindend te 
verklaren . 

. Werhclassificatie. e en A•ne•·ihaan ... s y .ftiteelu 
Het verdeel- en heerssysteem van de werkclassificatie komt regelrecht uit Amerika 
en worçlt daar reeds lang door de groot-kapitalisten \'an Wallstreet, tot meerdere 
glorie van hun brandkasten, toegepast. 
In 1937 bestonden bijvoorbeeld bij United Steel Corporation voor 160.000 arbeiders 
25.000 versebillende loongroepen! 
Hoofdbestuurders van de Uniebonden reizen heen en weer naar Amerika om het 
systeem te helpen importeren en toe te passen. 
De metaalindustrieëlen geven hun geld niet uit aan de voorbei·eiding van systemen 
om de metaalarbeiders een voordeeltJe te bezorgen. Dat leren de "wetenschappelijke 
tariefverbeteringen" wel! 

.Wat houdt de rcerhclassificatif1 ;" P 
Bij de im•oering van de werltclassificatle komt de huidige vakgroepindeling te ver
vallen. Daaxvoor in de plaats wordt ledere arbeider "gewaardeerd". Men spreekt 
hierbij over kenmerken en sub-kenmerken. De kenmerken omvatten: 

Veel:~ijdigheid van het werk; kennl~. aandacht en overleg; nauwkeurig
heid en handvaardigheid; schaderisico en veranhvoordelijk.heid; inspan
ning en werkomstandigheden. 

De sub-kenmerken zijn onderdelen van de kenmerken. 
Voor leder sub-kenmerl{ - Zl In geta l - wordt een aantul JIIUlt en gegeven. 

Bij de toepassing van de werkclassHicatie kan de werkgever arbeiden, 
die hem niet aanstaan, die opkomen voor hun rechten en verantwoorde
lijkheid tegenover hun gezin tonen, bij de puntenwaardering een hak 
zetten. 

Het totaal aantal ptmten bepaalt in wclltc wca·ldtlasse de a rbeider wordt ingedeeld; 
er zijn 6 werkklassen elke werkklasse heelt r rn loontabel. 
En om de hoeveelheid van deeltjes compleet te maken zijn er nog het persoonlijk 
minimum uurloon, minimum gemiddeld uurloon, maximum gemiddeld uurloon en 
maximum gemiddelde uurverdicnste; de gemeentcklassen- en leeftijdslndeling. 

Werhelassilicatie f1en et•JI,ffitige Vf1J•."il f1cl rte t•illg 
Van werkgeverszijde en van de kant der Uniebestuurders stelt men de werkclassificatie 
als een verbetering voor. 
Indien de werkclassificatie zou worden doorgevoerd, kan geen enkele metaalarbeider 
vooraf weten, in welke werkklasse hij zal worden geplaatst en welk loon hij dus 
gaat verdienen. 

Beslissend voor de Indeling in well{c werl1klas6e men Yalt en welk loon 
men dus krijgt Is het aanta l punten, dat de werkgever aan de arbeider 
toedenkt. 

Werkclassificatie betekent: 
l\logelijkbcden tot grove wlllcliCUr \ oor de ondernemers. 
Kaast de "wetenscha ppelijke" ta riPf:t.wrep ls <llt een nieuw " wetenschap
pelijk" mlddel tot ver8cherptc uitbui ting. 
Verslecbt.crlng voor de jeugd. Do leeftijdsgrens komt ' 'au Z6 jaar voor 
vakgroep 1 op rebpeotlevelijlt 27 jaar voor werlddasse 5 en Z8 jaar 
voor werkklasse JJ te liggen. 

Verdeel• en heerssysteen1 

( z.o.z. ) 

Het systeem van de werkclasstfieatle is er op gericht de metaalarbeiders te verdelen 
en hen daardoor in hun vetweer en aanvalskracht te verzwakken. De groeiende 
ontevredenheid, die In alle lagen van het volk merkbaar is, heeft de werkgevers 
angstig gemaakt. Zij zien, dat strijd van de metaalarbeiders tegen de oorlogs- en 
versoberingspolitiek van regering, Uniebestuurders en ondernemers onherroepelijk 
zal uitbreken. 



De 'lltetsalarbeiders t.unnen niet langer dulden. 
dat: de lonen met \"leer dan 10 pct op de prijzen ten achter liggen; 

de consumptie met 131,f: pct daalde; 
de prijzen steeds verder stijgen, zoals kolen, gas, electriciteit, huren, enz.; 
men de productie tracht op te voeren, die een verdere toeneming van de 
werkloosheid met zich meeneemt; '., 
de vredesindustrie wordt afgabroleen ten behoeve van de oorlogsproductie, 
waardoor o.m. 9-e woningbouw stagneert. 

dat: de metaaldirecttes, danltzlj loonstop, prijsstijgingen en oorlogsvoorbe~l
dlngen de winsten met honderden mililoenen wisten te vergroten. 

dat: de ondernemers die wlnste11 nog meer wlllen opvoeren met de werk• 
classificatie. 

Daarom eisen de metaalarbelQers In de eerste plaats: 
LOONS'VERHOGING ! NU. 

Metaalarbeiders sluit U aaneen ! 
De metaalarbeiders mogen zich nlet laten verdelen In hun strijd voor hun gemeen
schappelijke belangen. 

Loonsverhoging kan worden afgedwonJen! 
Eenheld Yan georganiseerden en ongeorganiseerden, In het bijzonder van leden van 
.,De Metaal" (E.V.C.) en de A.N.}LB. (N.V.V.), Is hiervoor van beslissende betekenis. 

Op de vergaderingen van de Uniebonden hl een groeiende weerzin tegPn 
de werkclassificatie en het uitblijven van de meer dan nodige loolUI
verboging waarneembaar 

Bezoekt de leden\•ergllderlngen en laat U\V stem horen. 
U kunt de Uniebestuurders dwingen achter Uw eisen en niet achter die van de werk· 
gevers te ji'&an staan. 

O!!:..georga11 ;.~eerden; 
De werkgevers wlllen de arbeiders tot enkelingen verdelen om te kunnen heersen. 
Duidelijker dan hoe ook, demonstreert dit de werkclassificatie. .,De Metaal" wll de 
arbeiders verenigen en de strijd met hen voeren voor hun gemeenschappelijke belangen. 
Blljft niet alleen staan! Organiseert U! Organiseert U In de strijdbare vakbeweging, 
organiseert U in ,.De Metaal". 

Metaalarbeiders; 
,.De Metaal" Meft ln haar bondaraa.dsvergader!ng,_ van 13 October jl. zich eenstemmig 
tegen de werkclassificatie uitgesproken. 
,.De Metaal" is van oordeel, dat In verband met de armoede In de arbeidersgezinnen, 
noodzakelijk ie: 

een kolentoesla~:: 
geen 'i'erhOflÛ\1:' van de &'a5- en electrlcltettstarleven ma~: worden door
g-evoerd; 
tenmlm>te 60.000 wonlnaten per jaar moeten worden gebouwd door een 
gedwongen lening op de grote Inkomens. 

LOONSVERHOGING VAN TENl\IINSTE 10 PROCENT 
.,De Metaal" roept de arbeiders op tot een gezamenlijk beraden en een gemeenschap
pelijke krachtsinspanning. 

Leest de lconaende broch,._re ) 
o"er de werlccla..fisiiicatie 1 
'----

Aanmeldingsformulier I 
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De Metaal .· HOOFDBESTUUR 
Prinsengracht 739 
AMSTERDAM 
Tel . 3:'784 

BOND VAN WERKNEMERS IN DE METAALNIJVERHEID EN AANVERWANTE BEDRIJFSTAKKEN 

Amsterdam, 25 September 1951 . 

AAN DE LEDEN , Vi1lRKZAAi'\1 BIJ DE K . N.H. S • 
= ===== --------- -- - = === = = 

S?OEDLEDE}TVERGADERINGE.N 

Waarde Kameraden, 
In verband met de st_~?k:i;.ry..; van de bomwakarbeiders op he t Hoogoven
bedrijf en de s~ tuaM_e daarvan op dit ogenblik, heeft ons bestuur 
besloten tot het houden Vfill een aantal SPOEDLEDENVERGADERINGEN . 

Ben ~veede punt is de a~tie van de Hoogovenarbeiders zèlf 
voor de uitbetaling van ~erstgratificatie boven de 4% 
winst- g;rat ificatj_e '!.. 

Deze ledenvergaderingen worden gehouden in: 

IJMUIDEN: 

BEVERWIJK: 

ILL\.ARLEM: 

WOENSDAG 26 September om half 8 n.m. 
E . V. C. -ge bouw, 'Thieidoornstraa.t 26 ; 

ViOEHSDAG 26 September om half 8 n . m. 
E.V,C . -gebouw, Koningstraat 5; 

WOENSDAG 26 September om half 8 n.m . 
E~V.C. -gebouw, Jansstr aat 33 . 

Eveneens op DONDEP~AG-OCHTE.ND om 10 uur in I~1ITIDEN en 
BEVERWIJK, 

beide vergaderingen in dezelfde zaal als op de vergaderingen 
van Woensdagavond. 

N I E M A N D mag ontbreken! 

HET BEDRIJFSBESTUUR . 



HOOGOVE H ··BU LLETI 
No 15 Uitgave .,De Metaal" (E.V.C.) Prinsengracht 739, Amsterdam 

Het boekjaar 1950-1951 , , 
was zeer fraai 

HET jaarverslag van de Koninklijke Neder
landse Hoogovens en Staalfabreiken NV is 

• verschenen. Wij vinden het de moeite waard 
enige aandacht hieraan te besteden. 

.-/Het zal vrijwel voor alle arbeiders onmogelijk 
• zijn om uit de wirwar van cijfers, die in dit 

jaarvcrslag voorkomen, wijs te worden. Het 
heeft dan ook geen zin al deze cijfers op de 
voet te volgen. Wij willen echter trachten 
door op enkele belangrijke onderdelen de aan
dacht te vestigen aan te tonen, dat de winst 
in het afgelopen jaar enonn is toegenomen. 
De directie heeft met grote voldoening vast
gesteld, dat het afgelopen boekjaar zéér fraai 
was. Irtderdaad, voor de directie en comm.is
sarissen is er alle reden om tevreden te zijn. 

De brutowinst is gestegen van f 8.909.153,20 
(acht mlDloon negenhonder<J.negenduizend drie

envijftig gulden) in 1949-'50 tot f 14.642.572,'77 
(veertien mlWoen zeshonderdtweeënveertlg
dui7-end vijfhonderdtweeënzeventig gulden). 
Dat is dus een stijging van f 5.788.419,57 (vijf 
mUlloen zevenl1onderd drieëm>ijftigduizend 
vijfhonder<ltweeënzeventig gulden). 

De winst is dus in één jaar tijds met 65% 
toegenomen. 

'-~--'----'---

"De dood betaalt dividend" 
,,Het spreekt vanzelf, dat de ontwikkeling der 
economische were~dverhouding sinds "Korea." 
ook voor onze Maatschappij van wote invloed 
is geweest. 
Terwijl voo,-diet~ de markt moeiZijleer •was ge
worden - zonder overigens tot verontrusting 
aa,.leiding te geven - was ,,Korea" het sein 
tot een stormachtige stijging in de vraag '7UUI.r 
onze producten, waarvan de priizen în het bui
tenland sprongsgewijze cnnhoog gingen .. . " 

(Jaarverslag !Hoogovens 1950-1951). 

De heren directeuren, commissarissen en aan
deelhouders hebben het lieve sommetje van 
f 4.686.357,99 (vier miDioen zeshonderdzesen
tachtig duizend drlehonderdzevenënvijftlg gul
den) mogen verdelen. Het vorig jaar was dat 
f 2.869.108,77 (twee m1Woen achthonderdDe
genenzestigduizend honderddrie gulden) . 
Dat is dus een vermeerdering van de winst, 
die verdeeld is onder de heren van 
f 1.817.254.22 (één m1Woen achthonderdzeven
tienduizend tweehonderdvierenvijftig gulden). 
Dat is bijna 65%. 

Geen wonder, dat zij spreken over een fraai 
boekjaar. 

De directeur Ingen Housz krijgt zo ruw be
rekend een extraatje van f 86.000.-. Dat is 
dus alleen maar het extraatje, dat deze direc
teur >lit de winsten van het Hpogovenbedrijf 
uitgekeerd krijgt. We zwfjgen dus nu maar 
over de winstuitkeringen, die hij ook nog 
krijgt uit andere bedrijven, waarvan Ingen 
Housz commissaris is. 

En, mijnheer de directeur heeft bovendien nog 
een goed salaris, dus is het begrijpel\jk, dat 
ook hij in zijn nopjes is Gilt spreekt van een 
zeer f raai jaar. Het staat echter vast, dat de 
werkelijke winsten nog hoger zijn, doch door 
een ,.juiste•: groepering van del cijfers in het 
jaarverslag is dat niet heel precies na te 
gaan. 

En de arbeiders? 

Is het ook echter een zeer fraai jaar geweest 
voor de arbeiders? I s er een arbeider op het 

Hoogovenbedrijf, die dit met voldoening kan 
zeggen? · 

Zijn loon is in het afgelopen boekjaar met 
10% omhooggegaan (September 1950 6% -
M:aart 19515%). Ondanks dit daalde zijn koop
kracht met ruim 10%. 0 ja, over enkele dagen 
krijgen ook de arbeiders 4% van de winst uit
gekeerd. Ja, let op kameraad, 4% over je 
verdiende loon. Dat zal dus gemiddeld ruim 
honderd gulden zijn. 

De couponknippers en daar horen ook weer 
de directeur en de commissarissen bij, krijgen 
9% uitgekeerd van de waarde van hun aan
delen en die· zijn heel wat hoger dan het loon 
van de arbeiders. De directeur ltrijgt dus in 
één jaar aan extraatjes uitgekeerd, waar een 
arbeider minstens 10 jaar voor moet werlten. 

Wij willen zeker niet bcvreren, dat een direc
t eur niet meer mag hebben aan loon dan een 
arbeider, maar zullte enorme verschillen, neen, 
dat begrijpen we niet goed. Of zou dat wel
licht goedgekeurd worden door de opvattingen 

van de ,.morele herbewapening"? (Weet P. 
Mulder daarop het antwoord ? ) . 

Korea 
IN dit jaarverslag wordt niet alleen gejubeld 
I óver 'n zeer fraai jaar, doch de directie geefi. 
ook aan, hoe dat alles in het afgelopen jaar 
bereikt is. Wij laten nu een zin volgen, dle 
wij hebben ontleend aan dit jaarverslag: 

,,Het spreekt vanzelf, dat de ontwikkellnf 
der economische wereldverhouding sinds 
"Korea" ook voor onze maatschappij van 
grote Invloed is geweest. 
Terw:i}l voordien de markt moeilijker wlM 
geworden - zonder overit;ens tot veront. 
rusting ,aa.nieidin.g te geven -~a~ .,K<!· 
rea" het sein 'tot een stormachtige stü!lng 
in de vraag naar onze producten, waa:rran 
de prijzen in het buitenland sprongsge)ijlze 
omhooijl gingen. • . " 

Ziehier het kapitalisme in al zijn naakU.id. 
Vóór .,Korea" g ing het niet zó best, maat de 
Arneri!{aan Foster Duiles zorgde er voor, ~at 
er een oorlogje georganiseerd werd om de 
kapjtalistische economie, die dreigde vast te 
lopen, weer op gang< te brengen. Het vermoor
de duizenden Koreanen, mannen, vrouwen en 

(Vervolg op pag. 2) 

Walserij Oost 
is schoon 

Zoals bekend, is Walserij Oost in 1941 door 
het Hoogovenbedrijf gekocht. De millioenen, 
welke er voor betaald zijn, Zijn ons niet, be
kend, doch het zal een behoorlijk bedrag ge
weest zijn. Het jaarverslag nu, vermeldt, dat 
dit bedrijf volledig is afgeschreven. Da.t wil 
zeggen, dat de arbeiders naast de mililoenen 
uitgekeerde winsten voor de bezitters, daar
boven de gehele walserij Oost fn tien jaten 
hebben ,. verdiend". 
Zij mochten zich dit jaar blij laten maken mèt 
een levensmiddelenpakket ter waarde van 
! 8.- voor het feit, dat ze 10.000 ton platen 
meer hadden geproduceerd dan in het vooraf
gaande jaar. 



Het Boekjaar 1950-1951 
ductivit.eit is ook flink gestegen. Er wordt 
op het Hoogovenbedrijf zeer hard gewerkt. 
Maar is de beloning evenredig geweest? 
Natuurl~jk niet. 

(Vervolg van J)4g. 1) 

kinderen; het verwoeste Korea. De oorlog in 
Korea doet de vraag naar producten van de 
K.N.B.S. stormachtig oplopen. 
Hoogovenarbeiders, ts het nu duidelijk, Wie be.. 
lang heeft bij een oorlog. Begrijpt ge nu, wie 
er in zak en as zit, als er gesproken wordt 
over VREDE in Korea. 
Immers, de naar winst hongerende kapitalis
ten zien hun doeleinden beter benaderd door 
een oorlog, dan door het behoud van de Vrede. 
Hoeveel groter zullen de winsten dan wel 
worden voor de )leren machthebbers van bet 
Hoogovenbedrijf, wanneer het Amerikaanse 
oorlogemonster er In slaagt de oorlog op nog 
grotere schaal te doen uitbarsten. 

De arbeiders brengen wel de offers. 
De werkelljke machthebbers van dit land -
de ondernemers - strijken de enorme winsten 
wel op. 
Aan deze winsten kleeft het 
dul.2'.enden door Amerikaanse 

~eslJ!:chte Koreanen. 

Acties 

' .. \ 
bloed van de 
oorlogshitsera 

Ar.. bladerend in het jaarverslag stuiten wij 
op de volgende zin: 

,.Een poging om bij een afdeling van het 
bedrijf (hier wordt kennelijk de kooksoven 
bedoeld red.) de arbeidsvrede te verstoren, 
strandde op de daartegenover aangenomen 
houding (van de directie wordt hier na
tuurlijk bedoeld red.) en op het bij het me.. 
rendeel der betrokken arbeiders gegroeide 

cht, tia.t hun belangen niet gediend zijn 
dllir de agitatie van elementen, die voor 
de gevolgen daarvan geen enkele verant
'W!Ordelijkheld op zich nemen." 

Eet spijt ons, maar wij moeten de directie 
hier tp een onwaarheid betrappen. De arbei
ders van de Kooksovens moesten harder gaan 
werktn, doordal de ploegen met enkele ar
beiders verminderd zouden worden. Het me
rendtel van de arbeiders was het daar NIET 
mee eens en was bereid daartegen in actie te 
kom eD. 
En indien de directie niet opnieuw de situatie 
in studie had genomen en de arbeiders van de 
Kook!ovens nog beter hun eenheid hadden 
gesmeed, dan was het zeker tot scherpere 
~ev9rmen gekomen. 
En over verantwoordelijkheld gesproken, ge
achte directie. Getuigt het wellicht van ver
antwoordelijkheidsgevoel, dat de ondernemers 
hun winstbelangen boven de belangen van de 
overige bevolking stellen ? 

Ge,!uigt het van verantwoordelijkheidsgevoel, 
wanneer de wereld opnieuw bedreigd wordt 
met een nieuwe oorlog en de welvaart van de 
overige bevolking opgeofferd wordt aan de 
voor de ondernemers zo winstgevende oorlogs
voorbel'eldlng? 

Conclusie 
E R zou ongetwijfeld nog meer te behandelen 

zijn uit dit jaarverslag. Dit jaarverslag 
toont ondubbelzinnig nogmaals aan, dat er 
wezenlijk geen belangengemeenschap bestaat 
tussen ondernemers en arbeiders. 
Het zal de Hoogoven-arbeiders nu nog wel 
duidelijker zijn geworden, waarom de direc.. 
tie ondersteund door de renegaat P. Mulder 
zo Ijverig werkt voor de z.g. "morele herbe
wapening". 

Hoe meer arbeiders zij kan bedwelmen met 
deze voor de arbeiders zo vergiftigde ideolo
gie, hoe makkelijker het haar zal vallen de 
prodqctie nog meer op te voeren, het lopende 
boekjaar nog fraaier te maken, de winst nog 
groter te doen worden. 
De arbeiders zullen daartegenover moeten 
st.ellen een nog hechtere en strijdbare vakor
ganisatie. Zij zullen daadwerkelijk hun een
heid dienen te vergroten. 
Het verantwoordelijkheidsgevoel van de Hoog
oven-arbeiders zal hen in de richting stuwen 
van het voeren van aoties voor een beter 
bestaan. De gevolgen van een daadwerKelijk 
verzet van de arbeiders tegen deze niets ont
ziende meedogenloze ondernemers-politiek 
zullen vruchtdragend zijn en groter mogelijk
heid tot welvaart scheppen. 

De productie 
ER wordt in het jaarverslag gesproken over 

een record jaar in alle afdelingen. 
In een jaar tijd is de productie in onder
staande afdelingen gestegen met: 

Hoogovens (ruw ijzer) • • • • 62.104 t~n 
Buizengieterij (Gegoten buizen) . 704 ton 
Walserij West (dikke plaat) • • 88.864 ton 
Walserij Oost (dunne plaat) . . 10.046 ton 
Cokesoven (gas) • • . . • 22.440.869 ton 
1\lekog (stikstof) • • • • 28.845 ton 
Cemy (cement) • • • . • • . 27.824 ton 
Walserij Oost (balken) 4.848 ton 

De productie in alle afdelingen is met gewel
dige sprongen omhoog gegaan. Zeker, het m&.
chinepark is verbeterd, doch de arbeid~ro-

Delen van de behaalde premies worden niet 
uitbetaald, dat mag z.g. niet van het College 
van Rijksbemiddelaars. 
0 ja, voor ons is het geen geheim, dat dit 
colleg• liever meehelpt de winsten voor cou
ponknippers te verhogen, dan tegemoet te 
komen aan het redelijke verlangen van loons
verhoging voor de arbeiders. En de directie 
vindt het wel prettig zich achter zo'n boeman 
te kunnen verschuilen. 
Dit jaarverslag bewijst dat de lonen zonder 
dat de directie veel offers behoeft te brengen 
met 10% verhoogd kunnen worden. 
De ervaring heeft geleerd dat zulks niet ge. 
beurd door onderhandelingen met de Uniebe
stuurders alleen. 
De georganiseerde eensgezinde kracht van de 
arbeiders zal de doorslag tot een gerecht
vaardigde loonsverhoging moeten geven. 
De ondernemers zijn voorstanders van een 
nieuwe oorlog die hen grote Winsten ople
vel't. 
De arbeiders zijn en moeten zijn voorstanders 
van de Vrede. 
Oorlog brengt voor pen dood en verschrik
king en in de tijd zoals nu van oorlogsvoor
bereiding, stijgende armoede. 
Kameraden, verhindert dat alleen de onder
nemer prifiteert van de enorm gestegen pro
ductiecapaciteit van het Hoogovenbedrijf, 
doch eist Uw deel op. Gij zijt het, die met Uw 
bezweten lichamen de rijkdommen vergaart 
voor een stel couponknippers. 

Versterk't Uw eensgezindheid. 

Voert strijd voor een beter bestaan. 

Vècht mee voor het lieboud van dé Vrede. 

De morele Herbewapenaar, 

en zijn daden 

woorden, 
.. 

ZlJn 

QP een goede dag werd de voorzitter van de 
stakingsleiding der stakers van Boele en 

van Eesteren, zoals bekend, een lid van de 
K.A.B., opgebeld door een heer, die zich We
vers noemde. Deze verzocht deze kameraad 
of hij in bet belang van een spoe
dige oplossing van het conflict op een bepaald 
uur êen bespreking met hem wllde hebben. 

Toen deze kameraad antwoordde, dat hij na
tuurlijk voor dit doel een bespreking wilde 
hebbben, werd hem op het hart gedrukt 
er met niemand, ook niet met zijn mede
stakingsleiders, over te spreken en zich 
op een bepaald uur aan een door "Wevers" 
opgegeven adres aan de Heemskerkerweg te 
Beverwijk tè vervoegen. Toen deze ltameraad 
zien op het afgesproken um· aan dit adres ver
voegde, bleek dit het huis te zijn van kern
voorzitter Piet Mulder. 

Tijdens het korte onderhoud, dat plaats vond, 

bleek weer duidelijk, hoe deze sinjeur zijn 
mooie woorden als "de mensen dienen" in wer
kelijkheid opvat. Kennelijk diende hij weer de 
directie en handelde hij in opdracht van deze, 
daar hij de K.A.B.-kameraad trachtte te lij
men om zijn grote invloed bij de stakers aan 
te wenden en hen te bewegen de staking op te 
heffen. In ruil zou een kern uit de arbeiders 
worden gevormd, die met de werkgevers mocht 
besluiten, hoeveel en welke arPelders naar 
het stempellokaal gestuurd zouden worden. 
Met grote verontwaardiging wees de stakers
voorzitter dit schandelijk voorstel van de hand 
onder het geZQnde motief, dat hij er nooit aan 
zou meewerken om Zijn mede-arPelders naar 
de "steun" te jagen, dit te meer, daar er wer)t 
voldoende is voor alle arbeiders blj de bouw 
van de BreedbàJ\d. 
Er is eep. groot versebil tussen de mooie woor
den van de. morele herbewapenaar Mulder en 
zijn daden. 

• 

De staking aan de "Breeband" 
REEDS ~rie weken lang staan enige honder

den kameraden bouwvakarbeiders in sta
king. Waarvoor ~taken deze makkers? 
Deze bouwvakmakkers staken omdat zij niet 
als willoos vee aan de kant willen worden 
gezet. 
Zij staken tegen de willekeur die op hen toe
gepast wordt bij het ontslaan. 
De Firma Boete en van, Eesteren passen het 
zg. Amerikaanse spoelings-toeslag toe, d.w.z. 
deze veramerikaanste Firma schopt naar be
lieve een aantal arbeiders op straat om on
middellijk een nieuw aantal arbeiders aan te 
nemen. (Daarbij dapJ?er ondersteund door het 
Gewestelijk Arbeids Bureau en met goedkeu
ring van de Uniebesturen). 

A Er is geen enkele aanleiding tot dit ontslag. 
~~r is materiaal genoeg; er is veel werk. De 
__kreedband moet het volgend' jaar draaien. 
-~aarbij heeft de Hoogoven Directie belang. 

Het is daarom dat ook de Directie van de 
K.N.E.S. voor deze ontslagen mede verant
woordelijk is. 
Immers onder haar leiding wordt het werk 
Uitgevoerd. De Firma Boelen en van Eesteren 
ontvangen het zg. "Koppengeld" voor ieder 
aan de breedband werkende bouwvakarbeider. 
Bet is d~m dat wij de Hoogovenarbeiders 
oproepen ten volle achter deze staking te 
staan. De arbeiders op het Hoogovenbedrijf 
moeten hun solidariteit tonen door deze sta
kers daadwerkelijk en met geld te steunen. 
Vele kameraden van de Staalfabriek hebben 
de vorige w.eek reeds besloten wekelijks een 
gulden te storten voor deze bouwvakarbei
ders. 
Dit uitstekende voorbeeld is door enige ploe
gen van de Walserij Oost gevolgd. 
Het moge een aanmoediging zijn voor alle 
overige arbeiders om eveneens dit voorbeeld 
van de jongens van de Staalfabriek te volgen. 
Bet is verder voldoende bekend dat de hou-

ng van de Uniebesturen tegenover de sta
'flde arbeiders aller verschrikkelijkst Is. 
nder meer hebben deze "arbeidersleiders" 

meerdere malen geweigerd aan een rechtvaar
dige oplossing (dat is intrekking van alle ont-

• 
slagen) medewerking te verlenen. 
zeer terecht heeft dit een felle verontwaar
diging gewekt bij de in de Uniebonden geor-
ganiseerde metaalarbeiders van het Hoog
ovenbedrijf. 
Verschillende van hen hebben reeds gepro
testeerd bij hun besturen. 
Doch massaler dient dit protest te klinken. 
Het is reeds erg genoeg dat deze besturen 
zich tegenover de arbeiders plaatsen als het 
gaat om een noodzakelijke loonsverhoging, 
he~ wordt nog erger, als zij medewerken aan 
het uitbreiden van de werkloosheid. 

Solidariteit 
IN de tweede week van de staking van bouw
I vakarbeiders van de Breedband kwamen ar
beiders werkzaam aan uitbreiding van de 
P.E.N.-centralc bij de stakingsleiding. een be
drag, groot f 103.- afdJ;&.gen. 
Zij hadden zelf maar een steunlijst gemaakt, 
daar niet een van ben een steunlijst had. 
Bravo! 
Een arbeidersVI:ouw in V:else11-Noord voelde 
zich, ondanks dat zij kleine kinderen te ver
zorgen had, geroepen om in twee dagen i 50.
voor de stakers bijeen te brengen. 

De Regering weigert n.l. voldoende gelden be
schikbaar .te stellen voor de bouw van arbei
derswoningen, (waar zo'n schreeuwend ge
brek aan is, de directie van de Hoogovens 
volgt dit voorbeeld - overigens denkbaar -
het levert niet genoeg geld op.) De pouwvak
arbeiders die aan de BreedPand werken en 
onnodig ontslagen worden, worden naar het 
reeds toenemend aantal werklozen gestuurd. 

Uniegeorganiseerden protesteert daarom fel. 
Eist van Uw besturen dat zij onmiddellijk 
stappen ondernemen om de bouwvakarbeiders 
aan het werk te helpen. 

En gedurende deze staking de kassen open. 
Gij betaalt toch niet voor niets wekelijks 
Uw contributie? 

,,Absolute 
DOVESTAANDE zegt iedere aanhanger van 

de "Morele Herbewapening", naast abso
lute liefde en reinheid, te zullen naleven. 
Toen op Maandag 17 September arbeiders van 
de Staalfabriek in het volle schaftlokaal zich 
de één nlt de ander uitspraken voor de nood
zaak om de stakers van de Breedband meer 
en doeltreffender te ondersteunen, werd kern
voorzitter Mulder door de arbeiders ontboden. 
Waarschijnlijk reeds van tevoren ingelicht, 
ving Mulder aan te beweren, dat metaalar
beiders niets uitstaande hebben met bouwvak
arbeiders. Toen hem uit de reacties van 'de 
arbeide1·s bleek, dat deze de bouwvakarbeiders 
niet als een diersoort, doch als MEDE-AR
BEIDERS beschouwen, begon Mulder met 
radde tong de stakers en hun motieven in een 
verkeerd daglicht te stellen. Doch deze lezing 
heeft hij niet behoorlijk kunnen beëindigen. 
Dat de gerechtvaardigde strijd van de Breed
bandstakers werd besmeurd, dàt namen de 
arbeiders van de Staalfabriek niet. Zonder 
dat ook maar één arbeider zich er tegen ver
klaarde, kreeg Mulder de opdracht om namens 
de arbeiders van de Staalfabriek er bij de di-

Ter navolging 
Onderstaand& spreeltt voor ziehze1f! 

IJmuiden, 18 Septémber 1951. 

Arbeiders, werkzaam in Walserij-Oost van 
ploeg A, betuigen hun sympathie voor de 
rechtvaardige strijd, die jullie, stalters van de 
firma Boele en van Eesteren, voeren. 
Wij zeggen jullie daarom onze morele en fi
nancläle steun toe en wensen jullie succes 
met deze strijd. 
Vecht tegen de verderfelijke politiek, die leidt 
tot massale werkloosheid en verarming. 
In navolging van de arbeiders van de Staal" 
fabriek, eisen wij van de Hoogoven-directie, 
dat deze eraan werkt, dat het ontslag van 
jullie kameraden wordt ingetrokken. 

De Directie van de KNHS is mede verant
woordelijk! Er dienen door de Hoogovenar
beiders scherpe protesten gericht te worden 
aan de Directie van de KNHS en van haar 
gelHst worden dat zij een einde maakt aan dit 
onrechtvaardig ontslag. De Directie van de 
KNHS heefit daartoe de macht. 
Toont ondubbelzinnig Uw solidartieit, arbei
ders van de Hoogovens, met Uw stakende 
Bouwvak kameraden. 
Ontwikkelt eensgezind, daadwerkelijk pro
·tcstacties als beste en meest doeltreffende on
dersteuning voor de stakende Bouwvakar
beiders. 
Alle ontslagen dienen onmiddellijk te worden 
ingetrokken. 

HOOG DE SOLIDARITEIT. 

- .. -
eerlijkheid" 

reetie op aan te dringen, dat deze alles in het 
werk stelt om het conflict met gunstig resul
taat en met spoed te helpen oplossen. 
Belovende, dat hij deze opdracht zou uitvoeren, 
verliet Mulder bedremmeld het schaftlokaal. 
De arbeiders gingen accoord, dat zij iedere 
week een gulden zouden storten voor de sta
kers en gaven hiermee een voorbeeUt\'Óëïr-ltr
le Hoogovenarbeiders. 

Schijn en 
werkelijkheid 

BIJ lezing van een zin In het jaarverslag, zou 
men de indruk kunnen krijgen, dat de di

rectie en andere Hoogovenbezitters offers 
brengen ten behoeve van het Nederlandse volk. 
Deze zin is als volgt: 

"Op het ogenblik is op de Nederlandse 
markt de basisprijs van onze dunne platen 
ca. i 400.- de overeenkomstige voor Bel
gische platen, inclusief rechten ca. f 680.-, 
terwijl voor dikke platen van handelskwa
liteit de cijfers resp. ca. f 405.
f 640.- en voor scheepsplaten 
i 440.- e~ ca. i 800.- zijn". 

Wij zullen de spijker op de kop slaan door te 
beweren, dat deze lagere prijzen ten goede 
komen aan de grote metaalbedrijven, waarin 
ook de Hoogovenbezitters grote belangen heb
ben en dat dus deze lagere prijzen berekend 
voor de platen mede verklaren de enorme 
\vinststijgingen van deze bedrijven. De Hoog
ovenbezitters leveren tegen lagere prijs uit
sluitend aan zichzelf. Dit blijkt ook uit de 
klacht, welke de voorzitter van de Kamer van 
Koophandel voor Groningen in het begin van 
dit jaar deed horen en waarin hij zei, dat de 
Hoogovens aan vele Nederlandse bedrijven 
geen plaatijzer leveren en dat deze bedrijven 
hierdoor gebrek aan plaatijzer krijgen. 



De directie van de K.N.H.S. en de staking 

NIET algemeen bekend is, dat de firma. Boele 
en van Eesteren niet als aannemer werk 

uitvoert bij de bouw der Breedband, doch dit 
in opdracht en onder leiding van de directie, 
of wel de door ha.a.r aangestelde van Walra
ven, uitvoert. 
Daar dit z;o is, komt de directie ten aanzien 
van de gevolgde gedragslijn van deze bouw
firma. door regelmatig arbeiders te ontslaan 
en daarna. en gelijktijdig weer anderen aan 
te nemen in een bepaald licht te staan. Wat 
volgens o~s de directie doorvoert door middel 
van Boele en van Eesteren voert zij ook door 
middel van de aannemer P. Meljer. 
Velen is bekend', dat deze laatste regelmatig 
arbeiders z.g. uitleent aan het H.O.-bedrijf, 
welke arbeiders alle mogelijke werkzaamheden 
verrichten en dus velen ook in de productie-

"Zeer fraai" 
DE vergrote vraag naar onze producten heeft 

" zowel door zeer goede prijzen in de ex
put"\ J11s door •n maximale productie in alle be
drijfsafdelingen, het resultaat van dit boek
jaar zeer fraal gemaakt." 
,zeer fraal" doch het levenspeil van de Hoog
~venwerker;, evenals van alle werkers in ons 
land daalde als gevolg van de door de grote 
ond~rnemers doorgevoerde prijsverhogingen 
sinds September van het vorige jaar met 
minstens 12%. 
.,Zeer fraai". Doch het aantal arbeiders en 
beambten dat zich naar de kamer van de 
heer Eekhout begeven om .,een lening te ver
krijgen is in dit boekjaar" ontstellend toege-

~r=-·, doch de directie verhoogde de 
>rijtvan de koolts voor .,haar'• arbeiders met 
plus minus 75%, van de werkschoenen met 
25% terwijl de prijs van de melk met 1 cent 
Jer lalve liter verhoogd werd, waar tegen
over staat, dat een prijsverhoging van 1 cent 
1er liter buiten het bedrijf werd doorgevoerd. 
,eZer fraai", doch een belangrijk deel van de 
U'belders van de afdeling vervoer, dat tot voor 
:ort gratis regenkleding verstrekt kreeg, 
1oet deze nu ten dele betalen. 
Zeer fraai", doch de arbeiders van de sta.a.l
lbriek zien met z;org en wantrouwen de a.an
·ekondigde nieuwe tariefregeling tegemoet. 
Ht b! meer als zij in het jaarverslag van de 
i rectie lezen: 
Dit, betekent echter niet, dat er niet nog 
~aatsen zijn, waardoor grotere krachtsin
Jpa.nning van de betrokkenen een beter effect 
zou kunnen worden bereikt." 
Deze, alleszggende zin is niet uitsluitend be
,stemd voor de arbeiders van de Staalfabriek, 
idoch voor alle arbeiders van de K.N.S.H. On
öat;lka dat even tevoren wordt gezegd (en met 
cijfers aangetoond), dat in alle afdelingen re
cordcijfers werden behaald, wordt in boven
staande weergegeven, dat de winsthonger van 
de Hoogovenbezitters niet te stillen is. 
Jngen Housz heeft tezamen met andere grote 
ondernemers Z\jn woorden: ,.mouwen opge
sroopt en buikriem aangehaald" al tamelijk 
in practijk gebracht. Doch uit de aangehaalde 
woorden uit het jaarverslag bl.l:jkt dat het tem
po nog hoger opgevoerd moet worden. 
De arbeiders van de hoogovens dienen zich 
te spiegelen aan de prachtige eenheld van de • 
arbeiders van Boele en van Eesteren om te 
voorkomen, dat hun mouwen opgestroopt zul
len worden tot ze geen mouw meer over heb
ben en ze meer gaatjes in hun buikriem moe
ten maken. 

afdelingen te werk worden gesteld. Wat we 
bij Boele en van Eesteren zagen, zien we ook 
hier: plotseling worden b.v. een twintigtal 
Meijer-arbeià'ers ontslagen en dezelfde dag 
wordt een zelfde aantal arbeiders bij de Ar
beidsbeurs aangevraagd en door Meijer aan 
het H.O.-bedrijf .,geleverd". 

De lezer zal zich afvragen wat is de zin van 
deze gedragslijn, wat streeft de directie na. 
met dit spel van arbeiders als oude schoenen 
te behandelen? Zou het niet w zijn, dat de 
directie met heimwee terugdenkt aan de voor
oorlogse jaren, toen vele arbeiders zich drie 
of vier maal per dag verdrongen voor het 
kantoor van Meeuwsen, · hopende op een dag 
werk, waarbij het vèlen overkwam, dat Zij na 
aamgenomen te zijn, na vier uur gewerkt te 
hebben en soms om 2 uur •s nachts weer naar 
huis gestuurd werden. Toen lieten deze arbei
ders zich zonder morren en gedwee veelal 
door ruwe schreeuwen meerdere keren per 
dag weer naar het stempellokaal jagen en 
werkten zij als paarden, als zij het geluk had
den één of enige dagen te mogen werken. 
Dit spelen met arbeiders, die naar werk ~aJ_t
ten, gevoegd bij de massale werkloosheld m 
die jaren had een (voor de directie) goede 
invloed op de vaste arbeiders van het bedr:ljf. 

Stakingsbrekers 
nE bouwvakarbeiders houden eensgezind 
IJ voet bij stuk. Dit noopt de Hoogoven
directie, de ondernemers en Unie-bestuurders 
steêéls geraffineerder middele_n te bedenken 
hun strijd te breken. 
Zij willen een deel der bouwvakarbeiders .,de 
straat op werken'• en bedenken daarbij de ene 
truc na .de andere. 
Verleden week werden alle arbeiders om drin
gende redenen ontslagen, omdat zij z.g. werk 
hadden geweigerd. 
In werkelijkheid, omdat zij niet van plan wa... 
ren een groot deel van hun kameraden in de 
steek te laten. 
Deze intimidatiepoging werd echter op juiste 
wijze door de bouwvakarbeiders beantwoord. 
Het laatste weekend was zeer zwanger van 
de geruchten. 
De Uniebestuurders hadden opnieuw hun le
den opgetrommeld, niet meer in een gemeen
schappelijke vergadering, maar per plaats en 
per bond afzonderli.ik. 
Hier werd hen medegedeeld, dat opnieuw aan 
202 stakers een brief wu worden gestuurd 
waarop zij bij Boele en van Eesteren direct 
Maandag de arbeid konden hervatten. 
75 Mochten netjes om 9 uur bij de firma NeUs 
om werk gaan vragen en 44 'werden heel net
jes op de keien gezet. 
Dat was de wveelste poging om de staking 
de nek om te draalen en om haan van de ar
beidersvija.nden koning te laten kraaien. 

Met grote meerderh eid besloten de stakers, 
bij schriftelijke stemming de strijd voort te 
zetten tot alle ontslagen. ?JOllden worden In
getrokken. 

Zij betrokken opnieuw Maandagmorgen de 
posten om de .,zwakke broeders" in het juiste 
spoor te houden. 
Toch lukt dat niet geheel door de ontzagge-

Ook zij waren gedwee en stelden ge,en eisen. 
In deze tijd, nu de grote ondernemers er alles 
aan gelegen is, dat de arbeiders bukken, offers 
brengen en harder werken (zie het jaarver
slag) opdat de oorlogsvoorbereiding met haar 
extra-millioenen voor de ondernemers, versnelt 
voort kan gaan, denkt de direçtie te bereiken, 
dat _geruchten over ontslagen hier en daar in 
het bedrijf de oude gedweeë stemming onder 
de arbeiders zal terugbrengen. 
De Hoogovenarbeiders zouden zich door de 
geregelde geruchten, dat arbeiders naar het 
stempellokaal gejaagd worden als bevoorrech
ten moeten voelen en daardoor harder werken 
en hun levenspeil nog meer omlaag laten bren
gen. 
Hoogovenarbeiders, beseft, dat de hardneldtige 
en eensgezinde strijd van de arbeiders van 
Boele en van Eesteren ook jullie strijd is. 
In wezen gaat deze strijd tegen de Hoog
oven-directie. 
Voert de financiële ondersteuning aan de sta
kers op en bezint je, welke daden jullie kun
nen stellen om de directie te dwingen een 
voor de arbeiders gunstige oplossing van het • 
conflict te bewerkstelligen. 
Dat de directie van de K.N.H.S. de hand in • 
het spel heeft, blijkt ook hieruit, dat de 
stakingsleiding de toezegging van een andere 
bouwaannemer aan de Breedband om ontsla... 
genen in zijn dienst te nemen, na een week 
nog niet heeft bekrachtigd. 
Bevel van hogerhand en duS de directie? 

aan het werk 
lijk zware politiebewaking en het feit, dat de 
Hoogovendirectie, ondernemers en Uniebe
stuurders het de maffers makkelijk maken, 
door hun rechtsb:eeks per bus uit hun. woon
plaats te halen. 
Zij hebben niet graag een herhaling van de 
.,Dolle Donderdag", z;oals de stakers de dag, 
noemen, waarop zij twee weken geleden de 
werkwilligen uit de bussen hebben gehaald bij 
het station .,Hoogov:ens". Zo reed er nu een 
bus met 3 maffers, KAAM de K.A.B.-bestuur-
der en de uitvoerder VOET, iemand, die voor- • 
dat hij naar de Congo gaat emigreren, zich 
nog eens extra. uitslooft, van uit Amsterdam. 
Het grootste aantal maffers komt uit Den 
Haag en omstreken, de plaats van de verrader 
van Zom. 
Er zijn dus onderkruipers op het werk. 

Makkers van de Hoogovens. 

Schouder aan schouder staan bouwvakar
beiders van alle gezindten in strijd tegen 
het spook van de werkloosheid. 
Zij worden door hun makkers van Amster
dam, Den Haag, Rotterdam en andere 
plaatsen financieel en daadwerkelijk onder
steund. Ook op de Hoogovens groeit de 
solidariteit en strijdlust. Daarom kon de 
stakingsleiding f 35,- uitkering vërstrek
ken. De solidariteit moet nog meer worden 
opgevoerd. 

Mede door Uw daadkracht zullen de bouw
valtarbeiders de volledige overwinning be
halen. 
Duldt geen onderkruipers op het teueln. 
Weest solida.l.r in de strijd tegen h et spook 
van werkloosheld en armoede. 
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DE METAAL 

Amsterdam, 18 Juni 1951 

AAN DE ARBEIDERS VAN WERKSPOOR 

Op de gecombinef~rde FABRIEKSRAADS
vergadering Amsterdam- Utrecht van 
enige weken geleden werd door een 
6 tal Fabrieksraadsleden (Vromans, 
Nagel, Otten en Vissenberg) een 
ondertekende motie ingediend, om 
met de a . s. uitbetaling van het 
winstaandeel een nieuwe regeling 
in te voeren, waardoor 
bij 6~ dividend 120 uur zou worden 
uitbe aald. 
De gecombineerde Fabrieksraadsver
gadering heeft zich uitvoerig over 
deze motie beraden en zich ten 
slotte verenigd op het voorstel: 
6% dividend, dan ee~iRi~kering van 
112 uur, dat wil zeggen 22 uur 
méér dan de bestaande regeling. 
Het besluit van de Fabrieksraad 
werd door de besturen der Unieor
ganisaties bij de directie aan
hangig gemaakt, doch door de di
rectie afgewezen ! 

Het antwoord van de directie werd 
door de Uniebestuurders aan de 
Fabrieksraad meegedeeld en . . .••• 
deze bestuurders gaven het advies: 
zich maar rustig 
niets te doen! 
VOigend jaar zou 
beter zijn! 

te houden en maar 

het misschien wel 

"Niets doen en afwachten" zeggen 
de Uniebestuurders en ondertussen 
daalt het levenspeil van de werkers 
en Svijgen de winsten van de onder
nemers ! 
DE WERKSPOOR DIRECTIE VERDIENDE IN 
1950 Fl. 12. 169.232, d.w.z. VIJF 
MILLIOEN MEER DAN IN 1949, EEN 
STIJB-ING DUS VAN 70 % ! ! ! 
DE ARBEIDERS WORDEN ECHTER AFGE
SCHEEPT MET 84 UUR ! 

Eenzelfde soort advies gaven de 
Uniebestuurders ook de Wi lton
arbeiders. Daar hadden nl. de 
onderhandelin en Directie - Unie -
bonden tot resultaat , dat er 96 

uur winstaandeel zou worden uitbetaald en dat 24 uur op een geblok
keerde rekening geplaatst zou worden, waardoor arbeiders 25 jaar lang 
zouden moeten wachten op de uitbetaling van die 24 uur. 

ONDANKS HET ADVIES VAN DE UNIER&STUURDERS OM "NIETS TE DOEN" 
(want volgens hen zou er toch niets méér te bereiken zijn), 
HEBBEN DE WILTON ARBEIDERS DOOR HUN GEMEENSCHAPPELIJKE STRIJD 
(n . l. één dag staken) BEREIKT , DAT DE 24 UUR IN HET LOONZAKJE 
KYAM EN DE STAKINGSDAG WERD UITBETAALD ! 

Het meest ergerlijke bij dit alles is, dat de Uni ebesturen dagelijks 
van de daken schreeuwen, dat de Uniebonden steeds sterker en machtiger 
worden, doch ze gebruiken deze macht niet om de 

EISEN VAN DE ARBEIDERS KRACHT BIJ TE ZETTEN ! 
DAGELIJKS WORDT DE AANSLAG OP HET LEVENS~IL DER WERKERS 
DOOB MIDDEL VAN ENORME PRIJSSTIJGINGEN SCHERPER ! 

VERSOBERING wordt er gepredikt, omdat •••••• Nederland bewafenen moet. 
De waanzinnige bewapeningswedloop spruit echter niet voort zoals wordt 
gezegd) omdat Nederland wordt bedreigd, maar •••• • • omdat het onder
nemersdom aan de oorlogsopdrachten enorme sommen kan verdienen ! 

DE VERSOBERING IS BESTEMD VOOR DE ARBEIDERSKLASSE ! 

- 2-
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Volgens regering en Uniebestuurders moet het levenspeil van 
de werkers omlaaggeschroef worden om •.••• de bewapeninga
kosten te dekken ! 

Steeds grotere groepen werkers komen in verzet 
tegen de versoberingspolitiek van REGERING -
ONDERNEMERS EN UNIEBESTUREN. 

Het voorbeeld: Hoe met succes op te treden tegen deze politiek 
gaven de veenarbeiders, de Groninge~ scheepsbouw
arbeiders, de landarbeiders uit de Wieringermeer en 
de Wilton arbeiders ! 

Resultate8 bij eensgezind optreden worden behaald! 
OOK DAT BEWEZEN ZIJ ! 
VEENAR EIDERS 4 dagen staken: 10 - 17% loonsverhoging 
GR. SCHEEPSBOUW 3 " " 3 - 5% loonsverhoging, iedere 

5e loonweek 1 week loon extra 
LANDARBEIDERS 3 " 11 10% loonsverhoging 
WILTONARBEIDERS 1 dag staken: 24 uur winstaandeel, stakingsdag 

uitbetaald 
Deze bereikte resultaten moeten ook de Werkspoorarbeiders leren, 

DAT DOOR STRIJD SUCCESSEN KUNNEN WORDEN BEHAALD! 
De eis: 22 uur extra-winstaandeel boven de 84 uur is een recht
vaardigeeis !! 
Een extra gratificatie, hoewel van grote betekenis, wordt echter 
niet iedere week gegeven! LOONSVERHOGING KOMT IEDERE WEEK TERUG 
IN HET LOONZAKJE. 
Sinds 19 Maart 1951 zijn de kosten van levensonderhoud met ruim 
10% gestegen! Daarom is de juiste eis om het levenspeil te 
beschermen: 

10% L 0 0 N S V E R H 0 G I N G 

Werkspoorder, W~J roepen U op: 
EE1TSGEZIND de eis van 
22 UUR EXTRA ~INSTAANDEEL TE STELLEN 
EENSGEZIND de eis van 
10% LOONSVERHOGING TE STELLEN ! 

DOOR DE SAMENWERKING TUSSEN ALLE ARBEIDERS 9 hoe dan ook 
georganiseerd) KOMEN DE RESULTATEN IN HET LOONZAKJE!!! 

Juni 1951 

Het Bestuur van "De Metaal" 
Afdeling "Werkspoor" 

(niet getekend) 
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DE METAAL 
HOOFDHESTUUR 

JB/AG 

Waar de Makkers, 

a f s c h r i f t 

Prinsenge~cht 739 
Telefoon 33784 
A m s t e r d a m 

Amsterdam , 16 Juni 1951 

AAN DE IJ!:DEN, WERKZ.A_.._M BIJ 
"'.'IE"RKSPOOR" AMSTERDAM EN 
"WERKSPOOR" - UTRECHT 

In een tweetal vergaderingen met de ~trouwensleden van onze 
bond uit Amsterdam en Utrecht hebben we uitvoerig gesproken over 
de noodzaak van de strijd der Werkspoorarbeiders tegen de ver
laging van hun levenspeil. 
Ook bij de Werkspoorarbeiders neemt de ontevredenheid tegen de 
stijgende kosten van het levensonderhoud toe. 
Ook bij Werkspoor heerst grote verontwaardiging over het stand
punt van de Uniebestuurders in de Stichting van de Arbeid, dat 
de kosten van levensonderhoud niet gestegen zouden zijn. Suur
hoff heeft zelfs in Het Vrije Volk verklaard dat er tussen lonen 
en prijzen gelijk spel gespeeld wordt. 
Tot zo'n standpunt kan zo'n bestuurder komen omdat hij zich niet 
meer met de klassebelangen van de arbeiders bemoeit, doch slechts 
alleen een verdediger van het kapitalisme is geworden . 
Dit ergerlijke spel met de belangen van de arbeidersklasse, dit 
openlijk zich scharen in de rijen van de uitbaitera en oorlogs
drijvers, legt de leden en kaderleden van onze organisatie zeer 
grote verantwoording op. 
Als zelfs Unie-fabrieksraadsleden voorstellen doen tot verhoging 
van het winstaandeel met 22 uur, dan is dat het bewijs hoe ook 
zelfs onder die Unieleden het klassestandpunt wordt wakker ge
schud, 
De tegenstelling tussen rijk en arm valt dan ook vooral in deze 
periode een iedere eerlijke arbeider op. Ruim 12 millioen gulden 
verdiende de directie en aa ndeelhouders in 1950. Dat is 5k mil
l ioen gulden meer dan in 1949. Geen wonder, dat de Stichting van 
de Arbeid adviseert: Geen loonsverhoging, maar nog sterkere ver
bruiksbeperking! 
De Directie van fferkspoor maakt immers ook deel uit van de 
Stichting van de Arbeid! En voor de ondernemers, voor de bezit
ters zijn de advieze c van de Stichting van de Arbeid voordelig! 
De Uniebestuuxders en het bestuur van de Fabrieksraad hebben 
èchter nog een staaltje van lakeien dienst voor de directie 
verstoord. · 
Op voorstel van een zestal Unie-Fabrieksraadsleden nam de gehele 
Fabrieksraad het b~sluit om bij de directie er op aan te dringen 
22 uur extra winstaandeel uit te betalen boven de geldende rege
ling. Dat betekent; nu er 7% winstaandeel wordt uitgekeerd, dwz 
84 uur + 25% = 105 uur, daarboven nog 22 uur extra! 
De directie wees echter het voorstel af en de Uniebestuurders 
en het Fabrieksraadbestuur weten geen ander advies te geven 
dan dat er toch niets aan te doen is. 

z . o.z. 
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Bij zo'n advies moet je toch werkelijk de vraag stellen: Hoe 
durven deze heren zich nog arbeidersvertegenwoordigers te noe
men ? ! ! ! 

Oaze organisarie heeft echter tot taak om de arbeiders te ver
klaren dat er wel wat aan te doen is. 
Het voorbeeld van de arbeiders uit de veenstreek, de Groninger 
scheepsbouw, Wilton Fijenoord, bewijst dat daar waar de arbeiders 
de koppen eensgezind bij elkaar steken en eensgezind de strijd 
voeren, resultaten behaald worden. 
Door "overleg" van de Uniebestuurders worden geen verbeteringen 
tot stand gebracht, maar slechts alleen door de strijd van de 
arbeiders. Als er door de arbeiders getoond wordt, dat zij 
willen en kunnen vechten, dan valt er het beste met de directies 
te praten. 

Wij hebben daarom besloten om rondom de eis van 22 uur 
extra winstaandeel de eis, die ook door vele Unieleden 
wordt ondersehreven, de agitatie en propaganda en o~k • 
de strijd te organiseren. 

Echter, niet alleen voor de 22 uur extra, maar,vooral op de eis 
van 10% loonsverhoging • 

. De winst van ruim f 12000000 die de directie over het jaar 1950 
kon behalen, bewijst, dat de bron waaruit loonsverhoging geput 
moet worden, aanwezig is. 
De kracht van de eensgezinde staking van de veenarbeiders uit 
Drente bewijst, dat deze loonsverhoging er ook komen kan als 
er door alle arbeiders, hoe ook georganiseerd, geknokt wordt. 
De wil tot loonsverhoging is onder alle arbeiders aanwezig. 
Daarvan getuigen het onderzoek van de N.I.P.O. , de moties en 
brieven aan de Uniebestuurders. 
De noodzaak van de strijd voor 10% loonsverhogi g is, dat aan 
de versoberings- en oorlogapolitiek van de Nederlandse regering 
een krachtig halt door de werkende bevolking wordt toegeroepen. 
Daarom, KAMERADEN VffiRKSPOORDERS, voert in Uw bedrijf de discua&ie 
wakkert de strijdgeest aan, schildert leuzen voor de poorten .. 
van de fabriek, belegt disvussiebijeenkomsten met anders 
georganis erden over de eisen/ 

VOOR EEN EXTRA "!INSTUITKERING VAN 22 UUR 
VOOR 10% LOONSVERHOGING ! 

Met kameraadschappelijke groeten, 
Voor het hoofdbestuu.r, 

G.C. Butzalaar (secretaris) 



De Metaal Afd ,Amsterdam , 
PRINSENGRACHT 739, 
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BOND VAN WERKNEMERS IN DE 'ME'TAALNIJVERHEID EN AANVERWANTE BEDRIJFSTAKKEN 

I 

Ar ie de Vric ?_ v:erd __ ontslegcn; O!ilda ~ hij d0el uitmaakt van een Nederland-se 
Arbe i dersd-;lcga t .;_e, v.telka op het ogenblik de Sowjet-Unie be~oekt op uit
nodiging van de Sowjet- vaKbeweging: 
Aric !·iastenb:rcck '""'~~rl oril;::_,.?gcn ,.,".fi.o-1- !.,; i ~en beroep deed op zijn mede
arbeid~.;rs, 11et gez:..n van ArL:. à.c Vries te be s·chermen tegen de 
an ti- democra tL. se he :n&a trege lcn van do Fokleer-directie . 

ijg~g;~~g~~<;!~~~è 
Reg~r i.!lg; Or..ci.ernemvrs on Hoofdbesturen van de Uh'ie-bonden 

proberen dagelijks ons levcnspc~l te verlagen , 
Volgens hon is oen v..:rle.ging van hot lev0nspcil onvermij-

dolijk. 
Do verlag-:_ng ;-a.n het lo·.renspeil is volgens hen ';onvcrmij-~ 

delijk11 o1ndat ons land. zioh zc u moeten bewapenen togen, zoals zij da~ 
noemen ;;do dre.i go,nde i:üssische agressie:;~ 

?:~~~1~!~ -- :=~~ --~~Ii~ÈJ} __ ;i~~-:~ ~~~~~bbbb 
. 

Nu oen Nçrl~rlands~ Ar~Ji~~redel0gatic in de gologenh0id gestald is t om 
zelf v:!st te stol.Jm.da'(; de ;·:erkJrs van de Sowjet- Unie zich uitsluJ.tend 
b0zig houd--n m t ·- è J vr-...:0èzame- o_pbouw van hun samenleving en het levens
peil \'ë'\n do we:::·~o:::'.:. i:1 da:- land van dag tot dag omhoog gaat, 

~~{;è ~~ ~~~~è~~ 11~ §~~~11è ~~ @~è ~ïá~ ~!: 
I . • 

REACTIE 
=~===== 

DAARO~- t: uf~ d.; Ar i c de Vries ontslagen! 

D!·li.RC·.·I :: .... cit d .:: dirc c~iJ van Î·:?OKKER · Arie Ma stenbroek 
, de: ~: .. .. 4l_,- \,.:-::~~c ,11:"ct: 

~-o z, z.o~z. 
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DE DIR..!:CTI.;; V.iUT ·=FOKKER;; VRZEST DE VRIENSCHAP TUSSEN DE ·;!ERKERS 
VAK NZDERLAND EN DE SO'."!JET-UNIE . 

··Deze Vrivndschap ;rersturkt d..:: Vr~;;d o s-wil en •.•••• 

~~~~~~-Df_QQ~~Q~9tRQ~~Çî!~_I[_~~Y4~~ , d,w . z . 
-------------------------------~----

DE VETTB 'JINSTZN VAN DE OND.óRl'Li!idiRS 
====================================~==== 

Haar 'o'ok de a rb e i ders vaü. ;'FOKK~R" willen Vr~dc en gé.~ri ·offers brengun 
voor c.çm krankz i n'n i g;_; bewapeningsw0dloop ~ 
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HET BEDRIJFSBESTUUR 
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BOND VAN WERKNEMERS IN DE METAALNIJVERHEID EN AANVERWANTE BEDRIJFSTAKKEN 
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In ons BJanif~st van IDi1:1s.d..ag J . 1 . hebben wij U geinformee:rd 1 dart de 
Dircoti.o eon tweetal m®·dearbeiders nl . A. de Vries en A. Masteli.l:broek 
op staande voet heeft ontslagen. 
Twee arbeiders, welke resp . een dienstverband van 10 en 17 jaar bi j 
de Fokker.t:abrieken hebben , werden de laan uitgestuurd • 

• EIDE ARBEIDERS VIAREN KERNL,;DEN . KERNLEDEN~ DIE HERHAALDELI JK OP DE 
BRES STONDEN VOOR DE DEUNGEN DER FOICKERl.R.öEIDERS • 2IJ VJAREN HET 
VOORAL DIE STEtDS WEER BEPLEITTEN 1 Dl~T DE CORVEERS TR.t.NSPORTEURS EN 
~~lAGAZIJNPERSONi~L OOK RECHT HEBBEN OP i2N TARIEFGEiil±DDELDE VAN 33%. 
DE VRIES EN :.1.1\.STENBROEK VIAREN HET 1 DIE HERHAALDELIJK DE DOORV~RBINDING 
VAIJ HlT BUSV2RVOER VAN SCHIPHOL Ih.hR CENTRAAL STATION v. v . AAN DE ORDE 
STELDEN EN Bi:PLEITT.bN . 
ZIJ VlAREN HET

6 
Dl~. SCF,ERP STZLLING NA!.L~H TZG.J:tr DE LAATSTl Bi:SLISSING 

DER DIRECTIE !~ Di ··GEPENSIONIIK2RDEN i..J:T .C .... N TEKORT DiiNSTV~RI3AriD , 
(zij noemen 10 jaar tekort) G~2N EX TRi\ Ot!DERSTEUNING TE GJ!:VEN . 
ZIJ 'JAREN HET DIE ZICH TIJDZNS DE ACTI.J:S IN HAL 31a· EH Ht\LLEN 18 EN 
19j NIET Vi!:RSéHOL6N;, ?JAAR IN DE BR~S SPRONGEN EN DE EISEN DER ARBEIDERS 
BI DE DIRECTI~ Of.JDJ!,RSTEUNDEN. 
ZIJ \'JAREN H~T ~ DIE V .óLE KLliNE VZRBETZRINGEN VOOR DE ARBEIDERS BIJ DE 
DIR~CTI:tt WIST~N AF TE DWINGEN . · 

Wa~ kan de werkelijke reden ~ ontslag 5ijn? 

~A . de Vries heeft aan de Direct i e o~ normale wijze en vroegtijdi g het 
verzoek gedÇl.an om gedurende 3 welceJ;l met verlof te mo~en gaan om met 
een arbeid.e:rsdelega t i e. een bezoek te brengen aan de öow jet-Uni e. · 
De directiè· heeft aan dit verzoek geen gehoor g'egeven ondanks het aan
bod 'van A. do -Vrio.s , het extra geld wat de direotie op zijn loon ver
diende wanneer A. de Vries gedurende 3 weken niet zou werken, betaald 
zou worden. 
Het antwoord van de Directie op het aanbod van A. de Vries was: dat de 
geldelijke sohade niet zo belangrij~ was, maar dat A. de Vries over · 
hetgeen hij zou beleven in de Sowjet-Unie, voor de pireotie een schade-
post was, welke nie.t in geld uitgedrukt kon worden. . 
Het antwoord nan'de Directie hield in: Wanneer het nu een reisje naar 
Amerika betreft , dan kan je met alle liefde vrijaf krijgen, maar aan 
eon reis naar de Sowjet- Uni e werken wij niet mee , 

V/AT BETEKENT DIT ANTWOORD? 
Welk recht heeft de Direotie om te bepalen waar een arbeider wel of 
:niet ~ toe ~ggaan? - - - - - -

Dagelijks wordt hier in Nederland vcrkondigdt dat wij bedrGigd worden 
door do agressieve polit iek van de Sowjet-Unle. 
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Do reusachtige oorlogsbegroting van do Nederlandse Regering , de uit
b~eiding van het leger , het stijgen van de p~ijzon , het op jagen van 
hot arbeidstempo zonder daarvoor moor loon t e betalen, dat alles is 
eob::> secrel op deze ene zin : nRUSLl\ND TREKT TEN OORLOG . 

r.ia.nr ~·1o.arom wordt dan aan arbeiders, welke zelf zouden kunnen consta te
r-.:~'1 oÏ ~et wv.ar en noodza kelijk is , dat wij offers moeton àrengen , om de · 
\~·ijhc id,dio door do Directie wordt be~aald , te verdedigen , verl of gowei
q(\1'd '; 

Ö!:mt.T Di!: DIR0C1'IE BEVRj~.óSD IS , DAT WANNEER A. DE VRIES TERUGGEKOMEN 
Fini DE s u :.Jl ''-••> 

OP 21 MEI.J951 IN DE GROTE OPENBARE VERGADERING . 
IN DE 'APOLLO}:IAL , 

VOOR GRO~L'E GrWEPEN FOimER--ARBEIDERS ZI JN I NDRUKKEN VERTZLLEND DEZE 
~Elf ANDERE ZI~NSWIJ~E ZOU ZIJN , DAN DIE WELKE HIER DE ARBEIDEfiS IEDER 
DAG HORDT VOORGESCHOTELD I .... 
Het is D1illRO:I dat de directie van Fokker wei gerde om de Vries met verlof 
te :!.eten gaan< 
Ond~nks de weigering van de Directie is A. de Vries toch met de arbei
dersdelegatie naar de s.u . vertrokken en heeft de direct ie hem op 
staande voet ontslagen! 
De direct i e , wot~nde dat de arbeiders een der gel ijke daad onrechtvaardig 
on ondemocratisch zouden vinden, meende bij voor baat één der naas te 
medewerkers van A. de Vries, nl. A. Mas t enbr oek t e moeten treffen en 
ook hem buiten do poort te pl aatsen . · 
Eer~ aanleiding ~ ~ gevonden! 
De betoonde solidariteit· rond het g~zin van A, .de Vries was het middel 
idastenbroel::: te ontslaan . 
WETENDE DAT A. I.iASTENBROEK ALTIJD VOOR DE BELANGEN 'DER ARBEIDERS IN HET 
GEWEER KOiJT.z. STELDE DE DIRECTI E HE?~I .VERANTWOORDELIJK VOOR DE SOLIDARI-
TEIT EN ONT:::>LOEG HEi1I OP STA"~NDE VOET·. . . 

Medo-a:rbe i ders 
IiW1._liët onttJlag aan twee Uwer collega' s , arbe i ders

6 tic bres staan voor Uw belangen arbeiders wel ke i 
Fokker werktQn, hoopt de direc t ie ALLE ARBEIDERS te 

Daarom moet ook voor alle Fokkerarbeiders gelden: 
, , , , 
EEN VOOR ALLEN , ,!.LLEN VOOR EEN 
=~============r==r===r=======r 

•• 
welke dagelijks op 
on 17 jaan bij de 
treffen. 

Werken aan het weder- in-het-bedri jf - ferugkeren van A. de Vries en 
A. fvfe,stcnb:roek betekent: 

UW EIGEH POSITIE Bli:SCHERMEN.l 
Brengt U•n' wil tot intrekkfn.g van de ontsla'gen tot uit i ng , do or zowel 
BIJ UU.CHEF, BIJ P . Z. EN DIRECTIE 

UW STEl1l TE LA TEN HOR.illi I 

HET BEDRIJFSBESTUUR ttFOKKER11
• 

Amsterdam, 1·1 l,·Ici 1951. 
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8 0 N D VAN WERK NE t-1 ERS IN DE METAALNIJVERHEI o· EN A A NV ER WANT E BEDRIJFSTAKKEN 

• 

•• 

W .M.; 

Wij kregen kennis van het initiatief van hetncomité voor uit
zending en ontvangst:: welke zich belastte met de werkzaa.qilieden 
verbonden aan tle reis yan de Nederlandse Arbeidersdelegatie ' 
naar de Sowjet-Unie, om voor alle personeelsleden een verslag
avond te beleggen . 

:1De 1ietaal11 (E . V .C, ) juicht dit van ganser harte toe. Temeer is 
dit het geval omdat op deze avond, blijkens de aankondiging 
naast de U alien bekende en thans ontslagen E .V. C .-er Ar ie de Vries, 
zal spreken.een eveneens ontslagen N.V,V,-lid van Werkspoor-Utrecht, 

Talloze malen werd door ons reeds gewezen op de mogelijkheid en 
noodzaak om als arbeiders, hoe dan ook georganiseerd de Eenheid te 
formerem, 

Evenzo vele malen, werd van arbeidsvijandige zijde beweerd, dat dit 
niet mogelijk isl 

Men poogde de kunstmat i ge opgetrokken s cheidsmuur te bestendigen en 
de indruk te ~even , dat deze zeer solide is! 
Niet alleen daarom, om de aangetoonde mogelijkheid van Eenheid dus , 
is deze verslagvergadering belangrijk. Van even groot belang is de 
voorlichting welke men nu uit de mond vnn arbeiders, die de S .U. 
met eigen ogen aanschouwden, kan vernemen . 

Eem E.v:c . - en N.V.V. arbeider, zijn in het land geweest, waarvan 
de meest afschrikWekkende dingen verteld worden: Zij hebben met 
eigen ogen kunnen eïien of het inderdaad waar is dat de S ,U. zich · 
in koortsachtig tempo bewapend om de Westerse democrat i e te ver nie-· 
t i gen; of de mens in de S.U. geknecht wordt en aan de mees t eroar~~· 
lijke omstandigheden wordt blootgesteld, 

Kortom zij hebben kunnen vaststellen, of de leugens verkondigd over 
de S ,U. waarheid zijn. 

Juist daarom is het nodig dat deze bijeenkomst door IEDER PhRSONEELS
LID bezocht wordt . 

z.o.z. 



·'De II·Ietaal:1 (E.V.C.) sluit zioh daarom van ganser harte aan bij de 
gedane uitnodig~ en zegt·tot ieder personeelslid:_ . 

GA ~DE "POORT !!! CL~VE'~ t N. z. Voorburgwal 
(.VANAVOND) naast Hoof~postká..c.t-<>QJ:'. 

=======-====-=-
en neem kenn:il.s van hetg'e.en er in de Sowjet Unie gebeurt! 

I 

1 
I 

l 

HET AFDELINGSBESTUUR. • 

• 
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Prinsengr.739 
Telefoon 37321 

BOND VAN WERKNEMERS IN DE METAALN IJ VERHEID EN AANVERWANTE BEDRIJFSTAKKEN 

Met grote vreugde en met veel vlagvertoon heeft de directie aangekon
digd, dat het nieuwe bedr~f op Schiphol een nieuw en beter tijdperk 
voor het Fokkerbedrijf inluidt~ 
Dit heeft echter slechts betrekking op de directie-belangen, want voor 
het personeel·van Fokker heeft de indienetstelling van het nieuwe be
drijf geen verbetering gebracht t INTEGE1IDE:IDL, NIEUWE VBRSL1WHTGRI1q'GEl:T ! 

Hand in hand met de overplaatsing van het personeel van ae Papaverweg 
naar he.t bedrijf op Schiphol, heeft de directie haar 11program1' bekend 
gemaakt. 
Aan ongeveer 10 arbeiders en een aantal beambten is medegedeeld, dat 
zij naar een nieuwe betrekking moeten uitzien. 
Een tariefbureau zal zich bezig houden met het opstellen· van nieuwe 
tarieven, onder de aangrijpende leuze: 11ha1·der werken, mindeT verdienen 11

• 

J)e arbeiders, die thans op Schiphol werken zijn per week gemiddeld 6 
uur langer van huis dan toen zij op de fabriek . aan de Papaverweg werk
ten. 

DOOR ONTSLAGEN MOET VOLGENS DE DIRECTIE HST ~RODUCTIVITEITSPERCENTAGE 
m.ffiOOG GEBRACHT WORDEN. 
DOOR NI.E1Ji'lill TARIEVEN, VlllLKÉ DE ARBEIDERS '.l~~t~GEN ELKAAR OPZETTEN 1 WIL 

_..,m•:; DIRECTIE EEN HOGERE PRODUCTIE BEREIREH EN MINDER LOOl'! .B.lTITALEN •. 

. De vraag of de directie met haar. plannen zal slagen hangt echte~niet 
van_j.~ __ c.g~_cii~~-.?-f.J maar dat heeft he_t pers_9neel in_~2:_gen ha.:p.d . __ 
Immers~s~~~- arbeiders_p~~ zij~ zie~ nie~e laten verdelen~ 
geen verslechteri..!lgen _§.Cc~,!;-~.~enJ .. }!§.~J;'-._e_e_n~_g_~-~ind qp_tre_den4 _ zal de 
directie met haar plannen niet slagen. 

En, arbeiders, werkzaam bij Fokker, het is de h~ogste tijd, dat gij U 
deze oude waarheid realiseert . 
4en tiental arbeiders en een aantal beambten zijn aangezegd voor ont
slag. Is dit noodzakelijk ? 
Neen immers, deze arbeiders kunnen op korte termijn worden omgeschoold ! 
Vers chillend·e bazen hebben meermalen verklaard, dat houtbewerkers bin
nen korte tijd tot prima lichtmetaalbewerkers kunnen worden omge~choold. 
Verschillende met ontslag aangezegde kameraden zijn voorts gekozen ver
tegenwóordigers van de arbeiders, o.a. G.de Jong, B. Wilders, P. v . ~7echem. 
Het gaat niet op, om deze arbeiders, die een dienstverband van 10 tot 
30 jaar hebben, naar een andere baa.s te laten zoelcen. · 
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Als er ge~.!1. houtbewer::in.J mP.er i7ordt be:ireven , dan omscholen tot me
taalbewerl::ers ! 

Zoals gezegd, het o~tslag aan çcn 10- tal arbeiders en een aantal be
ambten is niet het euige 3evolg van de opening van de nieuwe fabriek 
op SchiphoL 
Dool' de overplaàt.eing VéH1 .net o..-ergrote deel van het personeel naar 
Schiphol ~i_s de w~~~e va;:1 v~rvo<:r opnieuw, maar in nog veel sterkere 
mate dan voorheeu aan d e orde gesteld < 
De direc t.:Le heeft het. hoofdbedrijf aan de Papaverweg naar Schiphol. 
verplae:'.;st en bet aalt daard.ool' met een handigheidje geen reisuren. 
Y•la!lnaer we m1. ~"J.aga.an~ dat g0middeld de arbeiders, werkzaam op Schiphol 
zeq uur "l?·"r VJeek' l8.i.'lt_C;er va~1 huis zij:1 dan voorheen, dan worden de ar
beiders gcmiüU.elü J',-5~ ·- tot J~6" - p0r week benadeeld, omdat de reis
u.r-cn niet be :;aald worden. 

Naar onze mening i s o.e rr.ogeljjkheid aam•1ezig om deze financiële schade 
van f ,5,- tot fc6.- PE?r YI€Ck o~ te heffen en een betere regeling v·an 
het busvervoe!·~vaauit ,-ersc~'lillende plaatsen uit de stad,tot stand te 
brengen. 
DE EIS V.fJ,?!: m~:SGEWVERJO:~n:nTG EJif v~RTREK VAN DE BUSSEN, b .. v . 

\&:naf 
!! 11 

u u 
11 t: 

11 11 

IS NAAR ONZ:; IlffilHNG REËEL 

Cent::-aal Station 
Nassauplein 
Javaplein 
Kwakersplein 
Bos en Lo~erplein 
Kattenburgerplein 
EN WIJ LEGGEN DEZE EISEN AAN U VOOR, 

Kameraden Fokkerarbeiders 7 wilt gjj verbeteringen tot stand brengen , 
dan zal àit s lechts door middel van strijd .kunnen gebeuren. 

.. 

Voorwaarde tot de strijd j_s echter een eensluidende mening. 

':'flj v er t rotï.wen-, dat wij m~t onze voorstellen een basi s h e bbe n ges ahape:-e 
waarop deze ee~~luideJdP. me~ing tot stand kan komen. · 

HET BEDRIJFSBES~UUR 
11 DE METAAL" AFD.FOKltER. 
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~ .. 
DE A.S. KEitNVERKIEZING 

HET mag de ni'beiders van het Hoogovenbedrijf zeker 
niet onverschillig laten, welke kameraden in d' 

komende twee jaar de belangen zullen moeten bebar 
tlgen van de w<lrkers op het Hoogoxenbedrijf. 
Niet te ontkennen valt, dat in de huidige kern, al'
b<>iders zitting hebben, die de bela,ngenbehaxtiging van 
de werkgever op de voo1·grond plaatsen en daardoor 
de belangenbehartiging ''an de werknemers schrome
lijk verwaarlozen. 
Het zijn die Kernleden, die oorzaak zijn, dat er onder 
de arbeiders grote onverschilligheid ontstaat, ten 
aanzien ~an de Kern. 

leemleden behoren onvoorwaardelijk de belangen 
\'lUl de arbeiders te behartigen. 

De Di1-ectie van het Hoogovenbedrijf is stelselmatig t 
bezig verschillende arbeiders - waaronder ook kem~ 
leden - onder invloed te brengen van de vabe maat
achappelijke stelling: .,dat er geen belangentegen
stelling zou bestaan tussen wer!m<:mers en werkgever. 
TuS»cn werkgevers en werknemers is alles koek en 
ei," :tldus de voorstanders van de z.g. ,,morele her
bewapening". Om deze tegen elke logica van de 
maaU<chappelijke ontwikkeling indruisende stellin~ 
iugaTIIS l\: uu.:n ~lnào:I•, wunt"n kernledt.n uiigezonden 
naar de .,Hoogeschoolu en naar Zwitserland. 
Kernleden die deze stelling aanvaarden zijn voor de 
ar~iders in de kern practisch onbruikbaar . 

De slepende tariefkwesties op het Hoogovenbedrijf 
2ijn daa1· een sprekend \'oerbeeld van. ~ 
Door de directie wol'dt getracht de productie te ver
hogen, doeh de TARIEFBELONING NIET te ver
hogen. 

De voorstanders van de "Morele Herbewapening" 
steunen de directie daarbij onder het motto "gaat 
het de dit·ectie goed, dan gaat het de arbeiders goed." 
Nu, de directie heeft geen klagen, doch de arbeidel'S 
- ondanks dat zij we1·k hebben en steeds harder moe
ten we1•ken - hebben het niet zo bijster l:iest. Nie
mand zal dat betwisten. 

Vóór Vrede, vóór Welvaart 

ER is echter nog een reden waarom Kernverkiezin-
gen belangrijk zijn, ja juist deze komende kern

verkiezing. De arbeiders van het Hoogovenbedrijf 
h<'bben ook te maken met problemen, die de gehele 
arbeidersklasse raken. Bijvoorbeeld onder meer de 
loon- en prijzenpolitiek van de huidige regering. De 
arbeiders van het Hoogovenbedrijf moeten mee "dok
ken'' aan het ool'logsplan van de Regering. Welnu de 
leden van de Uniebonden, die door hun besturen als 
candidaat gesteld worden, moeten in opdracht van 
hun besturen hun houding in de kern zodanig be
palen. dat in het bedrijf de opdracht van de regering 
kan worden doorgevoerd. Ja zelfs met tegelijkertijd 
de verbruiksvennindering voor de arbeiders. 

Het oorlogsplan van de Regering - waar de Ul\'IE
BESTUREN het \'olkomen mee eens zijn- houdt in: 
hnrdc1· werlcen, dat is dus steeds meer produceren, 
wat niet of om·oldoeude betaald wordt. 
Het oorlogsplan van !le Rege•·ing houdt in dat de 
loon~!np met hru·•lc hand doorgevoerd wordt, waar
!loor op 't Hoogovenbedl'ij( wel een hogere pro-

duetie-lijn doeh geen hogere premie-lijn tot stand 
gebracht wordt. 

Het oorlogsplan van de regering betekent ook hoger• 
prijzen, waa1· geen of zeer onvoldoende loonsverho~ 
ging t.egenover staat, om daardoor de ve;rb1·uiksver
mindering tot stand te brengen. De grote massa va• 
arbeiders moet sober leven, terwijl de onde.t:nemers 
in .,overweging nemen" van hun extra winsten iets 
te laten vallen. Met extl·a winsten bedoelen zij, de 
winst die zij zullen maken, indien de arbeiders meer 
produceren en waarvoor zij niets betaald Jo:ijgen, 
Zoals o.a. bij de W.O. waar 10.000 ton dunne plaat 
méér werd gemaakt. waarvoor geen stuiver aan Joon 
werd betaald. 
De Uniebestuurders zullen ,.De Metaal (EVC) wel 
weer aanvallen in de komende dagen, dat wij de 
kernverkiezing voor ,.politieke doeleinden" gebruiken. 
Alsof bet mogelijk zou zijn, alleen maar over sociale 
problemen te spreken, zonder te verklaren waarom 
de toestand voor de arbeiders met de dag slechter 
wordt. De Uniebe~·urcn voeren een minderwaardige 
.,politiek" om van de arbeiders te eisen, dat z.ij har
der werken en soberoer leven om daardoor mee te 
w~·kf'>l ann de d<l,<>l'l',...,.,rinr. van het schandeli:iJr-* 
oorlogsplnn. De kernverl<ieziJl& moet die candidaten 
in de kern brengen. die t..gen de loon- en prijzen
politiek van de regering zijn. 
De te kiezen kernleden moeten voor Vrede zijn en 
tegen een misdadige oorlog en oorlogsvoorbereiding. 

DE kernverktezl.ng is ten slotte zeer belangrijk, om-
dat de arbeiders ook bij deze gelegenheid hun wil 

tot eenheid kunnen demonstl'eren. Op de gehouden 
ledenvergaderingen van ,.De Metaal" is eenstemmig het 
besluit genomen om te ijveren voo1• het samenstellen 
van een Eenheidslijst. 

Dat wil zeggen: ,,De Metaal" zal niet met een zelf
struuligo lijst uitkomen, doch wekt alle arbeiders, 
Uniclcden, E.V.C.-ers en ongeorganiseerden, op, 
om in elke afdeling v1111 het Hoogovenbedrijf can
didatcnlijsten samen te stellen uit de beste en 
strijdbaarste arbeiders, ongeacht hun lidmaatschap 
l'an vakbeweging of niet-georganiseerden. 

De belangen van de Hoogoven-arbeiders zijn er niet 
mee gediend, als de kernverkiezing ontaardt in een ge
vecht tussen de leden van de verschillende vakbonden 
en de "onafhankelijk~m". Alle Hoogoven-arbeiders 
hebben dezelfde noden en verlangen», dezelfde grieven, 
zij wo1·den op dczellde wijze gedwongen tot hardE-r 
werken, zij lijden gelijkelijk onder de voortdur~nde 
prijsstijgingen. Daarom moet bij de candidaatstelling 
niet worden gelet op vakorganisatie. Gij zijt voor de 
directie allen gelijk: nummers, die werken en te weiltig 
loon ontvangen. Daarom: bij de candidaatstelling slechts 
kijken naar de geschiktheid van de candidaat en of hij 
bereid is uitsluit~nd de arbeidersbelangen te dienen. 
Laat elke kie$gereehtigde Hoogoven-arbeider beseffen, 
dat de komende keml'erkiezingen hoogst belangrijk zijn. 
Laat elke arbeider meewerken aan het samenstellen 
van een Eenheidslijst in elke afdeling. 
V 6ór de samenstelling van een strijdvaardige kern tegen 
het armoede- en oorlogsprogramma van de Regering. 
Vóór hogere lonen en een absolute prijzenstop. 



• 
DE VLAG IN TOP OP WALSERIJ OOST 

ZA TERDAG .,1 Maart was bet de dag welke het boekjaar 19W-1951 voor het HoogovenbedJ:ijf en nevenbe-
drijven afsloot. 

Hoewel het jaarverslag wel weer in September wereldkundig gemaakt zal worden kunnen we- hierop vooruit.. 
lopende - nu reed:; v_erklappen, dat Ir. ~ Housz z~ spreken in·d~ g~st va~ ,.dank zij ons aller inspanning 
was het een gunstig Jaar voor ons bedrijf. De Voorutter van de D1rectie zalm de tonnencijfers der verschil
lende producten aan de Hoogovenbezitters laten zien, hoe de 6edrijfsleiding er in is geslaagd om met nagenoeg 
dezelfde arbeidersbezetting in de belangrijkste afdelingen eeh enorm aantal tonnen meer door de arbeiders te 
laten voortbrengen dan in bet voora!gaande jaar. Zo is het in de Staalfabriek, zo is bet in de Buizengieterij in 
Walserij West en in andere afdelingen. • ' 

10.000 ton dUDlle plaat méér!! per uur en zien de laatste weken hoe de waarde van 

IN Walserij Oost W&S het Zaterdag :u Maart een dubbel nun loon nageuoeg per dag verminderd, wat tot 
verheugende dag voor Hoogovenbezitters en -leiding. gevolg heeft, dat siuds September j.J. de achteJuit 

Op die laatste dag van het boekjaar werd de hoeveelheid gang van hun levenspeil 10 %. bedraagt. 
in één jaar geproduceerde dunne platen, gebracht op Enige jaren geleden werden de arbeiders van W.O. bt!-
70.000 ton. Met hetzelide aantal arbeiders werd in het spot bij ge!egenheid van het bereiken van een hoger 
jaar hier3an voorafgaande 60.:t_72 ton dunne platen ge- productiecijfer doordat zij daarvoor een paar sigaren 
produccerd. kregen van de directie. De arbeiders mogen zich nu 

Dit is een enorme opvoering l•an de prodoetie en dus niet in de maling laten nemen met een dergelijke gift 
van het arbeids1cmpo, betwelk de Hoogovenheren of een feestje. 
10.000 ton dnnne platen opleverde zonder in we2en 
l1iervoor loon uît te betalen. 
De loonsverhogingen, welke door d~ arbeideJ'S zijn 
afgedwongen, zijn niet alleen in de prijzen doorbe
rekend, doch de prijzen van alle metaalmaterialen 
hebben het matste jaar record-hoogten bereikt en 
stijgen nog steeds, dank zij de koortsachtige oodogs
voorbcreidingen. Voor de vredesindustrie is het 
daardoor alleen materiaalschaarste wat de klok slaat, 
ondanks de records in de productiecijfers. 

Ais vreugdebetoon van Hoogovenbezitters en hun 
zaakwaarnemers werd die laatste dag van het boekjaar 
bij het bereiken van de 70.000 ton de vlag gehesen op 
Walserij Oost. 

./ Arbeiders worden an:.er 
Doch dit vlagvertoon wb cn1Sëèn liöön~een alt- - • 
daging aan de arbeiders. Want hun zweet en grote in
spanning hebben alleen buitengewoon goede resultabm 
voor de bezitters. 

De arbeiders kwamen in het afgelopen gunstige 
jaar niet hoger dan gemiddeld 14!/z cent premie 

Voor 10 pCt en 
prijzenstop 
VANAF September 1950 tot aan 1 April 1951 zijn 

de pr~izen met ::!: 11 % verhoogd. De doorbere
kening van de jongste 5 % loonsverhoging zal de prijzen 
opnieuw met 2,5 % omhoog jagen, zoals de ervaring 
ons geleerd heeft. Tot deze ba·ekening komt ook, Suur
hoff van het N.V.V. 
Bij elkaar dus een stijging van <k prijzen met ::!: 13,5 %. 
Deze cijfers zijn absoluut aan de zeer lage kant, zodat 
een afronding op 15 % in geen enkele mate overdrijft. 
Na de jongste verhoging van de kolen met 15-20 % 
kan dit laatste cijfer zeer beslist aan de lage kant geacht 
worden. 
De N.V.V.-bestuurders wijzen de 5 ~ als onvoldoende 
van de hand en eisen een verdere compensatie van nog 
eens 5 ~, loonsverhoging. Hier sèhuilt een adder onder 
het gras. Vijf procent loonsverhoging werd onder druk 
van de toenemende eensgezinde strijd\•aard.igheid won
derlijk snel gegeven en nog eens 5 <;; eisten de N.V.V.
bestuW'ders. 

Daardoor wedeen zij dus open}jjk mee aan verder
paode verarmm: van de arbeidersklasse. Gt-heel Ïl\ 
o\·creenslenmting met de wens van de regering. die 
n(<; eerste slap het verbruik met 5 % wil vermin.è.e
rcn. h·achlcn de Uniebestuurders met cijfet·-gegoo
chel dl> arbeiders die 5% door de neus tè boren, als 
oH er aan de oorlogs-moloc:h. In de Tweede Kamer 

Zij moeten inzien, dat het met opzet verhogen van de 
prijzen - gepanrd gaande met de oorlogspolitiek, welke 
door de grote ondernemers gedicteerd wordt -,voor de 
bezitters nog hogc1-e winsten brengt en voor .de arbei
ders harder we1·ken en minder eten. 
Arbeiders van W.O., doorkruist dit spel. Stelt looneisen 
en treedt hiervoor eensgezind op. 
Stelt eensgezind de eis \'an 10 % loonsverhoging ten 
koste van de enorme winsten der bezitters van het 
Hoogovenbedrijf. 
Bedenkt, wanneer men U zegt, dat loonsverhoging niet 
gegeven zou mogen worden \•an ,.Den Haag'', dat in de 
betreffende Haagse instruttics ook de Hoogo'!--enberitters 
2itting hebben iu de persoon van Ir. Damme, om er voor 
te wakt>n dat de winsten zo boog mogelijk worden op

..pvoerd. 
Daarom, arbciders van \V.O~ streeft er naar, dat U de 
kracht vormt, die ,.hel mag niet" van Ik grote onder
nemers wegvaagt door een eensgezind ,,het móet wel''! 

VOOR LOONSVERHOGING! VOOR PRIJZENSTOP! 

tijdens de debatten van Dinsdag en Woensdag is nog 
duidelijker gebleken, hoe de Uniebestuurdel'S over 
de arbeidel'Sbelangen denken. Ondanks de gestelde · 
eis vnn nog eens 5% (door de Bouwvakarbeiders
boud van hetN.V.V. zelfs ultimatief), bogen deUnie
bestuurders deemoedig het hoofd toen doox- de rege
ring verklaard werd, dat zij niet bereid is om ~ver 
verdere loonsverhoging te spreken. De arbeiders wil
len echter geen offers brengen ten behoeve van de 
oorlogsvoorberciding. Zij willen bun hnidige levens
peil minstens handhaven. 

De E.V.C. stelde in baar laatste zitting van 28 Maart 
- zich stellende op het standpunt, dat elke prijsver
hoging door loonsverhoging moet worden gecompe~
seerd - de juiste en rechtvaardige eis: 10 'ió loonsver
hogiug nu en afkondiging van prijsstop. 
Bij de Kamerdebatten is geb!eken, dat de Uniebestuur
ders beslist niet van plan zijn om de arbeiders voor de 
door henzelf noodzakelijk geachte 5 % in actie te bren
gen. De arbeiders moeten zelf in grote eensgezindheid 
hun gerechtvaardigde looneisen stellen. 
De rechtvaardige eis voor 10 % loonsverhoging en prij· 
z.cnstop zal de E.V.C. echter niet weerhouden om mèt 
de leden van het N.V.V. en alle andere arbeiders krach
tige en eensgezinde strijd te voeren, tot de stakingsactie 
toe, voor de inwilliging van de eis van het N.V.V.
bestuur van 5 ~. 
Dit toch is reeds een belangrijke stap op de weg naar de 
verwezenlijking van wat noodzakelijk is, n.l.: 

10% LOONSVERHOGING EN PRIJZENSTOP. 

• 
• 
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Camouflage? 
Een antwoord aan de heer P. J. Rijken 

OP 9 Apt·il is et• een vergadering geweest van leden, aangesloten bij de A.N.M.B. en .,Mer. 
curius", wcrltzaam op het Hoogovenbedrijf. Op deze bijeenkomst heeft de heer P. J. 

Rijken - voorzitter van de beambtenkern - het woord gevoerd. Nu interesseert het ons 
over het algemeen weinig, wat de heer P. J. Rijken te vertellen heeft. Echter een uitspraak, 
door hem op die avond gedaan, willen Wij hier nader uit de doeken doen. 

De heer P. J. Rijken heeft namelijk .,gewaar. 
schuwd tegen het stemmen op de zogenaamde 
eenheidslijst, waarachter de Eenheidsvakcen
trale zich camoufleert." De heer P. J. Rijken 
heeft hier zeer bewust onwaarheid gesproken 
of hij kent de betekenis van camoufleren niet. 
Camoufleren wil zeggen jezelf verbergen ach
ter iets, zodat niemand preeles kan bepalen, 
wie of wat je bent. En dat is toch met de 
Eenheidslijst zeer beslist niet het geval. 

didatenlljst. De Hoogovenarbeiders zijn in zeer 
grote getale vóór de eenheid. Er zijn dan ook 
verschillende arbeiders bereid gevonden mee 
te werken aan het samenstellen van een een
heidslijst. 

44 Hoogovenarbeldet'fl, waaronder enkele 
N. V.V.-crs, V€'rs<'hlllende zogenaamde on
afbankt'l{jken, ook ong€'organlseerden en 
ook E.v.c.~r'l. De leden van de E.V.O. zijn 
voorRta.nder!i van de eenheid en belpen ook 
mee de:w eenbeid tot stand te brengen.. 

Er is door .,De M€'taal" geen enkele eis aan 
anders. en ongeorganiseerden voorgelegd. Vol_ 
ledig vrijwillig hebben de Hoogovenarbeiders · 

.,Dt: ':\tetaul" (EVC) staat op het standpunt, 
dat: willen dl' arbaldors tle pogingen ,.an re
gering en ondernemers om hun levenspeil neer 
te dnalckt•n, afwc>rc>n, aan een beslissende voor_ 
waard .. .-Invet. wordt n velllaa.n. En de.oo ,:çoer
waarde i!l: de vonnlng van de conht>ld van alle 
aTbeldors. Dat lmn de heer P. J. Rijken da
gelijk!l In al onzo publicaties vinden. Duidelijk 
en :r.onder omwt>gen. 
Daarvoor roept ,.De Metaal'' (l!lVC) de ar
beiders op, om op punten, waarop samengaan 
mogelljlt Is, mei r lkaar de eenheid te .smeden. 
:In de gehouden lcdenvergade,rl.ng van .,De Me_ 
taal" en dat zijn er vele geweest om elk 
lid in de gelegenh eid te stellen, zijn mening 
kenbaar te malten - heeft ,.De Metaal" (EVC) 
ook de eenheld bij de komende Itemverkiezing 
aan de orde gesteld, openlijk en zonder om
wegen. ,.De Metaal" (EVC) heeft daarom af
gezien van het indienen van een eigen can-

-bun Eenhoidslljst s::w:nang.eat.eldr D ar~<>l'S 

zullen en moel•m ell<aar vinden om de aan
vallen, die door regN·ing en ondernemen op 
hun levenspeil zijn ingezet, af te lmnnen slaan. 
Ook het afschuwelljlte oorlogsgevaar zullen wij 
alleen kunnen afslaan, als wc eensgezind zijn. 
De E.V.C. camoufleert dus nlt~t.'l, <loch roept de 
arbeiders van hel' Hoogovoubc<kU! dut.delljlt 
en onomwonden op: 
stemt op 25 on 26 Apl'il op de candtdaten 
van de Eenheidslijst. 
De Hoogovenarbeiders brongen daardoQr een 
lmrn tot stand van ltamcra<len, die bereid zijn 
alles te doen, wat In hun vormogen ligt, de 
belangen van de Hoogovenarbeiders zo goed 
mogelUk te beha.nMlcn. 

10 pCt loonsverhoging ! 
Q P een andere plaats in dit Bulletin hebben 

wij reeds geschreven over de camouflage_ 
opvattingen van de heer P. J. Rijken.. Wij wil_ 
len echter in het kort uiteenzetten, wat wer
kelijk onder camouflage begrepen moet wor
den, dat is wel de loonpolitiek van het N.V.V. 
Nog vers ligt in ons geheugen de 19e 1\faart 
met zijn door de regering afgekondigde prijs_ 
verhogingen. Op 22 Maart werd er medege. 
deeld, dat er 5% loonsverhoging gegeven zou 
worden. Prompt liet het N.V.V. weten, dat 
het deze 5% als onvoldoende van de hand wees 
en eiste opnieuw 5% loonsverhoging. De h eer 
Ad. Vermeulen sprak erg opgewonden achter 
de microfoon. De vakbeweging was niet ge
Itend in deze prijsverhoging, aldus het N.V.V._ 
hoofdbestuur. De Bouwvakarbeidersbond van 
het N.V.V. eiste in een manifest de uitbetaling 
van de tweede 5% na 19 Maart en vóór 31 
Maart. De heer Nederhorst, lid van ~e Partij 
van de Arbeid, vroeg in de Tweede Kamer een 
interpellatie aan over de door de regering ge. 
voerde ~onpolitiek, daarbij dapper onderste~ 

\ 

door de hoofdbestuufder van het N.V.V., Suur_ 
hoff. Na de interpellatie werd een motie in
gediend om nog eens 5% uit te betalen. Het 
N.V.V. zou wel eens laten zien, wat zij wilde. 
De Minister keek eens flink boos en hief drei
gend zijn vinger omhoog en Suurhoff en Ne
derhorst trokken haastig hun met veel mis
baar aangekondigde motie in. 

Weg eis van 5% loonsverhoging. Geen en
kele N.V.V •• bestuurder spreekt meer over 
de tweede 5% na 19 Maart. Jawel, de 
Stichting van· de Arbeid Is weer aan het 
praten met de regering. 

Dat is Maandag 9 April begonnen. De heren 
zijn rustig uit elkaar gegaan tot Maandag 
16 April en zo blijven zij aan het praten, tot
dat de prijzen weer flink wat zijn gestegen en 
de achterstand in de arbeidersgezinne.n nog 
groter is geworden. Misschien komt er dan nog 
eens 5%. 
Het N.V.V.-bestuut· voert een camouflage. 
politiek: .,Luister naar mijn woorden, doch zie 

Prinsengracht 739, Amsterdam 

niet naar mijn daden". Zij trachten zich achter 
schoon klinkende woorden le verbergen om 
hun daden minder in het oog te laten lopen. 
De E.V.C. heeft de eis gesteld 10% loonsver. 
hoging. De prijzen zijn sinds September 1950 
met 15% gestegen en daarvoot· is slechts 5% 
gegeven. De arbeiders zullen moeten strijden 
om de 10% loonsverhoging te krijgen. Geen 
offers willen de arbeiders brengen om een 
afschuwelijke en misdadige oorlog mogelijk te 
maken. De Uniebonden keuren de methode van 
de Hoogoven-directie goed om de productie 
wel te doen verhogen, doch de premies niet. 
De nieuw te kiezen kern zal hierin een belang. 
rijke taak hebben om deze onhoudbare toestand 
te veranderen.. 
Stemt dus op 25 en 26 April a.s. op de ean
didaten van de Eenheidslijst. 

Verdedigt 
de ploegensterkte! 

VOLGENS de C.A.O. hebben de arbeiders 
recht op eeri week ononderbroken vacantie 

en zes z.g. snipperdagen per jaar. 
Deze rechten well<e als zo vele van de OJtder
nemers zijn afgedwongen, probeert men op 
geraffineerde manier weer af te nemen. 
Laten wij enige voorbeelden geven uit de 
praktijk. 
Op het slakkenstort, behorende tot de afdeling 
Hoogovens, bestaat de bezetting uit totaal 
7 arbeiders. Als één va.n hen een snipperdag 
neemt, moeten de 6 overblijvenden hat'der wer _ 
ken, omdat er geen man wordt bijgeplaatst. 
Als in Walserij-Oost een van de drie hulp
bankwerkers (die tevens reserve locodrijver Is) 
moet invallen omdat een der locodrijvers bij 
de blokwals een snipperdag heeft, dan moeten 
de twee overblijvende hulpbankwerkers poken 
voor drie, omdat er geen man voor de reserve 
loco-drijver in de plaats komt. 
In de Staalfabriek ·gaat de brutaliteit zelfs al 
zover, dat, wanneer een a rbeider een snipper
dag aanvraagt, eerst aan de collega's gevraagd 
moet worden of dié er mee accoord gaan. 

De arbeiders geven dus de snipperdagen 
door harder te werken en niet <Ie omlerne. 
roer, hoewel deze dlt verplicht is. 

Dat dit spelletje ook op andere afdelingen dan 
de hier genoemde door de bedrijfsleiding wordt 
gespeeld is velen bekend. Bovendien komt hel 
steeds meer voor, dat op dezelfde wijze wordt 
gehandeld als arbeiders door ziekte verzuimen. 
Hoewel er door bazen vaalt beweerd woro~ 
dat er geen- geschikte reserve.man is als hier· 
om door de arbeiders wordt gevraagd, tonen 
ons de vele tienduizenden naar arbeid snak
kende werklozen, dat de mogelijkheid ruim· 
schoots aanwezig is om op ieder gebled vol
doende reserve personeel te hebben. 

De arbeiders moeten de nieuwe kern opdnlgen 
met de meeste klem tegen deze gang van za
ken te protesteren en tezamen met ben strijd 
"'Oeren voor volledige ploegbezettint ook bij 
. -te en vacantie. 



Wal serij-Oost BUIZENGIETERIJ 

Het productierecord en de dubbeltjes 

ZOALS bekend heeft de WaL 
serij.Oost de jaarproductie 

van dunne platen in het afgelo. 
pen boekjaar gebracht op 
70.000 ton. Dat. 's bijna 10.000 
ton meer dan in het vooraf
gaande boel<jaar, toen het to
taal 60.172 ton bedroeg. 

dus een voordeel van twee 
maanden niet uitbetaald loon, 
waarvoor ze wel de productie 
hebben ontvangen. 

Na deze paar simpele cijfers is 
het ons volkomen duidelijk, 
waarom op Walserij-Oost de 
vlag in top ging. 
Doch laten we weer verder re
kenen. 
De directie wüde het heuge. 
lljke feit niet U> maar zonder 
meer voorbijgaan. En dus gaat 
het gerucht, dat als extra be. 
loning voor de grotere inspan_ 
ning voor de arbeiders een be. 

Frisse duur • 
"Werkf veilig allen samen" 

lucht te 

Rekent U even mee? 

In het boekjaar April 1949 tot 
en met Maart 1950 was de 
maandproductie gl)middeld 
5.000 ton dunne plaat. In het 
daaropvolgende jaar bedroeg de 
totale produotie 10.000 ton 
dunne plaat meer, hetgeen dus 
neerl<omt op twee volle maan
den productie. Of anders ge
zegd, doordat de arbeiders in 
het laatste jaar veel harder 
hebben gewerkt, hebben zij de 
prodUctiehoeveelheid van veer. 
tien maanden samengeperst in 
slechts twaalf maanden. Im
mers indien zij niet harder 
hadden gewerkt, dan zouden 
voor die 70.000 ton veertien 
maanden nodig zijn geweest. 
Door het hardere werken heb. 
ben directie en aandeelhouders 

STAALFABRIEK 

Rekent U nog even verder mee 
ook? 
Twee maanden is gelijk aan 
negen weken. Volgens de ge
gevens van de Sociale Afdeling 
blijkt, dat in Walserij-Oost 775 
stemgerechtigde arbeiders wer_ 
ken. :J:..aten we dat getal dus 
aanhouden. Laten we bovendien 
het gemiddelde loon van die 
775 man niet te hoog stellen 
en dus aannemen, dat zij door 
elkaar vijftig gulden brutoloon 
per week ontvangen. Per man 
over negen weken wordt dat 
dus een loonbedrag van 450 
gulden. Over de 775 man wordt 
dat een som van 348.750 gul
den. 
Die drie en een halve ton krij_ 
gen directie en aandeelhouders 
zo maar cadeau. Wij zwijgen 
nog over de extra.. winst als ge_ 
volg van nagenoeg verdubbelde 
verkoopprijzen, het sterk ver
hoogde rendement van machi. 
nes enz. 

drag is uitgetrokken van ..... . 
6.000 gulden. 
In de bespreking met de be
drijfsleiding werd van arbei. 
derszijde het voorstel gedaan, 
dat een bedrag ineens van 100 
gulden per man zou worden 
betaald en de premie verhoogd 
zou worden tot 20 cent per 
uur. Dat voorstol werd door de 
bedlijfsleiding afgewezen. 
Maar tegenover het enorme 
bedrag van 348.750 gulden aan 
uitgespaard loon Is 100 gulden 
per man nog altijd heel erg 
bescheiden. Dat is nog slechts 
een bedrag van 77.500 gulden. 

De eis van de arbeiders is dus 
wel zeer gerechtvaardigd. 
Daarom moeten zij zich ernstig 
afvragen, welke wegen zij 
eensgezind moe;ten gaan. om 
hun gerechtvaardigde els ver
wezenlijkt te krijgen. 

Via verhoging van 
soonlijk niet kwalijk, want in wezen zijn zij ook 
slachtoffers van de winsthonger der Hoog • . 
ovenbezitters. Hun positie staat of valt met 
jullie al of niet tot harder werken te kunnen 
brengen en om hen extt-a aan te moedigen 
kregen ooi{ zij per 1 April salarisverhoging. 

-<~~~ 

tempo naar 
salarisverhoging Ziet achter deze tijdmeters do Boogovenbezlt_ 

ters en de Dirootle, wier Jateeltten zij zljn en 
gaat er toe over om eensgO'l'lnd jullle rooht.. 
matig aandeel 011 te eisen van do duizenden 
tonnen staal, wellte .Je Ilohaam hebben voort
gebracl•t maar stelt vóór alles de els: weg 
met de tijdmeters! 

RUIM een maand geleden kwam de chef van 
de B.G., Soeters, in het schafUokaal van 

deze fabriek en sprak tot de daar aanwezige 
arbeiders over goede arbeidsgeest, enz. Ten 
slotte vroeg hij mogelijke klachten of aanmer. 
kingen van de arbeiders aan hem mede te de_ 
Jen, opdat hij zich in zou kunnen zetten om 
hieraan te voldoen. 

Enige arbeiders brachten in dit verband iets 
naar voren. Onder dezen was een ltraandrljver 
welke Soeters er van in kennis stelde dat tij. 
dens het gieten de opstijgende dampen geen 
uitweg hadden doordat een deel van het dak 
uit vaste ramen bestond. Hierdoor krijgen de 
kraandrijvers boven in hun cabine meermalen 
last van benauwdheden. De kraandrijver ver
zocht of de bewuste ramen niet vcrmaakt 
konden worden tot openslaande ramen, opdat 
de schadelijke dampen een uitweg zouden heb. 
ben. Ch.ef Soeters zegde toe een en ander voor 
te dragen. 
Na enige weken kreeg de kraandrijver de uit
slag van de bemoeiingen van de B.G.-chcf. 
Deze luidde, dat aan bet verzoek niet kon 
worden vpldaan, omdat de vermal<ing van de 
ramen twee duizend gulden zou kosten en dit 
te duur was. 
Wanneer de vraag beantwoord moet worden: 
.,wat is de gezondheid der arbeiders waard?", 
dan zal de Directie de schouders ophalen, doch 
de a1-beiders zullen en moeten antwoorden: 
alles! 
De E.G.-arbeiders kunnen en moeten weten, 
dat zij duizenden malen twee duizend gulden 
aan de winsten der H.O.-aandeelhouders heb
ben toegevoegd, omdat zij In het verstreken 
boekjaar, door het opvoeren van het arbeids. 
tempo vele duizenden buizen meer hebben 
gemaakt. 

Voor de bedrijfsleiding ben je penningnummer 
.,G-zoveel". Toont dat je mens bent en als 
zodanig behandeld wilt wol:"den. Verlangt in 
eendracht, dat de Buizengieterij van bete1·e 
ventilatie wordt voorzien. 

• 

HOEWEL nog een aantal maanden gerekend 
zal worden voordat kan worden vastge. 

steld hocveel de winsten voor de Hoogovenbe. 
zitters zullen bedragen, geven de productie
cijfers van alle afdelingen weer, hoe met de
zelfde arbeidersbezetting als in 't. voorafgaande 
jaar vele duizenden tonnen meer zijn voort
gebracht door de arbeiders. 
Met deze productieverhoging voor ogen - ge_ 
voegd bij de geweldige prijsstijgingen van alle 
Hoogovenproducten - is de Directie er toe 
overgegaan om per 1 April kleine, maar ook 
grote kruimels in het rond te strooien. 
Vakarbeiders, welke nog niet op hunmaximum 
uurloon stonden kregen kleine kruimels in 
de vorm van enige centen per uur verhoging. 
Doch de grote kruimels waren bestemd voor 
die bazen en chefs, die blijk hadden gegeven 
de arbeiders tot hogere prestaties te brengen 
zonder dat deze hun deel voor het meer door 
hen voortgebrachte hadden opgeëist. 

De arbeiders worden niet vergeten _. 

Dit komt duidelijk tot uiting in de Staalfa
briek. 
Hier de productie het laatste .j&a~r enorm 
opgevoerd en hiervoor kreeg de hoofdsmel~
meester een flinke salarisverhoging en bereikte 
een "jaarsalaris van f 7200; een chef van de 
buitendlenst kreeg een verhoging van f 800 
per jaar of f 15 per week. Er waren ook 
kleinere verhogingen al naar mate geoordeeld 
werd hoe de betroldeene er toe bijgedragen bad 
u at·beidors tot harder werl<en te brengen. 

lll!; ARBEIDERS WORDEN NIET 
VERGETEN , 
1\11QCHT men denken dat de arbeiders, wel
lYl Jee duizenden tonnen meer hebben gepro_ 
duce~rd het afgelopen jaiU", worden :vergeten, 
dan 1$ men abuis. Want in de giethallen, voor 
en achter de ovens ziet men tijdopnemers da
gelijlu! doende met tijdopneming van alle voor
komende werkzaamheden om uiteindelijk te 
kunnen uitrekenen hoe de premie omlaag kan 
woroen gedrultt om de arbeiders tot neg ho
gere Pl"e3\aties op te kunnen jagen. 
Staalfabrtelcarbeiders, neemt het hen 4t 

EERLIJKHEID gebiedt ons te vermelden dat de Directie de extra inspanning bij W.O. 
niet alleen beloond heeft door de W.O.-arl>2iders in de gelegenheid te stellen naar de 

wapperende vlag te kijken, doch dat ze zelfs plannen heeft nóg verder te gaan en voor de 
arbeiders der W.O. nog meer in het vet heeft.~ 

DIT heugelijke nieuws l erspreidde zich als 
een lopend vuurtje door de W.O. toen op 

Donderdag 5 April beltend werd dat Ir. de 
Jonge, de Directeur, van iedere ploeg drie 
vertegenwoordigers alsmede drie Kernleden de 
volgende dag wilde ontvangen om namens dè 
arbeiders hem, te adviseren hoe deze gedacht 
hadden op welke wijze extra gezwoeg moest 
worden beloond. 
De verwachtingen waren hoog gespannen. De 
één sprak over een nieuw bedstel waar hij om 
zat te springen, de ander sprak zich uit voor 
een nieuw pak voor ieder en een nieuwe man. 
tel voor de vrouwen, verscheidenen zouden 
graag een manchester costuum zien. 
Er werd hier en daar al een domper gezet op 
de verwachtingen toen bazen zich geroepen 
achten om arbeiders aan te wijzen voor de be. 
spreking. 

De eerste woordvoerders verlangden in ver
band met de zorgvolle toestand in vele gezin
nen een uitkering van f 100.- aan ieder. Dit 
werd echter op een toon van .,wat denk je wel" 
teruggewezen. Hierop gingen stemmen op voor 
een manchester costuum. Ook dit werd af
gewezen. Nadat de chef mededeling deed dat 
hij f 600.- mocht besteden en zijn voorstel 
voor een gezamenlijke boottocht met algemene 

stemmen was afgewezen. kwam er nog een 
laatste voor-stel. Een kernlid schraapte zijn 
keel en verzocht daarna aan de mijnheer of 
het niet mogelijk was aan ieder der arbeiders 
een zomerbroekje te verstrekken. 
Na het uitspreken van dit verzoek was het 
een ogenblik stil. De arbeiders staarden de 
laatste spreker aan en de mijnheer zal als 
volgt gerekend hebben: "dat zou een bespa
ring geven van twee maal twee derde broeks
pijp. 750 broekjes leveren een totaal besparing 
op van 500 broekspijpen". Doch hij zal zich 
dan plotseling de hoge textielprijzen herinnerd 
hebben, want ook dit wees hij als onuitvoer. 
Het laatste nieuws luidt dat er een tweede 
bespreking is geweest. Hier is medegedeeld, 
dat vermoedelijk een levensmiddelenpakket 
(dat wordt er dan één van pl.m. f 8.-) aan 
iedere arbeider zal worden uitgereikt. 
Medearbeider!! van W.O.! Het is nog niet lang 
geleden dat de heren voor ons een toontje 
lager zongen. Dat k\vam omdal wij samen 
zongen. 

Bet wordt meer dan tijd dat we samen gaan 
zingen opdat men ons niet met een bedeling. 
pakket kan afschepen voor de e:o~:tra rijkdom
men, welke we voor een ldelne kliek bezitters 

' bben bijeen gezwoegd. 

.,. 

• 
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De Metáal 

Afd. Amsterdam 
Telefoon 37321 
Prinsengracht 739 

BOND VAN WERKNEMERS I N D'E METAALNIJVERHEID EN AANVERWANTE BEDRIJFSTAKKEN 

te ~--"'-· I~_E_-T_D_I{_,__\l\;.\-PE_RSONE.E_L ~ 

. -

"De Metaal·' is van mening., dat het de arbeiders( sters) niet onver
schillig kan laten 1 welke collego's in do komende periode de belangen 
moeten behartigen van do Draka-werkers. 
Niet te ontkennen va:J,.t, dat in de huidige kern collega's zitting 
hebben, die de belangenbehartieing van de werkGEVER op de voor
grond plaatsen en daardoor de belangenbehartiging van de werkNL1reR 
schromelijk verwaarlozen. 
Hoe ko~t dit dan? zullen velen vragen. 
De beantwoording van deze vraag vinden we in de politiek van de be
sturen der Unie-organisaties . 
Deze immers hebben niet alleen talloze malen in woord en geschrift 
gezegd ~ De regeringspolitiek (dat is dus arwoede- en oorlogspoli
tiek) volledig te ondersteunen, maar dit ook steeds ondubbelzinnig 
bewezen hebben! Onder meer nemen zij genoegen met een drastische 
verlaging van het levenspeil, als offer van de arbeiders voor de 
oorlogsvoorbereiding. 

De .Ull;i_e_b e~t.:q_-qr_4_<:Lr~-~i..ill_ <!u_~ _-y9_ o.r.: _v,:~r-~l~e_Q_}:~ t.~r_ing e:q_ _._ ·~· -~ _._._ 
en voor de kern dragen zij dus die candidaten voor, waarvan ze ver
wachten, dat dezen hun activiteit ernaar zullen richten, opdat ver
slechteringen met medewerking van de kern kunnon worden doorge
voerd. 
Vanzelfsprekend geven zij hun eendidaten niet openlijk opdracht om 
verslechteringen door te voeren of daaraan mee te helpen. 
Neen, de tactiek wordt anders gesteld. 
Zij gebruiken daarvoor het mom van de zogenaamde samenwerking en 
overleg, '"het behartigen van de gemeenschappelijke bedrijfsbelan
gen", die niet kunnen bestaan. 
De veelvuldrg gepropag~erde stelling, die bij deze tactiek gevolgd 
wordt ; 

11 Gaat het het bedrijf (de directie) goed, dan gaat het 
:'ons (de arbeiders) ook goed. 11 

is mïsleidend en leugenachtig. 
Wat denkt U van de uit onze lijven geperste winst van /.1.610.000 
in 1948 en van de veel grotere winst over 1949, die ! . 2.152 . 000 be
droeg? 

z.o.z. 



Het jaar 1950 is nog niet bekend, doch zal stellig niet minder zijnt 
vooral omdat de Draka o.orlogsproductie maakt, waaraan de heren duiT 
bel verdienen. 
En over deze bedra~en konden dan de twee directeuren + de zeven com
missarissen beschikken:. 
Dat is toch niet gek, wanneer je met zijn negenen, dank zij de 11 samen
werking en overleg en het behartigen van de gemeenschappelijke ue
drijfsbelangen11 zo'n zoet bedragje verdelen kunt! 
#e geloven niet, dat er één ·arbeider bij de Draka is, die op voet van 
die gepropageerde "gemeE?.nschappe.lijke belangen'' mee aange2ieten heeft a. 
aan de tafel, waar d'eze ' winsten. verdee'ld· w~rden. ~ 

Neen, voor ons geldt alleen maar: VERSCHERI'ING VAN DE TARIEVEN; 
OI'VOERING VAN HET ARBEIDSTEMPO. 

Voor de werkers propageren de bestuurders van de Uniebonden 
het brengen van offers voor de verdedi3inJ van ons zogenaamd 
bedreigde land. 

Door middel van de ingevoerde prijsverhoJingen helpen ZlJ de waarde 
van ons loon verminderen. Bovendien verlangen zij van de arbeiders 
h'.EER PRODUCTIE, WAAHDOOR DE OORLOGSWINST OOK i3IJ DI: DRAKA NOG HOGER 
ZAL ZIJN ! ---

Er bestaan dus bij_de prod~y3-e_~en gemee~sc!J.9.Y-elijke belangen yan 
w~!'kgeve r _ep. __ werlmemer. · 

De werkGBVER wil zo veel mogelijk productie tegen zo laag mogelijke 
kosten aan ...a.rbeids4:(;}Gn en sociale-bepalingen. -- -·~ ~. 

De arbeiders hebben hun ·eigen belanJen, DI~ GEKbEL T~GENGESrELD ZIJN ~ 
AM~ DIE VAN DE DIRECTIE, ·namelijk: . 
-~ 

GEEN OFFERS ten behoeve van de oorloGsvoorbereiding ! 
GEEN PRIJSVERHOGING om de kosten van die oorlogsvoor
?ereiding op de werkende bevolking af. ~e wentelen! 
LOONSVERHOGING ter volledige compensatie van de p'r ij s 
stijgingen en PRIJSSTOP! 

VERBETÈRINGEN van hun Loon- en Arbeidsvoorwaarden, zo 
als! doorbetaling van de uurverdienste bij machineschade; 

optrekken van de verdienste van de tijdloners; 
verhoging van de lonen van de DRL~A-arbeidsters~ 
verbetering van de ploegendiensten; 
drie weken betaalde vacantie. 

En op te komen voor deze gemeenschappelijke arbeidersbelangen 

DAT IS DE l'n..A.h VAN DE KERN ! 
---~·---··-.-. - · -·· 

Alle arbeiders en hun kern dienen bij deze gemeenschappelijke belangen 
gezamenlijk op te treden . DAARO~: f,10ETEN BIJ DE K01\2NDE VERKIEZING OOK 
DIE YM.::ERADEN GEKOZEN .'lORDEN, DIE VOèm VREDE ZIJN EN DAARDOOR ARBEI
DERSB~LANJEN ZULLEN BEHARTIGEN! 
Om dit te bereiken is WIL TOT SA.IrïENWERKING NODIG ! "De Metaal" wekt 
alle arbeiders(sters) op in de afdelingen gemeenschappelijke. candida
ten te stell~n! bestaande uit de beste en strijdbaarste arbeiders, on
geacht hun l1dmaats~hap van vakvereniging. 

Amsterdam, 10 Ap~il 1951. 



Oproep 
aan de Amsterdámse 
werkende bevolking 

Veel i~ gesproken en geschreven over de vorming van de nieuwe regering. 
In het bijzonder ook door de werkende bevolking. 
Voor ons immers was de voornaamste vraag: zal er verandering komen 
in de gevolgde loon- en prijspolitiek die de armen steeds armer en de 
J:ijken steeds rijker maakte? 

Echter de eerste dag van het beleid van de nieuwe regering heeft met 
één slag duidelijk gemaakt, dat de gevoerde loon- en prijspolitiek niet 
alleen zal worden voortgezet, ja zelfs wordt verscherpt. 

De prijzen stegen in 1 dag met 10-40 pCt 
Zo was het met vet, boter, margarine, brood. Nadien volgden kolen, 
electriciteit, slaolie. 

Doch hiermede is de regering nog niet tevreden. Minister-president 
Dr. W. Drees heeft openlijk aangekondigd, dat de bevolking door verder
gaande prijsstijgingen met nog 5% meer zal verarmen. 
Dit offer zal volgens Drees nodig zijn om de hoge oorlogskasten te dekken 
waardoor "onze veiligheid" zou zijn gewaarborgd. 

Men wil de arbeiders laten offeren, de winsten laten stijgen. 

De waanzinnige bewapeningskosten, 
de 6 milliard, moeten dus uit ~ onze 
loonzakjes komen 

Werkers van Amsterdam 
Wij, arbeiders uit de Amsterdamse metaal-, transportbedrijvtm, bouw
vakken en andere bedrijfstakken, leden van het N.V.V. en E.V.C., ver
enigden ons reéds in het Amsterdamse Comité ter verdediging van het 
levenspeil. 
Wij verenigden ons, gedreven door de overtuiging dat indien leden van 
het N.V.V. en E.V.C. tezamen met alle anders- en ongeorganiseerden op
treden tegen de politiek die onze gezinnen steeds verder verarmt, wij 
onoverwinnelijk zijn. 

• 



Daarom riepen wij ook op tot demonstratie voor de kantoren van het 
N.V.V. in de P.C. Hooftstraat, teneinde ook daar onze rechtvaardige eisen 
voor te leggen. 

Werkers van Amsterdam 
De 5% loonsverhoging is in verhouding met de gestegen prijzen onvol
doende. Dit moesten de bestuurders der samenwerkende organisaties be
vestigen, maar ook zij stellen zich op het standpunt, dat de arbeiders 
een offer moeten brengen ter wille van de bewapening. 

De prijzen blijven voortdurend stijgen, een krachtig optreden hier.tegen 
is dwingende eis 

Wij besloten tot een Amsterdamse Conferentie, waarin arbeiders uit alle 
organisaties en uit alle bedrijfstakken tezamen zullen moeten besHssen, 
-wè1ké maatregelen thans moeten worden genomen om het leven en het 
geluk van onze gezinnen tegen deze aanslagen te verdedigen. 

Deze Conferentie zal plaats vinden YUf,Xfl~prtfCH 1 9 April a · s • 
We doen aan deze conferentie het voorstel onmiddellijk de strijd te 
organiseren voor: 

1. een lo~ms- en salarisverhoging van 10% voor alle werkers; 
2. volledige compensatie van de prijsverhogingen en het instellen van 

een absolute prijzenstop. 

Wij roepen U op in Uw bedrijf, in Uw bedrijfsafdelingen deze eisen te 
bespreken en afgevaardigden te kiezen voor deze Conferentie. 

Verenigt U in Uw bedrijf, vormt bedrijfscomité's ter verdediging van 
het levenspeil. 

Strijd tegen, oorlog VJ~Or het geluk en de 
toekomst van ons en onze kinderen ! ! ! 

I 

• 

Namens het Comité ter verdediging van het levenspeil; 

C. E. BLANKEN, Wijttenbachstraat 79 s. 

,. 

• 
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Colloga's Metaalbewerkers, 
Wij arbeiders , werkzaam bij de Meroed•:s Snelpersen Fabriek hebben 
een korte en suooesv-oUe strijd aohte:' de rug. Onze strijd was er 
6én, welke gevoerd werd om de nood in onze &f:tJlinn.en tegen te gaan. 
In onze, evenals in UW gezinnen, wort:t vooral door de j .1. prijs~ 
stijgingen in toenemende mate het le·~anspeil T.O.rlaagd. . 
Deze verlaging van het levenspeil. vi:1dt zijn eorzaak in de oor-
1ogsvoorbcreidf.Ag va,n de Nederlandue Hegerinf, welke in opdracht 
van de imperialist;Lsohe oorlogsdri;)vers word doorgevoer.d. 
Op grond van deze toenemende verarni.'..g in o!l.2)e gezinnen hebben wij,
arbeiders van }4orcedes, ongeaoht.hoe tij georganiseerd of politiek 
der-kond zijn, na overleg h~t besluit tenomen van onze dir~ctie te 
eisen, 

DAT A.S . VRIJDAG 30 MAART 1951 E INHOUD VAN ONS 
LOONZAKJE MET DE 5-% VERMEERDER.J DIENDE TE. ZI,~!!_ 

N~dat de directie weigerde aan ons gerechtvaardigd verzoG~ gevolg 
te geven, besloot het totale per~oneel door ean sit-downstaking 
haar eis kracht bij te zetten. 
Deze staking welke Woensdagmiddag te 3 uur begon, duurde in vol
slagen eensgez indheid tot Donderdagochtend 8 uur. 
Tijdens de sit-downstaking vond een Personeelsvergadering plaats , 
waar ook de bestuurders van de Vakorganis~ties waren uitg~nodigd. 
Er is echter alleen een E.V.C.~bestuurder gekomen. 

~i o n z e a c t i e @~ ~n. y o 1 1 e d i g s u o .
c e s b e k r o q n d. ~!:.~ v i n d t z ij n o o r z a a k 
i n h e t f e i t d a t : 

WIJ ALLEN CONSE~UENT BLEVEN STAKEN TOT ONZE 
EISEN VOLLEDIG WAREN INGEWILLIGD! 

Collega ' s metaalbewerkers, wij arbeiders van de Marcedes toonden 
U allen, dat door daadwerkelijke actie , successen direct te berei
ken zijn .. 
Wij hebben in deze actie ervaren welk een kracht wij be~itten . 

Wij hebben ervaren. dat in een hechte eensgezindbeid onze onover
winnelijkheid schuilt. 
Wij, arbeiders van de Marcedes richten ons tot U, opdat U lering 
kunt trekken uit onze strijd. 

DOET ALS WIJ! DULDT GEEN ENKELE VERSLECHTERING!! 
DULDT GEEN TOENEMENDE VERARMING IN UW GEZINNEN! 

LATEN WIJ GEZA~~NLIJK STRIJDEN VOOR DE VOLLEDIGE COMPENSATIE 
VAN DE PRIJSVERHOGINGEN! 

IN ONZE EENHEID SCHUILT DE OVERWINNING.' 

Het gehele Personeel van 
Mercedes Snelpersen. 
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·'(12) .Jj/l?ut~ , 
/l)t~~. 

;\ ./~ i'J JJ.~ J'IJE·.r j.\_~\1 .. .:-\;{l.)E.J.DE;{s van .;.\J'~Js·r~:t.O.;.\"J''~J-
CoJ.1ega ~ s Lietaalb4'werk~.rs 

1 

·Nij J arooiders wer~ bij de M:Qr.oedes snelpe.l!'sen Fabriek hebben 
een korte en B'-1C"eavollG strijd achter de rug . Onze stx-ijd was er 
ó<!n, welke gevoer!t werd om de no~d in onze gezinnen tegen te gaan . , 

. ln onze! .evcna.ls in Uw goziv...nen , wordt vooral door de jl. pr ij ss tij-
.a.· ingen J.ll toenemende mate het levenspeil ver laagd. ' 
n~z e verlll~ing van het leYen~peil vindt zijn oor~aa.k in de oo::rlogs
YOOl'ber t ;i.dlng V'an de l'Iederlandse re.g~ring , welk~ i n opdr a c-ht van de 
imper:i.alistis ~he oorlogsG:rijvers w.ord.t d,qor.gevoel;'d • 
O:p grond van deze to~netn.et'l;d:e verarming in onze get.innen hebb-e.n wi j 

1 arbeiders vn-n de IJ&roed;es) ongeacht hoe wij georganise~rd of ... pQlitlek: 
denkend zijn, na overleg met bésluit genomen van onze di~eati {:l te ei.
s en1 

DAT A .S. VRIJDAG 30 MAART 1951 DE INHOUD VAN ONS 

LOONZAKJE MET DE 5% VERMESRDERD DIENDE TE ZIJN! 

Nadat de directie weigerde aan ons gerechtvo.ardigd verzoek gevolg 
t e geven! besloot het totale personeel door een sit-downsta ki ng 
haa i' eis kra cht bij te zetten . 
Deze staicing welke Woensdagmiddag te 3 uur beg~n, duurde in volsl agen 
eensgezindheid, tot Donderdagochtend 8 uur . 
Tijdens de sit-downstaking vond.een Personeelsvergadering pl aats, 
waar ook de bestuurders van de· vakorganisaties waren uitgeno4iigd . 
Er is echter alleen een E .V . C~-bestuL~der gekomen ~ 

!L~! o n z e a e t i e m e t 

~~ b e k t o o_g~ w e r d 

.:!:~!!. _h._~ f e i t d a _i_.:. 

e e n LQ_L!_~i~ .L~~ 

!....L n d _1 ~.LL.f! .2....2. r z a a k 

WIJ ALLEN CONSEQUENT BLEJTE!L_ STAKEN TOT 

~ EISEN VOL~iDIG WAREN INGEWILLIGD! 

Collega's metaalbew~rkers , wij arbeiders van de hleroedes tûonden 
U allen, dat door daadwerkelijke actie , successen direct te ber ·e i ked 
zijn~ 
Wij hebben in deze actie ervaren welk een kracht wij bezitten . 
Wij heboen ervaren , dat in een hechte eensgezindheid onze onoverwinne~ 
lijkheid schuilt. 
Wij, arbeiders van de Neroedes richten ons tot U, opdat U lering 
ku~t trekken uit onze strijd . 

DOET ALS WIJl DULT G,è;j!;N ENKELE VEI,SLECHTE:RINGI 
DULT GEEN TOENEME~l)E VERARMING IN. UW GEZINNEN! 

LATEN WIJ GEZAMENLIJK STRIJDEN VOOR DE VOLLEDIGE CO.MPEN

Sb TIE VAN DE PRIJSVERHOGINGEN! 

1!f~E EZNHEID SCliUIL'l1 DE O'IJERWINIHNG 1 

/\)~u/U(-~~ À· ~'J"'" ~~ JJ (,...._ ~ .... -.~ L\.He t . gehele personeel van 
, i..Iercedes Sr:el per sen . 

'-~'·' -v:· <} \ ;G ~--r c'>- U tJJik---LUéÁ-~-v( ~--
~~ ... JG~ . --~ .:xL_ VJfl~tA,- '- -
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Aan de werkers van 
Amsterdam 
Algemene Staking in het Veenbedrijf! 
Staking in de Twentse Textiel; staking bij Albert Heyn en Verkade; staking in de Bouwvak 
in Amsterdam; stakingen in Heerenveen en Drachten! 

In andere bedrijven groeit het verzet en organiseren de arbeiders zich voor de strijd. 

Wat is de oorzaak van deze stakingen? 
Reeds vanaf September 1950 stegen de kosten van het levensonderhoud met ruim 15%. 

De 5% loonsverhoging die werd gegeven is absoluut onvoldoende om deze stijgingen op ie 
vangen. 
De prijzen blijven nog voortdurend stijgen! 

De werkers zullen nog meer moeten offeren 
luidt het parool van ondernemers, regering en Uniebestuurdet:s. 
Want voor de bewapening is 6000 millioen gulden uitgetrokken en die moeten door de wer
kende bevolking worden opgebracht. 

6000 millioen gulden die zij uit onze loonzakjes willen halen ten koste van de gezondheid en 
het geluk van ons en onze kinderen. 

6000 millioen gulden die zij willen gebruiken om er een nieuwe, verschrikkelijke wereldoor
log mee te maken. 

Maar de werkers kunnen en willen geen enkel offer brengen voor oorlog en bewapening, zij 
willen leven! 

Dat is de oorzaak waarom op dit ogenblik reeds duizenden arbeiders het wapen van de sta
king hanteren. 

Zij tonen aan, dat de. eensgezinde en massale staking voor loonsverhoging, het juiste wapen 
is om de vloedgolf van verslechteringen af te slaan. 

WERKERS VAN AMSTERDAM, 
Wij roepen U op solidair te zijn met de thans reeds in strijd staande arbeiders in de venen, 
textiel- en voedings-industrie en de bouwvakken. 

Wij roepen U op te komen naar de: 

Gro~e openbare 
op Donderdag 26 April 

vergadering 
in "De Diamantbeurs'' .. 

BEREND BLOKZIJL, voorzitter van de E.V.C., zal een verklaring geven over de achtergrond 
van deze strijd. 

Daarnaast zullen een V eenarbeider en een Staker van Albert Heyn het woord voeren. 
Aanvang 8 uur. Zaal open 7.30 uur 

Komt • 
1n massa naar de Diamantbeurs 

Pl. Centrale E.V.C., Amsterrl ··--, 
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zijd~ v~n ~r Sn~jot·Dnie fi~a~ ~a~~ 
g;;.-.;::.a:: t o :;~·.:-:: !:"1 t '":À ~.~· , te<1!ll; ~.- t.t• geen 

liEit l'l.j1:t ~wn::: e~od.: ;::::tar aî.a1cidin:'; m·ll V.•: .1.r f,t '.'"!.( • 'SF.nnc"JY .ilet er ech
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Eerr.cnJ d~.i ~.!l< w.:1.·1 '.1•~·~ oi:s <.':?Attle-.d cll~e ~nr.: .~d .·,.: IfrtïJv·erbetHring doo.t• 
"JJe. 'd ·w::· i1 C''l <·.'' c~o. '; a.é' ,J.r 1:1 0 i c. .:• ak, F :-:: <:J r:.·.:.:: .i t .l J o .1 ~~ o nc ~.i ·-; mAt ·.:u 1 1. "./1) ~ e 
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t..:~.:i.1\.H".. 2.o\·v.1-. J.Jit Z·E'·~;-..1 d., C::;n:·,1· te t;.i'~H!~ M!:.:-:r, r.ut ~ ... t ~üiiûk .... rc 'tt) 
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n~n kij!.<'.:H. or.. .. •.Jk ~Jet; 0. :la':. z:j hotArbo:!.d.üt ·J.lc bo:•J.!1& ~.jl:::.to ·.aü !"Lor.;c····• 
zo ~·a<3.1.g ni~:t \1en~ 11Elen ~:l n m~t e-;e rsoca. worclt ·cc~:-,i'.GU\H! \1:un1n 
KC•·JD Vu.t:-.!ak en v.d,I..~nd~= Heenz e1kOg.."'..;n u:J·:.IJu!~ing 'bet:ttt.C:~~. j:1., z~J.:fu 
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VG!'G~a!lû n!.et v:ro0nd. 1s, zs.l :.not ~e - :tol!c~n in een wn~·~.ld. i/Val'!.r. &!'101·';; IC'Yl' 
~E.1fde ~eJ~e.!":J"id ~.;.nnen vo:· .. ·l'l:r•..,.'\, we:l"klc~!.li",r.;.j"' er.~·).::·& lfvcr de oudo 
d..::.t WJj no~ ~:.:~:chtQ a~· .. ·, ~1ot begin vandae nic'. beut:-J.a/ï, clat. wete.1 v:i.,1 nog 
e.l'Lo cl.LenJû Eït...::;on~ Nat.u.urli. k, de nioto :Bn hot ::.f.j jh4.!.:t. .Jr;, s~··jl;}t-Un:l.f) 
hc.roz1 ~····~~'ÓEH1 ll't E:"t t.:~oe) 0no "viiO! t.c d:l o d.u7.e m~:::a.l.t:!.!huppij ..... •: Jr·rn :b,,~::-t b.;~-
ncucten, dat de e~h~1d van all05 bij ~alkt. Hut z~l n1~t l~nt· ~~~r d~ren 
c1.c COW.JC':.t.•i.:;·::::.• li.o-t,, Te:;:;vi.XJ .. . q n=tn clo o:t' •o~)l< aJ.:.J ïv'C~t· ;,ur·:ipçtJl' ~.'.:rl't'lidero 
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1Tod.~.r·lan:~:.f.l b,!VO~·.l<ll'!f~ haox• deel 1'3.e.n v.:~n ~~1;:\l:<: ~ • .;l'• W·?n1ld. ga:::·.:~\ .iJr~~'>\'h Do 
h('lt J.tl&nti.Ci.'..: .. ï?.J.o ~. r1oeten l)ij•it·agau.v~orbc~;::U.l(..fl; ,-'~.~o ock ;1.1 11 \'m.it dG 
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Dl·ako. ... re ;{).w.;:..o::n 11\:î,ige:·. nog ~e<.J.o.:r voorkomon, ztül~:::n .::n::;~~ u:-.• btt~te:r.o 
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w~nnot;~:· or· v:P. d0 1~.~-:.·~~te pr-ijt:nrorh~f· ..,ns. 1ocm(';9.k,JO t<Wé:·~ht ko:;n·.;~ J!..an n1et 
glne_; Rl 'n li. 'f'lC zcu z:t,jn gavolgd, ·~:t~ n., .. ~· voo.; .. l<t . .Hl '.:>.1.c.on wm•do:.1 g":b.l"V.ikt . De 
m:. oe/~{ , ·~6! ···3(.~r, u% l.·~t:·ncve~h.:>glne So-.vj(;ll--·Un:ie è..:;r.;)nntreE>l t, hatl.r vrodeo 
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Hl ZiC·7 d,; ll1 :;bu:. ~~.::-·s hE'!t o•cte dû b0lo:').i}~!1 \l'::n. eh) c..:c~C': :i::;;;:·r. .C .. ic•:. g-o-
geVï::.D.l" 1h .. a:: th=:.r~:-\ )Ol~ öieat dan oolt: b~•'lt z~.jn nwt OOi.'lvg::~·.itQ"";.·..-e:" 
dief. r::le bc.m::por~n~i';.:;dlo::~p. Zij D~;l"ij,ien lCf.en hût b<>-E:.tid"'vt'l.n ó.c rego-
1i7(',-.;l Jll.k;;oe:r;~ g.:>uJ., 19.~ e ... • van .dt' r'!.ng bet~k;.mt ~t·cijc:..~n voo:;:· d.e: Y~·ods! 
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Werkers van Nederland! 
Uw leven wordt elke dag duurder; 
de armoede neemt toe 

Zelfs de altijd llOg rooskleurige cijfers van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek wijzen het uit. 
Van September 1949 tot 15 November 1950 zijn de kosten van Uw levens
onderhoud met meer dan 15~c gestegen, en zijn dus de eerste en tweede 
5% loonsverhoging alweer met ruim 5 /., overtroffen. Daarbij komen nog 
de huurverhoging, de verhoging van de indirecte belastingen en andere 
prijsstijgingen. 

DE REGERING WEIGERT TEGEN DE TOENEMENDE DUURTE MAATREGELEN TE 
NEMEN EN WORDT IN DEZE RAMPZALIGE HOUDING GESTEUND DOOR DE BESTU
REN VAN DE UNIEBOND EN. 

GEEN PRIJSSTOP,· OMHOOG DE PRIJZEN, 
DAT IS HU~ PAROOL ! WAAROM? 

OMDAT ZIJ DE MILLIOENENWINSTEN DER GROOTONDERNEMERS NIET WENSEN 
TE BEKNOTTEN. 

OMDAT ZIJ AAN DE DOLZINNIGE BEWAPENINGSWEDLOOP DE KOOPKRACHT EN 
DE GEZONDHEID VAN ONS VOLK OPOFFEREN. HUN KOERS IS : OORLOG I 

Hun medewerking aan het herbewapenen van Duitsland iS daarvan 
het jongste en meest overtuigende bewijs. 
Wij vragen U: wilt gij, dat de Wehrmacht tot nieuw leven wordt gewekt, 
die 11 jaar geleden ons land en volk brandschattend en plunderend 
overweldigde? Neen natuurlijk! 
Mjllioenen guldens verslindende straaljagers vliegen over Uw huiZen, maar 
in die huizen wordt de linnenkast steeds leger en de margarine steeds 
schraler. 

GIJ WERKERS VAN NEDERLAND, VADERS VAN UW 
GEZIN, GIJ MOET HET BROOD VA.N UW KINDEREN 
VERDEDIGEN ! 



Een prijzenstop alleen is echter niet voldoende. Ook Uw loonzakje zal -
nu de r~ering niet bereid blijkt de koopkracht door prijsverlagingen te 
herstellen - moeten worden aangevuld. 
De Algemene Raad der E.V.C. stelt U daarom voor de actie tegen de duurte 
verder te ontwikkelen in de strijd voor een 

DERDE 5 RCT LOONSVERHOGING 
met een minimum van f 2.-, per week. 
Discussieert hierover met elkander, openhartig en· kameraadschappelijk, 
op Uw fabriek of werkplaats, op Uw kantoor, in de personeelsvergadering, 
de vergadering van Uw bedrijfskern of van de vakbond, waarvan U lid 
bent. Brengt het resultaat van Uw discussies ter kennis van de regering, 
directie en vakverenigfngsb~sturen. 

STUURT UW AFGEVAARDIGDEN NAAR HET BUITENGEWONE LONEN- EN PRIJ
ZENCONGRES TE AMSTERDAM OP 10 MAART EN DEMONSTREERT UW VASTBERA
DEN WIL TOT VERDEDIGING VAN HET LEVENSPEIL. 
GIJ ARBEIDERS EN ARBEIDSTERS, GIJ HEBT DE BESTE TROEF IN HANDEN ! 

Dat • 
IS Uw eenheid! 

LEDEN VAN HET N.V.V., LEDEN VAN DE E.V.Cj .• BESEFT, DAT VOOR AL UW SAMEN
GAAN DE BESLISSEND!!. vOORWAARDE IS 'ltOT SUCèES! DE ACTIES VOOR DE 
KERSTGRATIFICATIE LEVERDEN DAARVAN HET ONWEERLEGBAAR BEWIJS! 

VERSTERKT DIE EENHEID! 
SLECHT DE SCHEIDSMUREN, DIE U VERDELEN! WEEST EEN, WAAR HET 
GAAT OM UW GEMEENSCHAPPELIJKE BELANG ! 

Levert slag tegen de duurte! 

Eist een absolute priisstop! 

Eist de derde 5 pCt. loonsverhoging! 
14 Januari 1951 

De Algemene Raad der 
Eenheidsvakcentrale 
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SLAAT DE HA IDEN . INEEN! 
Nu de kernverkiezingen . bij de 

N.D.S.M. en de A.D.M. q.chter de 
rug zijn, is het goed om uit de uitslag 
van deze verkiezingen en de wijze 
waarop de verkiezingen gehouden zijn, 
een conclusie te . trekken, om vanuit 
de:z;e conclusie hèt werk in en buiten de 
kern in het belang van de arbeiders 
voort te zetten. 
In de eerste plaats springt onmiddellijk 
in het oog, dat het de besturen der 
Unie-organisaties niet gelukt is, om, 
zoals zij zich hadden voorgesteld, de 
invloed van "De Metaal", als enige 
werkelijke vertegenwoordiger van de
arbeiders in de metaalnijverheid, weg 
te vagen. Alle pogingen hebben deze 
bestuurders aangewend om hun plannen 
uit te voeren. 
In de voorbereidingen van de kernver
kiezingen van de N.D.S.M. hadden zij 
in samenwerking met de directie het 
kernreglement drastisch gewijzigd. Het 
bestuur· van de kern, wat voorheen uit 
alle groepen van de arbeiders welke in 
de kern waren vertegenwoordigd, 
moest bestaan, ZOl,l indien de regle
mentswijziging verk_eerd zou worden 
toegepast, uit de meerderheid van ,de 
kern gevormd inen worden. Daar-
naast werd het al zetels in de kern 
terB.ggebtacht 0 op 29. 
Deze beide wijzi . 1gen waren voor de 
bestuurders van de Unie-bonden nood
zakelijk omdat zij enerzijds; een open
lijke ontmoeting onder gelijke voor
waarden aan de stembus, tussen de 
verarmings- en harder werken politiek, 
die door hen wordt voorgestaan en de 
behartiging van de grieven en verlan
gens die waren samengevat in een Pro
gram van Bedrijfseisen, vreesden; an
derzijds ; moest bij de leden van de 
Unie-bonden een bepaalde sfeer ge
schapen worden om toch vooral op de 
vertegenwoordigers van de Unie-bon
den te stemmen. 

· Hoè groot echter de weerzin . j;egen de po
litiek van de besturen der Unie-organisaties 
is, bleek wel uit het feit, dat de ~didaten 
van de Unie op de N.D .. S.M. geen bereid
verklaringen ·hebben ingeleverd, zulks in 
strijd met kern-reglement, terwijl bij de 
A.l>.M. waar het kernreglement prec,ies 
hetzelfde vermeldt, de candidaten van de 
Unie wel een bereidverklaring inleverden! 

Het is duidelijk dat de besturen der 
Unie-organisaties de bereidverklarin
gen wel ~adden ingeleverd, indien alle 
candidaten zich bereid hadden ver
klaard om candidaat voor de kern te 
zijn. 

Daarnaast kregen de leden van de Unie
organisaties een ledenbrief thuisge
stuurd, die zodanig was opgesteld, dat 
in verschillende gezinnen van deze ar
beiders onenigheid ontstond. 

Ondanks echter al deze pogingen die 
deze heren hebben ondernomen is yoor 
hen de uitslag van de kernverkiezingen, 
zowel bij de A.D.M. als de N.D.S.M. on
gunstig. Tegenover de vertegenwoor
digers van de Drie Unie-or-ganisf!.ties 
verkregen de arbeiders welke de gr-ond
slag van de grieven en verlangens hun 

we;rk in de kern 
het grootste 
Bij de N.D.S.M. is de sanieru>tlt:HJ.HI<! van 
de kern nu: 

de ANMB (NVV 
de KNMB (KAB) 
de CMB (ÇNV) ..... 
"De Metaal" (EVC) 

Bij de A.D.M. ï,s de 
de kern nu: 

de ANMB (NVV) 
de KNMB (KAB) ....... , .. . 
de CMB (CNV) 
de vertegenwoordigers 
de bloklijst 

2 zetels 
1 zetel 
1 zetel 

6 zetels 

waarbij bij de A.D.M. n g in aan~er
king moet worden geno , 'n, dat de ar
beiders uit nachtploeg n t in de gele
genheid waren om hun st m uit te bren
gen. ! 
Op de N.D.S.M. hebben hans de vol
gende 14 kameraden van 1 jst 2 "De Me
taal" zitting in. de kern: 

C. v. d. Lugt, ketelmaker, • op werf West; 
H. Blokland, koperslage1·, . op werf West; 

- S. Koning, hakker • • . I OJ) werf Oost; 
B. de Looze, bankwerker • op werf West; 

.--n. Sont, EI.. Lasser • • . op werf Oost; 
J, v. Rath, Koperslager • op werf Oost; 
A. J. Dpbblinga, :Pokw. • op werf West; 
P. Kos, transporteur. • • op werf Oost; 
J. Borsje, ijzerwerker. • op werf West; 
J .. H. Spek, ijzerwerker • op werf Oost; 
w. Bartéle, klinker. . • • op werf West; 

, J, Bog~rd, bankwerker op werf Oost; 
-.K. Col'nèlisse, modelm.. • op werf West; 

J. Baars, ijzerwerker • • op werf Oost; 

Bij de A.D.M. de volgende kameraden 
van de Bloklijst: 

- H. Ledegang, draaier. 
- J .. J. Varenwijck, brander. 
- P. G. van Wijk, bankwerker. 
r.- A. de Vries, bankwerker 

J. v. Luin, El. Lasser. 
c. de Rijk?, koperslager. 

Deze kameraden hebben zich accoord 
verklaard, dat zij als richtsnoer voor 
al het werk wat zij in •dè kern en buiten 
de kern zullen verrichten, de uitvoering 
van het Program van Bedrijfseisen zul
len nemen. , 
Tezamen met de arbeiders uit het be
drijf zullen zij dit program van Bedrijfs
eisen verwezenlijken. 

Dat is mogelijk indien gij de handen in
één slaat. 

DENI( OM DE C.A.O. 

HET gebeurde op één vari de laatste 
kernvergaderingen van de oude 

kern op de A.D.M., dat een van de Unie
kernleden zelf een timmerman, de vraag 
opwierp, of er inzake het gereedschap
geld voor de timmerlieden nu niet een 
betere regeling mogelijk was en de ver
goeding voor het gereedschap verhoogd 
zou kunnen worden. Hij wilde graag de 
mening van de kern over deze kwestie 
horen, om dan eventueel bij de directie 
deze zaak aanhangig te maken. 
Het gebeurd niet veel dat de Unie-kern
leden in discussie gaan, maar'in dit ge
val sprong een van de andere Unie
kernleden nog voordat hij om het woord 
gevraagd had op en riep vol verwijt 
naar het Unie-kernlid, . die dit verzoek 
aP:n de orde had gesteld: · 

"Man hoe kan je dit nu doen? Er is toch 
een afspraak voor de Amsterdamse Metaal. 
nijverheid, dat er f 1.- per week betaald 
zal worden, omdat er in de C.A.O. geen 
bedrag genoemd wordt." 

Het Unie-kernlid wat het voorstel om 
het gereedschapgeld te verbeteren had 
gedaan, was door deze interruptie vol
ledig van de kaart en zei snel voordat 
er verdere discussie over dit vraagstuk 
zou kunnen komen, 

Ilr heb het zo niet bedoeld, ik wist niets :van 
deze afspraak, maar er staat niets in de 
C.,A.O., ik trelr mijn voorstel in! 

De kernleden van "De Metaal" hebben 
deze crisis in het kamp der Unie-kern

-leden, in eerste aanleg onvoldoende ge
reageerd door het voorstel niet direct 
over te nemen. Na deze kernvergade
ring is deze eis in het Program van 
Bedrijfseisen opgenomen, omdat het de 
C.A.O. juist verbeterd, terwijl de af-

• 

spraak voor de Amsterdamse Metaal
nijverheid, in 1946 gemaakt is en sinds 
die tijd alles duurder is geworden, dus 
ook het gereedschap. 

·Deze hele situatie is echter typerend 
voor de wijze waarop de Unie-kernle
den de .lijn van hun bestuurders uit
voeren. 
In de voorbereiding van de kernver
kiezing gaven de besturen der Unie-or
ganisaties een Manifest uit, waarin zij 
praalden en pochten met de pere~kte 
resultaten welke waren vastgelegd in 
de C.A.O. 
Het program van bedrijfseisen was vol
gens de heren bestuurders van de Unie, 
een Program om afbraak en chaos te 
kweken, slechts hij die de C.A.O. volgt 
ook in . de kern, wordt voor dwalingen 
behoedt en is in staat opbouwend werk 
te doen. , 
De besturen der Unie-organisaties heb
ben echter liever dat dergelijk.e voor
stellen niet op tafel komen. Zij wÎllen 
de kern als een apparaat zien wat de 
.vuile was van de directies op moeten 
knappen en voor de arbeiders ver
dedigen. 
Het is echter wel het werk van de kern 
om voor de arbeiders noodzakelijke ver
beteringen, binnen het raam van het be
drijf, zoals gereedschapgeld, vuilwerk
toelage, etc., etc. bij de directie aan
hangig te . maken. 
De arbeiders dienen dan ook met hun 
grieven en verlangens, de kernleden op 
de hoogte te stellen, zodat tezamen met 
de arbeiders de kernleden geen afbraak 
bedrijven of chaos veroorzaken doch 
positief opbouwend en vruchtdragend 
werk verr~ten. Een A.D.M.-er. 



• ' Een .les in demoera e dat de vertegenwoordigers van "De 
Metaal" niet geschikt zijn voor kern
bestuurder. Noch in de kern noch bij de 
verschillende publicaties konden en 
kunnen zij met bewijzen komen en de 
Unie.-kernleden van de nieuwe kern 
hebben bij de verkiezing van het nieuwe 
kernbestuur geen enkel feit kunnen 
aanhalen, waarmee de vertegenwoor-. 
digers van "De Metaal" tot niet voor 
hun taak berekende kernbestuurders 
zouden kunnen worden verklaard. 

JN deze tijd hoort men nogal dikwijls · 
het woord democratie gebruiken. 

Ook de Bestuurders der Unie-organisa
ties vooral die van het N.V.V. beroepen 
er zich op dat zij de enigen zijn, die de 
democratie op de juiste wijze toepassen 
en verdedigen. 
Bij de verkiezingen van het kernbestuur 
van de N.D.S.M. hebben de Besturen 
van de Unie-organisaties echter laten 
zien, dat door hen de democratie alleen 
wordt toegepast, wanneer het in hun 
kraam te pas komt, vooral wimneer men 
op de hoogte is van de manier waarop 
vroeger de samenstelling van het kern-
bestuur tot stand kwam. . 

in de periode dat er bü de N.D.S.M. nog per 
afdeling gestemd werd, was de samenstel
ling van de kern 25 E.V.C. vertegenwoor
digers en 1 N~V.V. vertegenwoordiger. 
Desondanks was deze enige Unie vertegen
woordiger in het kernbestuur opgenomen. 

Toen de Unie-besturen bezwaren had~ 
qen tegen dit soort afdelingsverkiezin
gen, kregen zij van de E.V.C. Metaal de 
volledige ondersteuhing om bij de kern
verkiezingen niet meer per afd~ling, 
maar per lijst over het gehele bedrijf te 
stemmen. In dit geval een volkomen 
juiste toepassing van de democratie 
door de E.V.C. Er zijn echter nog bedrij
ven waar per afdeling kernverkiezingen 
worden gehouden, b.v. Wilton in Rot
terdam, doch daar hebben Besturen der 
Unie-organisaties geen behoefte om de 
verkiezingen per lijst van het gehele 
bedrijf. Het is voor hen n.l. voordeliger 
om de verkiezingen per afdeling te hou
den. 
Bij Werkspoor, werden voorheen Fa
brieksraadverkiezingen per afdeling ge
houden, in de toekomst wordt dit echter 
veranderd en zal nu per lijst worden 
gestemd, echter. . . . de besturen der 
Unie-organisaties kunnen hun eaudicta
ten zo zonder meer stellen, 

maar de arbeiders welke rJet in de Unie
organisaties of ongeorganiseerd zijn, moe
ten minstens een derde deel van het aantal 
arbeiders dat dus tot de niet georganiseer_ 
den beschouwd wordt aan handtekeningen 
inleveren om aan de verkiezingen deel te 
nemen. Volgens de besturen der Unie
organisaties is dit echter volkomen in over_ 
eenstemming met de democratie. 

Bij de verkiezingen van het kernbestuur 
van de A.D.M. hadden de vertegen
woordigers van de Bloklijst (leden van 
"de Metaal" en ongeorganiseerden) 
zich op het standpunt kunnen stellen, 
dat zij nu zij 6 van de 10 zetels in de 
kern innamen, ook alle posten in het 
kernbestuur voor hun rekening zouden 
nemen. Zij waren echter van mening, 
dat ook aan de vertegenwoordigers van 
de Unie-organisaties een post in het 
kernbestuur toekwam en hebben dan 
ook aan ' deze vertegenwoordigers de 
post van secretaris en plv. kernbestuur
der toegewezen. Een volkomen juiste 
toepassing dus van de democratie, door 
de "De Metaal"! 
Bij de N.D.S.M. meenden de besturen 
der Unie-organisaties, bij de samen
stelling van het nieuwe kernbestuur, de 
democratie het beste te kunnen ver
dedigen, door de democratie te vertrap
pen. De samenstelling is daar n.l. nu 15 
vertegenwoordigers van de drie Unie
organisaties en 14 vertegenwoordigers 
van "De Metaal". Door de verande"in« 
in het kernreglement bestaat de gele
genheid, om het ge:fieiè k.ërnbestuur uit 
de meerderheid van de k:èrn samen te 
stellen, hoewel deze reglementsveran
dering door een kunstmatige meerder
heid tot stand was gekome- n de be
stuurders der Unie-bonden~oben van 

, 

die zij er 
gebruik ge-

grijpelijk, dat onder 
benoudens enkele 

in de thans ge
zouden nemen, een 

om de polit1ek 
n.l. geen vertegen

.Metaal" in het kern
eren. De bestuurders 

alles op gezet om hun 
"er door te 

gen sleepten zij deze 
vergaderingen, (één 
zel!s onder werktijd 

de laatste vergadering 
gehaald om de Unie

maar vooral te bewe-
van 1333 

kernbestuur te sluiten. 
Door op deze de Unie-kernleden 
onder druk te zetten is het de bestuur
ders in eerste instantie gelukt hun zin 
door te drijve , zij het dat één Unie-lid 
bedankte om p deze wijze in de kern 
zlttmg te nep! n. 

Wat deze be tuurders echter niet zal luk
ken, dat is · de arbeiders van de N.D.:S.M. 
verklaren, w rom zij de vertegenwoordi
gers van · 1stens 1333 arbeiders uit het 
kernbestuur hebben geweerd. 

Het gewijzi de kern-reglement ver
meldt n.l., rt diegenen welke niet 
geschikt zijn voor kernbestuur niet in 
het kernbest ur behoeven te worden 
gekozen. D'at lhoudt in, dat de besturen 
der Unie-organisaties moeten bewijzen, 

Het is ons echter wel bekend, dat onder de 
Unie-leden wel bezwaren zijn, tegen e~n 
aantal kernleden van de Unie-bonden en 
dat op werf Oost een petitionnement is ge
weest tegen het opnemen van enkele ver
tegenwoordigers van de Unie-besturen in het 
kernbes tuur. 

Tegen de wil van een groot aantal Unie
bonds-leden in, met volkomen negerj.ng 
van de uitspraak van 1333 arbeiders, is 
dus de samenstelling van het kernbe
stuur van de N.D.S.M. tot stand geko-

· men. 
De arbeiders kunnen hier dus op een 
aanschouwelijke wijze kennis maken, 
met de opvattingen van de bestuurders 
der Unie-organisaties over de democra
tie, en zelf constateren hoezeer deze op
vattingen in strijd zijn met elk werkelijk 
begrip van democratie. 

Opnieuw hebben de bestuurders van de 
Unie-organisaties bewezen, dat zij de ar
beiders bewust pogen te verdelen, al moeten 
zü om zo te zeggen, "over lijken gaan." 

Er past deze heren dan ook slechts één 
antwoord. 

Arbeiders geef deze verdeeldheid
zaaiers het enige antwoord wat mo
gelijk is, 
Sluit met elkaar een hechte band, vóór lots_ 
verbetering, vóór het behoud van de demo
cratische rechten. 

Een goede vader? f 
QEZE betiteling passen de directie's 

van de verschillende bedrijvennog
al eens op zichzelve toe, wanneer zij 
spreken over het gemeenschappelijke 
belang, wat arbeiders en directie van een 
bedrijf hebben. De arbeiders moeten zich 
dan als kinderen van het bedrijf be
schouwen en de directie vormt dan het 
hoofd van het gezin. 
Ik ben echter iedere avond getuige van 
een tafereel op de werf Oost, wat wel 
zeer in tegenspraak is met bovenge
noemde leuze over de gemeenschappe
lijke belangen. 
Wanneer ik 's avonds na afloop van 
het werk me naar het waslokaal begeef, 
dan wordt er recht tegenover het .direc
tiekantoor iemand met vereende krach
ten in een bus van de N.D.S.M. gehezen. 
Die persoon is een invalide en wordt 

soms door zijn collega's met stoel en 
al in de auto gedragen. 
Ik bewonder de veerkracht en werklust 
van deze persoon, maar ik hoop dat de 
goede vader ook eens 's avonds om 
even 5 uur voor het traam van zijn 
werkkamer gaat staan en zijn blik dan 
richt op het Bureau van Personele Za
ken. Dan kan ook hij getuige zijn, van 
een voorval, wat hij vele mensen erger
nis .oproept. Ik hoop dan dat hij als een 
echte goede vader naar de invalide toe
stapt en zal zeggen: "Het was goed zo 
beste kerel, maar nu is het genoeg. Je 
gaat naar huis met een behoorlijk pen
sioen". Indien dat misschien te veel ge
vraagd zou zijn, dan nog moet het toch 
mogelijk zijn ,dat zo'n invalide man, 
ook thuis zijn arbeid kan doen. 

Een N.D.S.M.-er. 

Betere werkkleding 
NU de zomer voorbij is, en natte en 

gure wintermaanden weer hun in
trede hebben gedaan, achten wij het 
noodzakelijk na de ondervindihg der 
·laatste maanden, eens over onze win
ter- en regenkleding plus laarzen te 
gaan denken. (Ja, denken, want het aan
schaffen van deze zo hoognodige attri-

. buten kost menige hoofdbrekens en 
geld, zeer veel geld zelfs en dit is juist 
hetgeen bruintje niet kan trekken). Met 
andere woorden, dit kan van onze he
dendaagse verdiensten niet af. 
Is het nu niet meer dan bil~ijk, dat hier 
ons aller familiehoofd, de Directie, ons 
hierin tegemoet komt; deze hoogst 
noodzakelijke dingen voor ons koopt, 
en allen die ze nodig hebben bij het in
dokken van schepen ter besc(- king 

stelt? 
Want zou het een overbodige luxe, en 
onverantwoordelijke uitgave zijn om bij 
kletterende regenbuien, deze mensen 
die bij het dokken niet kunnen gaan 
schuilen, doelmatig oliegoed en een 
paar laarzen te. verschaffen? 
Ik ben er zeker van dat deze uitgave ten 
volle verantwoord is. Menige keer is 
deze ·zaak bij de desbetreffende instan
ties aanhangig gemaakt, doch steeds 
maakte men zich er met een dooddoe
ner af. 
Dus kameraden, laten wij nu eensgezind 
onze we.ns naar voren brengen voo: 
grati~ verstrekking van oliegoed en 
laarzen, voor allen die dit nodig heb
ben en volhouden to~ het doel is be
reikt. Mombassa. 
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~EST"E"ED:l iJ\, STtiM: GO'im : ·. de~.~ l)e::;tuurders ech'j;er ovt>r -:;ul-
. . . le.r.1... zwi j .;en~. is: 

11: een j;'>·~eet,ü voori~~lc'nde èull~::..: .. ~ ··· 

----.- ..... -·· -·----------

t'lm; hr~b1Je.r wiJ cte ,.t.::-:rl:.s 1)oorm~-b·ei~ · .··dat ... d~. serne_r:twèrJ~ing, waar zij 
. ders g,einfo.rmeèrd? we u- ')l incipe I ·· .. zo. pra. t·-op, gaan? ei· toe leidt·; 

;';J?e î:ietaaP voorstaat bij de "ver,-· t .. dn.t ... ~e·· ar.beiders: ste-eds harder 
1-~;~.e:nng voor de .E'abrie1::sra.J.d en ~p ··1 .. "'moet~~- wBr.k~h-.d~Qr ·middel v:an 
\'18 lkB grond f3lag de l"..aad moet Wer- J Ü~ dq?r :··h.E,m __ t!;,08(~g_e._keurde ta-
leen:, .nG.melijk: • ~ r:tefmet:tngen; · -- · 

· î. Op grondB·lag vun de in' het ·1 dat doo·r ·d(:) Q . A·-.·Ó·:~· die ?.ij tot~ 
bedrijf levende gl~ie 1r-en eYl.. I st·;.nd gebracht :h~b.ben, de u:t-- . 
verlangens . bèiders bij Vlerkspoor '7.elf heb-

~ . De c.lndid~ ten ·op grondsla.g j tJi.:;n eJ:·vnran, dai! het tarief, 
van dit wer1:progran. uit en ' dot boven c1t: 3C% verdiend wordt 9 

door de arbeiders te stel- I mav.r voor edn l~le in gedeelte 
len . -·---~ - - -·-·--·-- .. YJOrdt -:J..itbet~ald; 

ln de di3cussie onderling :.1ebben dat .. het Bestuur van de Fatr.ieks -
w~ ·.er .... spoora1·beiàers ge;eend OI!' .. rrr.,;-ill als vertege~' 00Tdiger Vah 

~tlJ v. er ... - .i:-roe;rn·r. voor de F".ibriB1cs- 1 de Be stu.ren d.::r Unie -organi sa--
raad ver..,chillende punten na>ne- tie.;:;, •rei geren om 'J.al':'. de direc-· 
lijJ~: tie te ver~oeJran of de arbeiders 

·-in weH:e V~"~rm da"'l ook- een 
Vrij~ beschikking over de sn~p- Kerstr;Sr''l.tii'ic"~tie kan worden 
perdagen; verstrekt . 
Gr:ltis verstrekking ~-.er!ç:.~le
di11g aan ,.:lle ~it- rkspoorarbei . 
ders; 
1 CC·f~ 1Ji .i ;.Jiels;te e~l C'l'!'•·avaL 

t ·- - • ~ . ~ 

J:,et da">.rnanst enk~le puntfm. uit 
, de verschillende afdelingen , ··I0-

8.13 betere V•Hlichting in de Ke-· 
tel~ake~ij, reiGgeldvergoading 
voor de foren;~ en, verbetering van 
de outillage in de R--volverdrar:i
eri j en·~ . en•:; . 

U à ..Q.QL-~. _:l]'gun_wn_""Ç_n_n _ _yv...q _ _9.D-e s tu·· . ' ---
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z.;a8.ien, n:i.:Jt van de wi :is ' q_rengen, 

docJ?-_.br~Uw s_tem ~ t OJ2 één val}. 

i • di~ candidaten. die ~i~h bereid . ---- --~-

.hebben v~::r·kl c. rd om 01J grondslag 
.Bij"de ~ .u. : . ~ . en A . ~ .M . , ~qar 

. .. )J ?rbeitler. CJ:l de7.elfde ·vJijse 
een ;lerkpr• gram voor de kern s·.::-..
r-::<::notelden, hebben de Bestu . .re~ der 
Unieorganisaties ~el vun l~er eè-

ven en v{:~rlangen13 1Tv:r~e:ck in en 

~uiteL de Fabri~ksraad t~ verrich-

trold'::er: . .. 

·,v:::.rmeer '.á j d~~ scheld\·'oorden, ~ c-, 
als Jenechten van Moskou, stakings
gyrnnasiust~Jn; chat smnker3, satl.!l
lieten ZJ z . ?.Ouden optellan, d0.n 
stond meer dan een h[Llve pagina 
vol me~ dergélijke woorden . 

Ool biJ •:1ferknpoor- kunnen àe arb~i
ders iets derJ0lijkc verwachten 
van de Be.3tur·en. der Unieorganii;J;;;t-
ties. · · 

Zij 3Ull~n däar dQ.n ook bij o.qn
h-lan, dat ~ij de C.A.O. tot stand 
hebben r;ebr·wht met ~e talrijke 
.Y..22rdlil1_0~!'};' 1?'lraan verbonden, d·J.t 
~i;j 11 bO' o J.'ir1.e'1 zijn er: door de 
LJlè thoQ.e v._n .., .... memverkir~g der.:e 
voorci.dlan kond al: bereiken. ..'aar 

".ïen . 

========================~==~====== 

"tTElüCSl'OORDERS ! 

Zoals jullie bekend iS 9 is in de 
Fnbrieksraadsv~rgade~ing van Tiins
dng 12 Doc<'Jmber jl : door enige Fo.
brieksro.adsleden een voorstel ge 
AQnn ?m bi~ ~~.Dire?t~e een ver
soek :tn to r.t~enen voor een Kerst
g:r.Dt ifi CO. ti l3 . .. 

Hoe dringend noodzakelik dit voor 
ons is, behoeft niet nader uiteen 
ge7.et te worden • 

Ht:t duurder wordende leven is 
~en .rv'.l.litei t er~ ook voor \:erk
snoorders9 dagt;li~ks voelbaar. 



Over do oortzak,m daarvan will&n 
~ij nu niet redetwisten. Het feit 
is da8.r . 
Da8r 'tonze" onderneming ~aar i,n 
jaat uij met steeds hog~r wins 
ten uit de blis komt en wi~, ·he~ 
personeel, door steuds verdere 
v~rlagins va~ het levensp0il i n 
de put . l~jkt · het §ns ze er r e"de 
li ikf dn.~ di,t --vêi7, oek, bij de di.~ 
r~ut e ter tafel komt . . 
~och dit is voorlopig .onmogelijk 
gemaalrt door het F·:tbri eksraadsbe
stuur, hetwelk op het standpunt 
staat, d"'..t contracterende vakor
gc.nis.:.tie- belang boven het per 
son~elsbelang gaat . 
Lit is natuurlijk de grootste on
gerijmdheiJ , want hoe kunnen de 
F briC'l:sr •< d ;,; he stuurders het bes
te nun organisPtie- belangen die -
ntJn'? • 

STEM~ Or DE3E CM~DIDA~8N ! 

Door de ~eer korte termijn van 
voorbereiding, hebben de nrbe i 
ders onvoldoende gel~genhe id ge
had om nauwkeur i g na te gaan , 
wel ke c· .ndida ten als hun werke 
lijke vertegenwoordigers konden 
wordeh geste ld. 
Be.wust hebben de :>irect i e en de 
Besturen vnn do Uni e - organi saties 
deze taktiek gevo l gd, door tel
kens de verkie~ingen uit te ste l 
len, daar zij reeds in Ootober 

' hadden moaten pl 'J.P.ts vinden . 

., 

Ond~ks echt~r de pogingen van 
Directie en Bestuur ven de Unie 
organis~ties, hebben de arbeiders 
in de meeste rtfdelingen toch c-m
diduten gesteld, die op gr ondslag. 
v~n het 

PROGRA1.1 VAK EIS"2N VAN 
WERKSPOORiRBEIDERS 

Alléen en dan ook ~aar Ql l een ---- - . - .- -· - --~- zich hertiG hebben verkl~~rd om 
~ hut b0h~rtigen van d~ be-. nqmens an m~t de arbe iders de~e 
langen v:1n hot personeel. gri~Jven en y...,rl·tngens te verwer-

Di~ kans is ... r, wan·t een uroef-· lcalijken, zowel in, o.ls bui ten 
peti tiOflllGmen t in i:r.~.ige d~Lm V'J.n - c de Fabricksr'~;~d! 

· de fal~r· ielc h~;;:eft 'onomwonden uit- Dc·z; e c·mdidqj;en '6 ijn ~ 
gewe.zen, dn.t do W ,r·ks·pborde·rs 
biikans ~ lgemsen van oordeel ziin In dG Ketulmnkerij I: 

v v 1' . JASPERS 
d~t het Fabriek~raadsbestuur de7.e 

.wens op tnfel van de Directie de
poneert. 

~ 

Nemen wij bijvoorbeeld de afde
ling Smedurij, w~~rvan zich ruim 
80)o (h~mulijk 67 van de 8C man) 
~aguzijn III op 1 n2. îO~o en Af
korterij 100% zich voo~ deze 
w..::ns uitspr~ken , ongeacht hun 
liàm'1atschnp van welke v"'..kbohd 
den ook . ,I 

A~n de wens v~n ben , die di t pe 
ti tiorul<.~mtm t onder tekenden , te 
gemoet kom0n, dus voldoen, dat 
eou de· best~ propag~du voor de 
V'J.k'bond zijn . 
:Ue magslijkheden-zijn er: 

t94S: Fl.. 6 . 500 . 000 en 
1949: Fl . 7 . 500 . 0~0 winst . 

Gu~:1rn~nl.ijk kunnen we dc.t berui 
ken .! 

In d8 Ketelmaker ij II~ 
J • VAN B'E'EK 

In .de 'I;immerwerkplá"'ts ~ 
BRANDS'EN Ongeorg. 

In de ..... lgom~ne Di enst: .· .. 
P . V.iJi 3Rèt:!El. - 1;De I~eta"'l" .. 

In de ~opersl~gerij: 
HOEKS'EMJ;. 

In de Smederij; 
J . J; . VUGT 

Ongeorg . 

;, :re r.It:: te. '11 11 

In de R.,volverdra·l..i-::rij; 
E . S .• ELENS une l>ieta~P 

In de 'N!;'lchino.le: 
W. VESTENDORP 

- o- o- o-

Wij wekleen U op om op bovefl.
sta;'lllde eendidaten Uw s tam 
uit t0 br.:mgen ! 

Je:n ',[ _rkspoor"'..rbeider. 
=================;======================================~===========;=== 

Lees en geef door! l! !! ! 
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Voor HB 

No. 2343/II 

Betr. : PA!OO.LTTE!l E. V. a. 

~ierbij doe ik U een aantal pamfletten toekomen , 

uitgegeven door de E. v . a. 

12 bijlagen • • 
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BOND VAN WERKNEMERS IN DE METAALNIJVERHEID EN AANVERWANTE BEDRIJF~TAKKEN 

• 

.. 

.. U .N DE ARBEIDERS WERKZAAM BIJ WERKSPOOR. 

J3i,rmenko~t z.ull en er bij Werk.spoor Fabr ieksr aadsverkiezi~g.en · 
wo:rde!".·genoud.en, daar in verschillende afdelingen de fabxi.eks
raa·ds:t::ed:en reglementai r aan de beurt zijn om af te tre.den·." 
De WeFkspo~arbeiders zullen dus· eerda&go hun stem moeten uit 
b~engen om op de opengekomen plaatsen in de Fabriek~ad weer 
n~euwe Raadsleden te verkiezen. 
De verkïezingen welke voor de deur staan zijn vooral nu van 
zeer grote béteke~~s,~ omdat de arbeiders zich moeten .uitspre
ken ove~ de ~~rkw~Jze van de huidige Fabrieksraad, of dat zij 
van men~ng Z~Jn, dat er verandering in de werl~1ijze van de 
Fabrieksraad moet komen. 

DE FA.BRIEKSRA..àD KAN NL. VOOR DE ARBEIDERS V .IÜ'1 ZEER GROTE BE
'i'E;K~EN.IS ZIJN, INDIEN DE F.A.BRIEKSR.li.h.DSLEDEN ZICH, .aLS UITG.A.NGS 
PtTNT VÄN RUU OPTREDEN TOT TAAK STELLEN, OM DE GRIEVEN EN VER
LANGENS VAN DE ARBEIDERS TE BEHARTIGEN, WELKE BINNEN HET TER 
REIN V.h.N .DE F.h.BRIEKSRA.AD VALLEN . 

Regelmatig moeten de Fabrieksraadsleden aan de arbeiders uit 
Utt b:.L 0 'i:IJ.Ü.\:I..t....:.. ""'"'"""" ~t• ..... ~ .... -- ~ :."\,oooo-- "._ • • • ~ " • .J -yo -

gesteld moet worden en op welke nijZG dit dient t:e ci~~:~chieuen. 
De Fabrieksraa.d mag dus niet onLfhE>.nkelijk van de a.rt.eiders 
haar wèrk verrichten, maar moet volled~g zijn afgestemd op dat 
gene wat de. arbeiders h'aar opdr~~gen. 
HET WERK V."~N DE HUIDIGE FABRIE'ijSRA.l ... D MOET DUS ERNST ... G OliTDER 
DE LOUPE GENOMEN WORDEN, OM IN DE TOEKOMST TE VOORK<üMEN, D.t~T 
ZOll.~S BIJ DE PIEKUREN - REGELING, HET BEST-U:UR V.Jili DE -:<'JlBRIEKS
RAAD EN MEERDERE UNIELEDEN UIT DE RAAD, TEGEN D't WIL EN DE 
OPDRACHT VAN DE ARBEID~S, DEZ~ PIEKUREN-REGELING G~EDKEURDEN • 

Wij zouden zo meerdere voorbee~den van onjuist optreden van 
een groot deel van de Fabrieks~aad kunnen geven, m2tir het is 
niet alleen nodig om.op de fouren van de Fabriaksraad te ~ij
zen, doch ook om aan te tonen b~e het beter kan. 
Er zijn over het verbeteren van het werk van de Fab~·ieksrae.d 
twee meningen nl. die van de B~sturen der Unie-c cganise.ties en 
die van ~!D,P Metaal". 
De Besturen der Unie~rg&nisat~es hebben gameend, om--tot ver-
betering van het werk van de Fabxi~raa.d te komen, een nieuw 
Reglament te moeten ontwerpen. 

IN DIT NIEUWE REGLEMENT, WAT DOOR DE UNIELEDEN UIT~E RA~ ~L 
IS GOEDGEKEURD, WORDEN TALLOZE BEPERKINGEN AAN DE ~áBRIEKSRAAD 
OPGELEGD, TERWIJL DE J~BEIDERS HET RECHT OP VRIJE ~~NDI~AAT- , 
STELLING GEWELD WORDT AANGEDAM~. DE BESTUREN DER UNIE-ORGANISA
TIES MOGEN NL . ZO ZONDER MEER Hu.N C.J!....NDIDATEN STELbEN, DOCH DE • 
ARBEIDERS WELKE NIET GEORGANIS~ERD ZIJN IN DE UNIE-.ORGANISATIES 
EN DE LEDEN VAN DE UNIE-ORGANii)ATIE S VlELKE HET Nilii~ EENS ZIJN 
MET DE CANDI])ATEN VAN HUN BESTiJR'EN, MOETEN EERST ·J/3 GE])EELTE 
VAN HET PERSONEEL, WAT GEEN LI;') IS VAN DE UNIE-ORGANISATIES, 
SCHRIFTELIJK KENBAAR LATEN M.AK~N, DAT ZIJ CA1iDIDATEN VOQR _DE 
FABRIEKSRAAD WILLEN STELLEN. z.o.z. 



In verhouding dus met wat het nu i s , betekent het dus dat de 
besturen van de Unie- organisaties het werk van de FabriekBraad 
nog verder van de arbeiders wil verwijderen en de arbeiders 
nog minder zeggenschap wil geven in het werk van de Fabrieks• 
raad, terwijl het tegelijkertijd e en poging is om de verdeeld-
heid te vergroten. 
Daartegenover menen wij, dat het werk van de Fabrieksraad juist 
nu meer dan ooit meer afgestemd moet zijn op de belangenbehar 
tiging van de arbeiders en dat de arbeiders een sterkere cen
trele op het werk van de Fabrieksraad moeten kunnen doorvoeren . 

DIT IS ONS INZIENS MOGELIJK INDI~N DE ARBEIDERS JUIST NU BIJ 
DE A.S. FABRIEKSRAADSVERKIEZINGEN ER VOOR ZORG DRAGEN, DAT 
ZIJ EEN WERKPROGR~M VOOR DE FABRIEKSR~D SAMENSTELLEN. 
In de afderingen moeten de arbeiders met elkaar besp~kena 

WAT DE T.lAK VAN HET FA.BRIEKSRAADSLID MOET ZLJN • 
Wanneer dat gebeurt, weten de arbeiders, dat er met hun verl~
gens ~~kaaing wordt gehouden en hebben zij een doorlopende ~on
trele op de wijze waarop de gekozen kameraad zijn opgedragen 
taak vervuld en tevgns daardoor een inzicht op welke manier de . tt 
overige leden van de Raad hun plicht teg enover de arbeiders 
vervullen. 
Wanneer dit als u~tgangspunt genomen wordt bij het stellen 
van de candidaten, dan zal het mo gelijk zijn op basis van de 
gemeenschappelijke verlangens en grieven 

DE NIEUWE FABRIEKBRAAD 

1e EEN PROGRAM VAN GEMEENSCHAPPELIJKE EISEN j 
2e HET STELLEN VAN UW OANDIDATEN, WELKE BEREI D 

ZIJN TESAMEN MET U IN DE RAAD TE WERKEN AAN D~ 
VERWERKELIJKING VAN D~ GEMEENSCHAPPELIJKE EISËNt 

3e . NIET TE KIJKEN NAAR HOE JE GEORGANISEERD BENT, 

MAAR NAAR DAT WAT JE BEREID BENT TE DOEN VOOR 
' . DE BELANGEN VAN DE WERKSPOOR"ARBEIDERS. 

Ret Bes"tullr • 

.. 
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• 

Ik heb de eer U het navolgende te herichte~: 
Op Za terdag 3 Ma.·lrt 1951, te oms treoks 7 . 15 uur, werd op 
afstand van ongeveer 100 meter van de N. V. Hollandse- Signaal 
Apparatenfabriek te Hengelo{O), door ~vee onbekenae personen 
pamfletten verspreid . 

Blijkens de kop van het pamflet werd zij uitgegeven door de 
E. V. c. nDe Me t aal" , en spe ei. Lûl beste ma. voor de arbe i ders 

van de N. V. Hollandse - Signaal Apparatenfa.hriek te Fengelo{O) . 

~à verspreidi ng van de pamfletten vond dan ook nlaats op een 
t~jdstip, aat de arbeiaers zich nanr de fabriek begaven • 

Uit de inhoud blijkt, dat bet namflat werd uitgegeven inver
h nd met de bi~~erurort ~la~ts he~hende aanvullende kernver
Kiezingen. -Bij nqder onderzoek is gebl~ken, a.at vermo.delijk nog deze 
maand bij voornoemde N.V . kernverkiezingen plaats zullen 
hebben . 

T\·1ee exemplaren van vorengenoemd pamflet worden hierbij ge 
V0;3 gd. 

E IND 'E . 

Op 5 Maart 1951 toegezonden aan bet 
Hoofd van de Bi nnenlanuse Veiligheidsdienst 
• t s - G R A V E N H A G J: • 
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Bond van \'/erkers in de Hetaalindustrie on aa.nvorwante vakken. - ... -- --- ------
.A AU DF ARBEIDERS V.Alf 

HOLLAND-SIGNAAL. 

Binnenkort zullen aanvullende 

l~e~-~~erk iezing~n 
plaats vinden. 

Deze vcrkiezingen zijn voor alle tirbeiders van 
belang, da.a.r ze plaa7.s vi.nden in een tijd , waorin door 
de voort du:rende pr:;_ ~sstijgine,en,het lcvunspeil der 
werkers ernstig wo~d~ bsoreigt.ötceds nijpender wordt de 
nood in de arbeid6~egezinnen • 

De verdGèig~~1g er.· \rG:rbctering der belangen der 
werkers ,maakt be ·:; nood za~\:(; lijk een zo hecht mogelijke 
eenheid te vormen,rert cpzijzetting van allcs ,wat hen 
mogelijk nog kan sch~idea . -----------------------------------------Het is de~e Gc~ncid,diu ook bij de aan

staande kcrn•re!'kiezing tot uiting moet komen. 
Bij het stelle~ van d~ candidaton zult ge moeten 
bcd.5nken, dat de k3rn voor alles ~-n vertegen
yv_qp]'cl ig:'..(1Jt_V~~alle _ ~VS..!k~~'!'ler_s_il3J. die~ 
z~~j.~ ._l.e-~t- "t(;~t0..21.-~ .... n .... :....----------------• 

Dit geldt ook vuor Holland-Signaal. 
Daarom zult· ge aan de te s t ellen cd.ndidaten de grieven 
en verlangens kenbda.r moGten maken,waarvan ge m6ent, 
dat ze a:a.n de ordt~ ltloctGn wordGn g~st eld . 

Dan zal hat niet uitmaken,of het een F.V.Cef• 
Uniebondslid of ongeorganiseerde is,die 
candidaat wordt gast eld, want ze zijn door 
middel van 6~n werkprogram met de arbeiders 
verbonden. ---

Fen kcrn .op deze basis gevormd en werkend€ op een 
door de a rbGidGrs samengcpteld program ,zal haar 
werk go.;;d do.3n,omdat ze vt:rzGkerd kan zijn van 
hGt vertrouwen der arbGiders. 
Fen eenheid van outreden in db kern wordt hiGrdoor 
bevorderd en een onjuist optrGden van kernleden 
wordt dan vo~rkomen! 

Arbeiders van Holland-Signaal. 
Bespreekt gezamelijk Uw griovon Gn verlangens en stelt 
daarop Uw candidaten. 
Hiermee bevordert ge de zo noodzakolijke ee nheid,die 
tot stand moct·worden gcbracht,voor de yerbet ering va~ 
t:_et levepepeil .v..oor alle werkers . 

Het bedrij:fsbGstuur 
pe Met,a.al ,._ _..., 
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• Voor OD 644 Metaal. 

Ag. nr: 103235 

UITTREI<SEL 

Naam: MAANDRAPPORTEN NOORD-HOLLAND • 

Naam: VLUGSCHRIFT!i:N EN PERIODIEKEN EVC-ALGEMEEN 
DE METAAL 

Afz. ID Velsen Datum: 7-2-51 

Aard van het stuk: Maandverslag Januari 1951. Gem. VELSEN. 

• 
Uitgetr. door: 

Datum: 

Op 5-1-51 werd in de gemeente Velsen nabij het Hoogoventerrein pamflet
ten verspreid vanwege "De Metaal" (EVC) . In dit pamflet werd critiek ge
leverd op het z.g. Schuman-plan • 

EMD 

17-5- 51 

Op aanwijzing van: BIII 



aan de Nederlandse 
Mijnwerkers en Metaalarbeiders 

W. 

Wij, arbeiders, werkzaam in de Neder
landse mijnindustrie en bij de Koninklijke 
Nederlandse Hoogovens en Staálfabrieken 
N.V., leden van verschillende vakcentralen -
en ongeorganiseerden zijn op uitnodiging 
van .,De Metaal" te Beverwijk in cDnieren
iie bijeengekomen op 26 November om de 
gevolgen van bet Scbuman-plan voor de 
Nederlandse arbeidersklasse - de mijn
werkers en de arbeiders Yan de L""X'.H.S. 
!.n het bijzonder - te bespreken. Hierdoor 
hebben wij ge\·olg gege\·en aan de resolu
tie van de l!Jlernatio!lale Conferentie. wel
ke op ~- 23 en 2-: Sep•ember te Parijs 
i.s-mJeengero~ttöV. ae m:er!!anona!e 
Unies ..-an :\lijnwer~ers en3:etaalarbe!ders 
(beide Beroepsa...~eilllgen ~an het W.V.V.}. 

Met grotê instemming bebbe::. wij .!::e!l!!is 
genomen van de resolutie. die door de ~
tegenwoordigers van de !llljnwerkers en 
me:aalarbeiders van Ita!ië, ~jk, 

-Dtrits~Q,Groof-Briffànnië, België,_ ·roer
lam. Luxemburg e!'! Saargeb:ed op de Pa
rijse Internationale Conierentié me• ~ge-
mene stemmen v:erd aangenomen. 
Na breedvoerige discussie hebben wij moe
ten vaststellen, dat het Schuman-plan ten 

doel heeft een internationaal kartel op te 
richten om de West-Europese staal- en 
kolenproductie om te vormen tot een mach
tig 'Amerikaans-Duits oorlogsarsenaal. De 
oogmerken, die hierbij worden nagestreefd, 
zijn: 

De wiru.ten van de groot-kapitalisten te 
vcrhogen ten koste van de werkende be
\'olking; 
de oorlogs\·oorbereiding te versterken, 
in 't bijzonder door de herbewapening 
van West-Duitsland, en de \·ersterking 
\""an de reacfionnaire machten voor de 
onderdrukking ,.an de arbeiderSklasse 
en de gehele werkende beoolking. 

Om de nagestreefd_ oogmerken :e bereiken. · 
willen de winstmakers bet natiorude be
schikkin:;srecht over de zware ind~.e 
- !n het bijzonder de ijzer-, staal- en. m.'jn
mdustrie - nog ;.-erder a..fbrel-:en e!1 daar
mee ons land verder ondergesc~ maker! 
aan het -~erikaanse groot-kapitaal 

De ""la.nnen van deze trust voorzien in 
de sluiting 'an ." er:.cheidene mijnen en 
ijzer- en staalfabrieken. 

Daardoor zullen grote groepen van arbeiders ten prooi 
vallen aan de gesel van de werkloosheid. 

Die grote groepen van buiten bet pro
ductie-proces gesloten arbeiders zullen 
door de trust worden gebruikt- om de 
lonen in de aan het Schuman-plan deel
nemende landen tot het laagste peil om
laag te drukken. Tevens zullen de werk
lozen dienen om het levensniveau van 
de werkende bevolking in West-Europa 
gelijk te schakelen met het laagste 
(West-Duitsland). 

1 
Met grote warmte begroeten wij de held
haftige strijd van de Italiaanse en Franse 
mijnwerkers en metaalarbeiders. Wij zen

. den onze broederlijke groeten van interna-

tionale arbe1derssolidariteit aan deze kame
raden, die zich in hun moedige strijd ver
zetten tegen de stillegging van de industrie 
door de sluiting van de bedrijven in het 
kader van het Schuman-plan. Zij doen zich 
daardoor kennen als de werkelijke ver
dedigers van hun vaderlandse belangen, 
zowel als die van de internationale arbei
dersklasse. 
Wij, arbeiders, werkzaam bij de Neder
landse mijnindustrie en bij de K.N.H.S., zijn 
ons diep bewust van de noodlottige gevol
gen, die de doorvoering van het Schuman
plan ook op het levenspeil en de arbeids
voorwaarden van de Nederlandse bevolking 



zal hebben, vooral voor de arbeiders in de 
zware industrie. 

Om deze met succes te bestrijden, roe
pen wij in 't bijzonder de Nederland
se mijnwerkers en de arbeiders bij de 
K.N.H.S. op, elke verslechtering in hun 
arbeidsvoorwaarden in vastberaden een
heid van actie kuchtig van de hand 
te wijzen. Speciaal denken wij hierbij 
aan: 

vencherp!n,g tarteven, ink~ping 
van de ploegbezetting, verlenging 
van de arb.ei~stijd en verder elke 
poging Vän de ondernemers om 
het arbeidstempo en de man-pres
tatle tot boven het vooroorlogse 
peil op te jagen. 

Met grote klem roepen-wij de gehele Neder
landse werkende bevolking op - in 't bij
zonder de werkers in de mijnen en bij de 
K.N.H.S., als direct bij het Schuman-plan 
betrokkenen -met alle beschikbare krach
ten en middelen in nauwe verbondenheid 
en internationale solidariteit met de w er
kers in de zogenaamde Schuman-landen 
voor de verdediging van de natio-

nale zelfstandigheid en van de 

Nederlandse zware industrie te 
strijden. 

-

Als eerste stap in deze richting besluiten 
wij de werkelijke bedoelingen van het 
Schuman-Qlan aan de werkende bevolking 
cluidelijk te maken en daarom een krachtige 
voorlichting ter hand te nemen. 
Wij, arbeiders in de Nederlandse mijnindu
strie en bij de. Koninklijke Nederlandse 
Hoogovens en Staalfabrieken - die het 
plan Schuman onder meer beschouwen 
als een belangrijke stap op de weg van 
de oorlogsvoorbereidingen - begroeten 
met groot enthousiasme het Handvest voor 
de Vrede, zoals dat door het Tweede Wereld 
Vredescongres te Warschau is opgesteld. 

W ij zijn er diep van doordrongen, . . • 
dat dit Handvest voor de Vrede 
een duurzame vrede tussen de 
volkeren kan vestigen. Het zal 
tevens een beslissende slag toe• 
brengen aan de voorbereiders van 
een derde wereldoorlog. 

Wij roepen de Nederlandse werkende be
volking in haar geheel met klem op te strij
den voor de verwezenlijking van de in het 
Handvest voor de Vrede opgestelde eisen 
van het Tweede Wereld Vredescongres. 

Beverwijk, 26 Nov. 1950 
Voor de Conf erentie, 

Het presidium. 



VERBI~TDING No. 51. 
No . I.D. 55? /50. 
Onderwerp: 

28 December 1951. Bedrijfscouranten. 
~ n. r-r-""' .. -

-------------------------------------~~--~-...... v. '..;;J --~--------------------------------
Eigen bericht. 

i.... 
• 

Ik heb de eer U het navolgende te berichten: 
Op Vrijdag 22 December 1950, te omstreeks 17.30 uur, werd aan 
de uitgang van de fabriek, de N.V. Machine Fabriek Gebrs. 
Sterk en Co. alhier, door enige onbekende personen-vermoede
lijk geen personen uit deze gemeente-een bedrijfscourant ver
spreid, genaamd: "Sterk Koerier". 
Blijkens de kop van deze courant is deze uitgegeven door de 
E.v.a. "De Metaal". Het vermelde redactie-adres is het adres 
van het gebouw waarin de administratie van de E.v.a. te Henge
lo (0) is gevestigd. 
Uit de inhoud van dit blad blijkt, dat de verschillende stuk
jes hierin opgenomen regelrecht komen van werkers van voornee 
de fabriek. Wie met de redactie van deze bedrijfscourant be
last is, is tot op heden onbekend. Een onderzoek in die rich
ting wordt ingesteld1 waarvan bij enig resultaat U bericht zal 
worden gezonden . 
Twee exemplaren van vorengenoemde bedrijfsoourant worden hier
bij gevoegd. 

Einde. 
Op 28 December 1950, toegezonden arul het Hoofd van 
~e Binnenlandse Veiligheids Dienst te 
· s-G R A V E N H A G E • 
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·Al\N DE LEDEN. 

@p 2~ l!'ebrU<olri a .s~zal het 10 j dar geleden Zijn dat de grootse, 
moedige,heroische Februaristaking plnats vond . 
Bij het herdenken V;!n deze staking gnan onze gedachten terug naar 
J94l,de tijd d~t het moffentuig in ons land heer en meester was . 

,-.. 
vrote delen van de Arbeidersklasse heeft toen echter getoond dat 

zij niet onder de Duitse hiel 1111enste te leven . •ij hebben ons het 
voorbeeld gegeven opdat wij ervoor zouden zorgen d·1t het Duitse bar
b c-risme, nimmer meer een kans zou krijgen. 

llh~ns echter , nog maar zeer kort na de verschrikkelijke oorlog 1940 
/45 1 ~il men de moorden~ars v•n hen die voor onze vrijheid vielen, 
opn~euvi de Napenen in handen drukken . 

DE DE'1APENING V N DUITSL ND IS ECHTER Ei!:N DODELIJKE BiSDREIGING VAN 

ONE.l Ll.ND .Li:N VOLK.H.ET NillDERL_llND3E VOLK DIJ:~NT EEN8GEtiND DEtE BEDREI-

ffi:le E.V,O.oluit zich n.an bij alle inst<:~mties die de 10 jBrige her
denking v~n de Feb~ulristaking 1941 tot een grootse manifestatie 
willen maken als inzet v;n een mussale actie tegen de herbewapening 
v~n Dtu~slcind en een heropleven van het naZidom, 

\X/ij roepen al onze Leden op om op 25 Februari a . s . ean deze grootse 
manifestatie op het \.aterlooplein te Amsterdam, deel te nemen . 
l!eercl.ere kosten d:~n het reisgeld Q f ~ ,30 zijn hier niet aanverbon 

dan. 

\X/ij zijn ons er volkomen van bewust dat het een moeilijke tijd voor 
ons allen is , .L .. ls i11ij echter het besef hebben de.t onze huidige moei
lijkheden nog m1ar kinderspel zijn bij hetgeen ons te wachten staat 
Panntle:r- de oorlogsstok-ers de kans zonden krijgen ons o:pnienl'l in een 
ellendige oorlog te, storten. 

L ~at dus u~~ a nwezigheid op 25 Februari in J~msterdam een offer Zijn 
om de toekomst van de Mensheid veilig te stellen. 

\Yvfij willen het U zo gemakkelijk mogelijk maken door U in de gel egan
heid. te stellen te sparen voor het reisgeld n<;~ar Amsterdam. 
De bode heeft spaark~arten bij Zich en ook op ons kantoor zijn 
deze spr. 'lrkaarten te vex·kri jgeno 
Aan U de taak om onze extra trein tot de 1.\atste man of vrouw vol 
te krijgen . 

Met Ke.m. Groeten, 
Het Bestuur . 
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B. /BS . 514/6126 
betr ~ ~n Brief yerb~~dsbestuur 
E . V. C. 

Waarde Makker, 

Enige dagen geleden zonden .nij U de Open Brief , welke 
het Verbondsbestuur van de Eenheidsvakcentrale richtte 
aan de bestuurders en leden van het N. V. V • • 
Deze Open Brief handelt over een vraagstuk, dat de wer ken
de bevolking van ons land in al zijn geledingen beroert . 
Tengevolge van de prijsstijgin~en der laatste weken is 
alweer een belangrijk deel van de , in harde strijd ver
overde tweede 5% teloor gegaan . Indien aan deze pri js
stijgingen niet spoedig een einde komt, dreigt het ge-
vaar, dat niet alleen de t·Neede 5% verloren gaat, doch 
dat de achterstand in de gezinnen der werkers nog groter 
vormen zal aannemen en de nood tot aan de lippen zal 
stijgen. 

Waarde Makker , de Open Brief van ons Verbondsbestuur met 
een daarin vervat program, is in de eerste plaats be
doeld om een eensgezinde actie van de leden van het 
N. V. V. en E . V. C. tot stand te brengen, gericht op de 
hapdhaving van ons l evenspeil . 

Wij zullen he t zeer op pr ijs stellen, i·ndien U ons Uw 
mening omtr ent de i nhoud van de Open Brief , alsmede over 
de mogelijkheden tot het samengaan van anders- en onge
organiseerden met E . V. C. -ers ter verkrijging van een 
absolute prijsstop zult kenb."'.ar naken . 

Met belangstelling Uw antwoord tegemoet ziende , tekenen 
wij, 

Met kameraadschappelijke groet~n 
voor het J:!o.ofdbestuur 
~ A!CJAf ... MJP~' 

. I p~ 
G.C.Butz~.r;rsecretaris). 
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AAN DE ARf?EID~RS1 
\XI ER K ZA/-\ rv·~ .. S?~ _W~r k Sf200r. 

Malekers , 

De aan::;taami.e }?G::'iodieke verkiezin::~en v.:·rl de Fabrie"ksz·:~ad .;e··E;:n aan 
de arbeiders de Gelegen..l1eicl zic:1 •l t te_ spreken, of :z.:Lj he~~ eens 
zij\1 !·l~-~ de wi~~ei w~.a:'OI' door hun v~r·Go.genwoo:"di<$~!s i.n d. ~. Fso:r~~ks
raaa blJ verserul e:no.e , voor de <U'be~ders be l2n_:r13 :.ce ~~vJes tJ.es , Zl J n 
o:t:-;;etreden . ·. 

De Fe.brieksr~· El.'- t ~· ch " kan, als de leden daarin als ui·~· _;ancspunt .te
men 

r . .8~? :tEHARr.l:IGEN V J.J" :JE BELAN~t~N DER /J~BEIDERS , 
doo:r. Zijl!.. op·creden te:;enover de Dircc·cie, een zeer be:.s,l~·;rijke bij 
dra ·c J.ever·en in he"i.: verbeteren van. de arb8iJsvoorw:::ü::clen è..e1' '..Vel'k-
sp JÓ:1:ders . 
Voorél1 wanneer de Fabrieksraad zich· op het stancl.pun~ s·cc l'C vah het, 
b'1nnen de poo:cton vsn het bedri j1 aD.nwe zigc , '~enwenscha · pelijJ..:e 
belan,; Vf,n ALLE Drbeidcrs , te werkc ·1 onder !60. ~~nns ti.; 'n.1û.~elijke so
ciale voo:rzicnin.:;en., b.;hoorl ij ke h~rgiènisc.hè verhoudin.~;cn 7 ' lonen an 
tarieven meer· in ovcrecnstemnün,S tnct de nooci~ekelijk8 h:os·con va..'1. het 
levensonderhoud enz . onz. en daarvoor a.ls 0(:;rl .~osloten con.he id in 
ove:do .; en ::.:;a,r;tenworkinz met alle vlerkers tve;cnovür d.e ... er·kspool~dirc o-
~-~·:.,_ orl:omt . ~. 

Indien ALLE Eab~cieksraadleden dit stondpu.nt o.lu .rieh tsnoe:r· hadden 
aan.:!:ehoudcn, zouden on~etwij fe ld bo lan~rijker verb.:; toril1•:;cn iu de 
ach·~:c.;r ons li .;gende periode tot stand ~e brach L zijn. 

Te dikwijls heJbcn vele Fabricksraadledcn zich laton leiden door·m~
ningsversohillcn , die nia t binnen, doch bui tem het bedrijf l.:2;;cn . Tc 
weiniq: hebbon zij hun taak ,gezien als vortol7enwoordi::;ers H"Ul ALLE ar
beidc;rs in" hun afdcLi..>.lg en in voortdurende ~crbindin~ met deze te be 
palen , wat hun st;;'l.J.à..punt in bepaalde kw .. stics diende ·.:e zijn .• · 

riaardoor k\'mm h~t meerinalen voor, dat dé: Fábriolcsr.ar.d s~en eensgezin
de houàin.s in oc~::talde z:aken innam en d<::.ardoor de DiT·octic de ·~elc;::;cn
hoid ';af, bel::tn:;l'iJke Vtïl.rbc tcrin .. }'J!l niet of onvoldoen-ie en veroloch
terL:...50i'l wel doo1~ ·ce VQ~en .. J!rh:cstal wcrdJn do al~beidc:cs niot op de 
hoo~te gcbx·acht van de zàh:en , die in de Fnbr:L.ksraçd of v<~n deze rne t 
do uir.::ctic onderwerp van besprekin~~ waren en konden de ~,.'e rkspoorar
beidf.Jrs ook niet hun- vertegenwoordif;ors in de Fab:r-ioksra8.d ád. viseren 
of he:; <1 d or hun o .r:>tredcn onders tu unon . 

Hierdoor is oen scheid ing ontstaan tussen vele loden in db Fabrioks
raad on de arb.t1Afl~x·s , die•hcn ~ek:o~.?.en hobbE:n:. Do arbGid-:;ro v!otcn niot 
wa·c hot ~·a~rio'!t'S)t~~ va~t J::..un afuel~n.;; in do raad zo ~1 , doe·t 1 wat l?.~jn 
s tandpun-. J..S en ho·::; FaorJ...cksraadlJ..d weet absoluut n1<H , vm·c do .:;:rJ.. e
ven. un vo:t:"lan::;cns van de arbeiders zijn . Voolal wordon Li..:..m ook door 
de meo:-cdcrhcid van de li'abriclcsraadslodon bcslissin.:;cn genomen buiton 
do arbciu.c::r·s ON en. d-ikwijlc z,elfs tc!1 nadJL: van d.CJzc • 

• 
Zo kon de \:'crksDOOl'dircc tic zondC;r ven· zet v::m de mcc1·do~hc id in de 
Fab:;_·io:csrc.ad het l'visgeld van de forunz0n vcrmL.1dcrcn en krogen à.ezc 
een bclan_;riJkC inkomstcnvermind,;ring te slikken. · 
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Het ovcrw.Jtk.eü de duur daarvan wordt door· do Directie in samenwerking 
met de mcerdcrhoid der Fabrieksra.ad bcpa~ld en wor-d·c d .s over de vrije 
tijd acr. w rkers beschikt, zonder dat zij daarover Gen woordje konden 
me esp.roke n. 

Nog steeds wordt hot door alle Werkspoorders als oen crnsti~o grief ge
voeld, dat ziJ bij ziekte en ongc,, al tegelijkertijd hun inkomen bo lang
rijk verminderd zien en zou bij een eensgezind 1.m krachtig optreden van • 
de Fabricksraad tezamen met do arbeiders, deze grio f op korte tel'mijn 
op~et~evon kunnen worden . 

Noemen wij nog d~ ingrijpende wijziging.van hot reGlcment voor de Fa
brieksraad . Binnenskamers, v,c:Jer.ce.n. de DirGotic, de .bestut-~rders van de 
Uniebondon en verschillend·e\leden der Fabricksraad hierover besprekin
gen. Doch na .. ; geen enkEJle maal is aan de Werkspoorarbeide::cs de gelegen
heid gegeven ook hun mening over dit reglament kenbaar te maken, ja 
zelfs onthouden de meeste Fab:deksraadledon aan diegenen, die hLm ge
kozen hcbbGn e-n die zij dus vertegenwoordigen, do inhoud en de beteke
nis van de wijziging van dit reglement. 

Ongetwijfold zouden nog met vele andere voorbeelden het onjuiste optre
den van verschill3nde leden der Fabricksro.ad kunnon vnrden aé.'.ngctoond. 
De vcl0 .;riovcn

1 
vcrlangons en wensen, die in alle e.fdelin;~en leven , 

-.~1derstrepen di -c . 

Uit dit alle~ blijkt y.r~l zop.:ne~~aarf hoe belan:;r~jk de ve~l~iesingen . 
voor de FabrJ.eksraad dJ.tmo.al ZJ.Jn, tcm•~or omdat J.n deze tJ.Jd van vool~·c
dur.ertdG stijgin~en der prijz9n der meest noodzakelijke levensbehoeften , 
do door de werkgevers gc,pl~opagecrde opvocrint; van hot arbe.idstcmpo , de 
aanvallen op de tarieven~ de workers moeten beschikkon.ovcr ·een Fabricks
ror. cl, die s tcods en kracl~tig i n ov?rlcf'~ en sam<n1.werkin3 met alle Werk-

~ 
spoö:tarbeiders ·hun be.langon beohartJ.gd . . · 

Than'~ moe ten de a:rbcider.s mGt · elk&"~.., ui tr~1aken , welke GriGven en ;erlé.._·
gens direct oplossin.::; behoeven . · ~ · · •' 

Zij zullen met· elkaar dienen na te gaan., welke mak::or in hun a:fdeling 
het beste in staat, doch vooral, welke ~~~kor bereid is o~ in de Fa~ 
bricksraad voor deze gemeenschappelijk& zaken op te komen. 

Om Cé"\ndidaat te zijn is het niet belanJrijk tot welke organisatie die 
makkor behoort of dat hij ongeorganiseerd ~s. . . 
.Belangrijk is alleen , of deze makker gezien wo1•dt als de b.:.ste om de 
belangen van zij11 colloga ' s te behartigen on bereid is om voortdurend 
overleg te ploeen met hen. 

De Metaal stelt zich op het standpunt, dat de 
le afdelin,s?n , we.ar ÛEt.ndidaten gestold moe·te1 ... 
discussie aJ.encn te openon over : 

Werksnoerarbeiders in al
worden , onmiddellijk de 

1 . Welke grieven moe .. ten opgeheven e,n welke wonsen en 
vorlo.n::;ens dienen vervuld t"e worden ; . 

2 . Welke ooller.ra zull en zij candidaat stollen, on.~;ee!cht 
zijn· val,cbon,dslid.roao..tschap , opdat l<Jij een 'Vcrtegcn
woordiço,r in de Fabric·ksraad krijgen , die d<:>.<"lrvoor wenst 
op te ' tr-eden . · 

.J 
Daarbij slechts uitgaan vw1 dé gemoonschap~olijko bclangen _voo~ goe-

de arbeidsvoorw~6.rden bij Werkspoor, wc,c,rdoor wij onze jozinncn o:; een 
behoorlijke wijze kunnen onde:rhoudcn . 

HET BESTUUR. •• 
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Bedd~a~~en/ I~~ 
Aan de Metaalarbeiders I 

Stelt looneisen bij Uw Werkgevers I 

Kameraden, 
Sinds de devaluatie zijn, volgens de officiële publicatie van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek, de kosten van levensonderhoud reeds met 
11,1% gestegen. Dat betekent dus, dat de koopkracht van het loon sinds 
September 1949 opnieuw met 6,1% is gedaald, ondanks de eerste 5% 
loonsverhoging in Januari 1950, die niet verplicht werd opgelegd. En in
middels hebben nieuwe prijsstijgingen van margarine, vlees en andere 
levensmiddelen deze cijfers alweer doen verouderen. 

De Uniebestuurders zijn mede schuldig aan de grote achterstand van 
de Ionen der Nederlandse werkers. VennenJen van het N.V.V., De Bruyn 
van de K.A.B. en Ruppert van het C.N.V. doen zogenaamd heel erg boos 
tegen de regering en de ondernemers. Ze zeggen heel erg radicale dingen 
over een nieuwe loonronde, ze dreigen zelfs, dat de Uniebesturen het niet 
langer nemen. Dat is allemaal voor de schijn. De werkelijkheid is anders. 

Deze bestuurders gaven hun stem voor verhoging van de huren met 
15%. Men wil daarbij de indruk wekken, dat die huurverhoging niet op 
de werkers zal drukken, doordat de loonbelasting t.z.t. verlaagd zal wor~ 
den. Voor de huurverhoging is als datum 1 Januari 1951 vastgesteld, doch 
voor de verlaging van de loonbelasting heeft men geen datum genoemd. 
Doch het blijft niet bij huurverhoging. Aangekondigd is, dat de personele 
belasting en de omzetbelasting verhoogd zullen worden, dat de laatste 
subsidies op de levensmiddelen zullen vervallen (wat prijsverhoging ten
gevolge heeft) . Tezamen met de reeds verhoogde benzinebelasting ver
wacht de regering daarvan een totale opbrengst van 437 millioen gulden. 
De beloofde, maar nog niet verwezenlijkte verlaging van de loonbelasting 
zou voor de werkende bevolking slechts 110 millioen gulden verlichting 
brengen, volgens de raming. 

De gevolgen zijn duidelijk: 

Men NAM een rijksdaalder en GAF een Joekes-gulden; 
Men NAM 11,1 pCt koopkrachtverlaging en GAF slechts 
5 pCt loonsverhoging; 

Men NÈEMT 437 milHoen (buiten de huurverhoging) 
en GEEFT 110 millioen 



Daarbij zal het evenwel nog niet blijven. Minister Stikker kondigde aan, 
dat de verdere vergrote uitgaven voor oorlogsvoorbereiding het levenspeil 
der werkers niet onaangetast zullen laten. 
Tegenov-er deze snelle verarming der werkers staan reeds toenemende 
winsten van de ondernemers. Bij een steekproef over 37 willekeurig ge
nomen bedrijven in de metaalnijverheid, stegen de winsten van ca. 82 
millioen gulden in 1948 tot ca. 98 millioen gulden over 1949. Dat is een 
stijging van bijna 18%. 

Deze vergrote winsten werden in hoofdzaak gemaakt door verscherpte 
uitbuiting van de werkers door tariefsverscherping, veelvuldig overwerk, 
werkclassificatie e.d. 

Op dit ogenblik wordt door de Stichting van de Arbeid met de regering 
ondeThandeld over de loonpositie. Opnieuw trachten de Uniebestuurders 
de werkers zand in de ogen te strooien en de groeiende en eensgezinde 
strijdwil der arbeiders af te leiden, zoals in het verleden. DEZE MAAL 
MAG HET HEN NIET GELUKKEN. 

Een kind kan uitrekenen, dat 11,1% kostenstijging min 5% loonsverhoging 
een tekort oplevert van 6,1 %. 

Loonsverhoging moet er komen 
en onmiddellijk ! ! ! 
Waarom grepen reeds grote groepen van 
arbeiders naar het wapen van de staking? 

Daarom 

Daarom 

Daarom 

Daarom 

De Amsterdamse steenzetters waren de eindeloze onderhandelingen door 
de Uniebesturen over hun eerste 5% moe. 

De Amsterdamse bouwvakarbeiders keren zich tegen de verscherpte ta
rieven, die door Uniebestuurders en werkgevers zijn overeengekomen en 
eisen de achterstand in de koopkracht op: ze eisen de tweede vijf percent 
loonsverhoging. 

De Amsterdamse taxi-chauffeurs vechten tegen bittere armoede, tegen 
het door Uniebestuurders en ondernemers vastgestelde garantieloon van 
18 gulden per week + 10% van het opgereden bedrag; ze willen leven 
en eisen 36 gulden vast loon en 2% vacantie-toeslag. 

De Rotterdamse havenarbeiders zeggen eveneens halt tegen de verder• 
gaande verarming. Ze eisen tien percent loonsverhoging. 
Ook de Amsterdamse havenarbeiders hebben eveneens het werk neer
gelegd voor het verkrijgen van loonsverhoging. 

Bij de Hoogovens werd een aangekondigde ploegvermindering deor drei< 
ging. _van staking bij voorbaat ingetrokken. In een ander geval op ~ 
bedrijf werd een ploeg versterkt, als gevolg van de dreigende onrust vat 
de betrokken arbeiders. 

• • 

• • 

Bij Verschure & Co. te Amsterdam was een korte, eensgezinde staking 
voldoende om een tariefverslechtering terug te laten nemen. Bij de 
boycot van het Argentijnse schip "Cordoba" door de Amsterdamse haven
arbeiders stuurde de directie van de N.D.S.M. de reparatieploeg naar huis. 
De N.D.S.M.-ers waren solidair en de directie riskeerde liever niets. 

Uit deze paar voorbeelden blijkt, hoezeer de werkgevers de directe eens
gezinde strijd der metaalarbeiders vrezen. "De Metaal" zond aangehecht 
schrijven aan de werkgeversorganisaties in groot- en klein-metaal. 

Doch om de rechtvaardige eis voor loonsverhoging van zes 
cent per uur met evenredige verhoging van de uurverdienste 
en overeenkomstige verhoging van de week- en maandlonen 
te verwerkelijken moeten de metaalarbeiders onmiddellijk 
tot actie besluiten. 

Daarom moeten zij alle scheidsmuren slechten en een hechte, vastberaden 
eenheid smeden. 

De Uniebestuurders spreken weer over prijsverlaging, Wij zijn daar niet 
tegen. Maar prijsverlaging is niet alleen afhankelijk van de Nederlandse 
regering, doch vooral van de wereldmarkt en de winstzucht van het 
Amerikaanse grootkapitaal. 
De arbeidersgezinnen kunnen niet wachten op een mogelijke prijsverla-
ging in een ver verschiet. · 

De achterstand moet overbrugd I 

Stelt looneise-n aan Uw werkgever ! 

.Striidt als • • een man voor 

AMSTERDAM, Augustus 1950. Hoofdbestuur "De Metaal" (E.V.C.) 



AAN DE WERKGEVERSORGANISATIES, 

Tengevolge van de in ons land gevoerde politiek op het gebied van lonen 
en prijzen, is een grote achterstand ontstaan in de gezinnen van de Neder- • 
landse metaalarbeiders. 
Naar het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend maakte, zijn sinds 
de devaluatie van September 1949 de kosten van het levensonderhoud 
gestegen met 11)%, waarvan de voor de arbeidersgezinnen belangrijkste 
post: voedingsmiddelen met ruim 16%. Tegenover deze ernstige verlaging 
van de koopkracht staat slechts de loonsverhoging van 5% van Januari 
1950. Wij moeten daarbij opmerken, dat de tonen van de a1·beiders in de 
groot-metaal voordien sinds Augustus 1947 geen wijzigingen hadden onder
gaan, behalve een corrigerende verhoging van de jeugdlonen. 
Afgezien van de reeds voor de devaluatie ontstane achterstand en ondanks 
de 5% loonsverhoging van Januari, hebben o.a. de metaalarbeiders de 
koopkracht van hun lonen sinds September 1949 dus zien dalen met 6,1%. 
In dezelfde periode werd in veel ondernemingen het arbeidstempo sterk 
verhoogd, in hoofdzaak door middel van tariefverscherping. 

Vo~ral tengevolge van deze door het verhoogde arbeidstempo verkregen 
productie-verhoging, namen de winsten van de ondernemingen in de 
metaalnijverheid van jaar tot jaar toe. 

Het Hoofdbestuur van "De Metaal" acht deze situatie onhoudbaar. 
Het protesteert met de meeste klem tegen verdere aantasting van de 
arbeidsvoorwaarden door opvoering van het arbeidstempo en eist: 

a. onmiddelJ.ijke verhoging van alle uurlonen met 6 (zes) 
cent, met evenredige_ verhoging van de uurverdienste; 

b. overeenkomstige verhoging van week- en maandlonen. 

Het Hoofdbestuur wijst er met nadruk op, dat deze looneis op grond 
van bovenstaande officiële cijfers en de toenemende winsten, volkomen 
gerechtvaardigd is en dat deze onmiddellijk ve1·wezenlijkt dient te worden. 
Als eerste poging daartoe nodigt het Hoofdbestuur U uit onderhandelingen 
over deze looneisen op korte termijn met hem te openen. 

HET HOOFDBESTUUR 

• 
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J. <.) V E R B L I F A!? 
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Kameraden , 

· Terwi~l duizenden arbeiders op het ogenblik in strijd staan voor loons
verhoging en minister President D~·ees heef.t aangekondigd dat over de 
lonE:n en prijzen onderhandeld wor.J. t tvssen regering en de stichting 
van de arbeid(dit laatste onder d:cuk van het gassaal verzet der wer
kers)tracht de Directie van de 1Te_'üifa door verschillende maatregelen 
een loonsverlaging door te voeren. 
r!ELKE ZIJN DEZE !.I.A.ATREGELEN ? 

1e . Op de laatst gehouden Centrale kernvergadering deelde de Heer 
Groeneveld mede, dat voor alle fabrieken van de Verblifa voor 
buitentariefwerk zoV:eel mogelijk één lijn zal wo:cden getrokken . 
Dit buitentariefwerk wordt in .Krommenie uitbetaald met 20% bo
ven het uurloon . Op enkele andere fabrieken ligt di t lager nl. 
10 en 15%. De afgevaardigde op de Cent:rale kernver gadering wa
ren van mening dat voor alle fabrieken dan 20% moest worden 
uitbetaald . De heer Groeneveld deelde mee dat de Directie de 
middenweg wenste te kiezen . 

DIT ZOU BETEKENEN DAT VOOR BUITENTA-
R lEFWERK + 1 5o/o ZOU \'?ORDEN ÜIFiiBETifAIJD . 
EEN VERLAGING DUS VAN 5%. .._-

2e . De reisgeldvergoeding zal worden verminderd. Op de Centrale 
k~rnvergadering werd medegedeeld dat het in de bedoelinie ligt 
om ook de reisgeldvergoeding te verminderen . Reeds beta en 
nieuw aangenomen arbeiders de eerste gulden reisgeld . Uen rJil 
trachten OB in de eerste pla?-ts ook hen, die hun reisgeld nog 
geheel vergoed krijgen, de eerste gulden te laten betalen ,~ 
geleidelijk het reisgeld af te schaffen. 

3e . Bij stagnatie alleen het uurloon uit te betalen. 
Dit was reeds eerder aangekondigd door de heer v.d . Laan maar 
dit is tot nog toe niet uitgevoerd, .enkele afdelingen uitge
zonderd . 

4e. Bed.rijfskleding en kleding vergoeding zal,gronclig worden Ler
zien. Dit deel de de heer v . d. Laan aan de kern mede , maar te-

---~ 



vens deelde hij mee, dat zij die bedrijfs~leding droegen, geen 
kleding v~rgoeding meer zouden ontvangen . 

DIT BETEK3ND VOOR DE ARBEIDERS VAN \'/AS
SERIJ EN GALVANS LOONSVERLAGING. 

5e. Zij ·die buitentarieiwerken en boven de 20% ~erdienden zullen 
gelijk getrokkken worden met de afdelingen, waar voor hetzelfde 
werk 2~ wordt uitbetaald . 

g:sDtBo~§~;~~~I~g?R EEN AANTAL ARBE. 

ARBEIDERS VAN VERBLIFA! 

De heren Groeneveld en v.d. Laan hebben hot dus goed met U voor! 
)eze maatregelen zullen niet in één bons worden doorgevoerd . Hiervoor 
vrezen. de heren het v·erzet der arbeiders te v'ccl. lvlcn zal trachten dit 
bij stukjes on beetjes door te voeren. 

Het Bedrijfsoestuur yan "De Metaal" acht het: echter zijn plicht om U 
te waarschuwen en .op te roepen geen enkele verslechtering te aanvaarden. 

Laat het de Directie duidelijk zijn dat er van het loon niets meer 
af kan, dat sinds de devaluatie de kosten van het levensonderhoud 
met 11$f, zijn gestegen. DAT EEH TWEEDE ~ l\JOODZAKELIJK IS. Geen aan
tasting~ het loon, maar LTIDNSVERHOGlNG!! 

HET BEDRIJFSBESTülffi • .. ·~ 

• 
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Aan de bevolking van de Zaanstreek 

De in September bekend gemaakte verklaring van de regering, waarmede toestemming werd gegeven S0/ 0 

loonsverhoging te geven, was geen uiting van het feit, dat de regering het zo goed meent met het werkende 
volk van Nederland. 

Deze loonsverhoging is afgedwongen door de massale en eensgezinde 
acties van de 18.000 Amsterdamse en Rotterdamse arbeiders tegen de 
politiek van verlaging van het levenspeil en oorlogsvoorbereiding, die 
door de regering wordt gevoerd. 

Deze regering zou niet in dienst staan van het kapitaal, wanneer zij ook nu weer niet zou proberen de 
ondernemers nog zoveel mogelijk te bevoordelen . 
ZIJ doet dit In de eerste plaats door de mogelijkheid te openen van ontheffing van uitbetaling van de S0/ 0. 

In de tweede plaats wordt de jeugd afgescheept met een toezegging van slechts 2-S0/ 0 en in de derde plaats 
wordt de ondernemers de mogelijkheid gelaten de prijzen steeds verder op te schroeven en daardoor hun 
winsten nog meer te vergroten. 

De koers, die d e ondernemers en de regering gaan Is : 

Ook de Zaanse werkgevers proberen door verscherping van de tarieven en opvoering van het arbeidstempo 
de reeds uitgekeerde of toegezegde S0/ 0 ongedaan te maken, of op een andere manier de loonsverhoging 
aan de werkers te onthouden. 
De hieruit ontstane en rechtvaardige ontstemming onder de arbeiders In vele Zaanse bedrijven, is dan ook 
groot, daar deze arbeiders zien hoe met hun belangen wordt gesold. 

De ontstemming heeft geleid tot eensgezinde stakinge n in ve r schillende bedrijven va n de 
Zaanstreek e n wel bij PROMENA BOON, waar de jeugd de eis heeft geste ld va n 5% 
loonsverhoging met een minimum van 4 cent per uur. 

Verder bij ONRUST & HOORN, waar de strijd is aangebonden voor de uitbetaling van de 
tweede 5%, die het personeel nog steeds niet heeft ontvangen. 

Terwijl het personeel van de N.V. DIEPVRIES "DE WEEGSCHAAL", :zowel uit de fabriek 
als op kantoor het werk heeft neergelegd uit protest tegen het ontslag van 1 0 mede
arbeiders en tegen de opvoering van het arbeidstempo. 

• Oe strijd, die al deze makkers voeren, Is een rechtvaardige strijd. Wij roepen alle arbeiders op om onze 
strijd eensgezind te ondersteunen ! 

VOOR de onvoorwaardelijke uitkering van de tweede 5 %! 

TEGEN verlenging van de werkweek, verscherping van de tarieven en 
opvoering van het arbeidstempo ! 

TEGEN elke prijsverhoging I 

Onze st rijd is ook Uw strijd ! 
Weest solidair en onde rsteunt onze strijd met de daad ! 

ST AKINGSCOMITÉ .,DE WEEGSCHAAL" 

ST AKINGSCOMITÉ PROMENA BOON 

STAKINGSCOMITÉ ONRUST & HOORN 
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U~TG~VE. VAN D~ . BON~ VAN WERKNEMERS ··IN HANDEL, BANK- EN· YEBZ.EKERINGSWEZEN 
B •. ID.!. :B.V. (E.V'.C.)- Red. en Adm. Prinsengracht 739 - 741 Te1.33318. 

Voor de a . s . Contaotoqmmissieverkiezing moeten er weer oandidaten wor
den gesteld . De Commissie moet worden ae.ngevuld met twee nieuwe leden. 
Dit moeten colleea ' s zijn, die onze wensen ten. vol~e zullen en kunnen 
veJ?dedigên, 
Verleden jaar bevalen wij twee oandidaten aan en dat niet zonder red~n. 
Co.llega Visser werd met overweldigende meerderheid gekozen. De onder- · 
steuning van zijn candidatuur bracht nogal enige beroering; omdat sommi
gen ~aaruit concludeerden, dat hij B.H.B,V~-er zou zijn. 
Een conclusie, die voortspruit uit een verkeerde opvatting over het 
doel van onze o:r··~~isatie. 
Wij, B. H. B. V.-ers,stellen ons op het standpunt , dat het lidmaatschap 
van 11 Mercurius11

, 11St. Francisous van Assisië 11 
1 de Christeli~ke bond of• 

de B. H. B. V. voor de verkiezing niet doorslaggevend mag zijn maar al
l ·een zijn/haar· oapaci te i ten en trouw aan ~e belangen van alle . collega's. 
Omdat wij allen , hoe ook g~organiseerd, ~ezalfde nod~p heb9~P· 
Rebben wij niet eenzelfde belang bij' een absolute prijsstop? Bij een 
betaling van het zgn. "normale 11 overwerk? Bij_ een behoorlijk salaris? 
Bij de uitbetaling van vacantietoeslag boven het normale· salaris en 
tantiême? Bij gelijke sociale rechten van administratief- :en niet-
administratief persGneel? . 
Daarom zullen wij allen hiermede zowel met de candidaatstelling als 
met de verki.e zing ·:rekening nroe ten houden. . . . 
We hebben ervaren, dat. door de verkiezing van oollega Visser in het. 
afgelopen jaar kleine verbeteringen tot stand kwamen. Uiteraard nog 
veel te weinig, ·doch toch een bepaald beter optreden. 
Op de laatst gehouden personeelsvergadering kwam dat tot uitdrukking. 
Contact-nieuws, dat streng gecensureerd wordt, zal nu minder ~der 
censuur staan. 
Het Fonds voor Bijzondere Noden 1935, hetwelk aan vele collega's onbe
kend was (omdat zij de bepalingen niet kenden) zal nu dt or voorlich
ting meer bekendheid krijgen. 
Tot nog toe was het immers zo, dat de lager gesalarieerde praotis•h · 
niet in aanmerking kwam en de hogere gesal:ari'eerde.J?- uit_ he~ Fonds put
ten. )ns stel~ende op het standpunt, dat net salar~s toere1kend moet 
zijn om ook in geval van bijzondere omstandigheden de daaruit voort~ ' 
vloeiende extra onkosten te kunnen bestrijdèn, is nu toch ool,c de moge
lijkheid vo9r'de lager gesalarieerden geopend om in gèval van ziekte 
e.d. een te ge moe tkoming in de extra kosten te bekomen. · 
Het aanvragen van de verhog~ng der pensioenen met 10% betekent ~ ondanks 
è:.e aanvankelijke afwijzing -dat de Contactoommissie beter voor de ·be
langen op de bres gaat staan. 
Daarom collega' s bespreekt onderling de candidaten en stelt die eolle~ 
ga ' s candidaat, die geacht kunnen worden v0or onze gezamenlijke belan
gen het beste 'P de bres te zullen staan. . 
Deze zullen daarbij dan ook alle steun Yan de beambten ondervinden, 
welke eensgezinde steun Yoor de-verdediging .van onze gemeenschappelijke 
belangen immers eerste voorwaarde is. 



Loonèo·ngres 
10 MAAR/ 

Deze en andere door de werkers ge
brachte en op het congres nog te· 
brengen voorstellen zal de grond
slag van dit looncongres zijn. 
Het is daarom van belang , dat ook 

A. s . zaterdag 10 Maart vi:n,d t in de enige van onze collega '.s op dit • 
Diamantbeurs het looncongres plaats . looncongres vertegenwoordi gd zi·jn 
Dit congres is , · hoewel georgani~ waarvoor nog enige toegangskaar-· 
seerd door de E. V.G., een congres ten op ons bondskant,oor verkrijg-
van de Nederlandse werkers van · baar zijn , · 
hoofd en hand . A'an dit congres ne'- ------·- ---

- · · men naast E . V .~ . -ers n.l . ook eni- , 
ge honderden N.V.V. -ers , K.A. B. -ers, t .br-·di0m cs rl'} rn.u5 S% 
C. N. V--. ers en ongeorganiseerden 
deel . Over 1950 wer~·F.32 , 5 millioèn wins t 
Het ochgres vangt te ha:Lf vijf aÇl:n gem~aktJ d~~ · ~· . mee~.d~ ~·6 . 000.'
met de verkiezing van een congres- ~~lo~ 
leiding uit d~ co~ressisten , waar- rrrt is Kiaarbl~kelijk nog niet ge
na de voorzi t"t€r· .. d:e.r E". V . C ~· een· · · genoeg, want de ee.rst~ 5% werd V?or 
korte inleiding- ltoud t,,-. zodat to.t . . ... een Q.eel Jl!e t de j aar~lJkse verhog1n .... 
ca . 9 uur discussies KUnnen plaats- gen verrekend . Na ~e tweed~ 5% wer~ 
vinden. Te ca. half tien zal het den bij ae jaarl~kse verhog1ngen op-
congres dan beëindigd · . ..... ·- -~o~den, merkelijke verschillen g~maakt t':'-s'-
nadat aan de hand van 1nle1d1ng en sen "Verdienende" ··en ~1 n1et-verd1e
discussies de. te volgeri' weg door de nende'' afdelingen . 
v~~tegenwoor~1~ers der werkers zal nNormaal" overwe~k ·niet bet~len, 

· Z1Jn vastges~.e.Ld . . . . vacantietoeslag 1nhouden, h1er en 
Tot het houden van d1t spec1ale daar blj -de verhogingen een paar 

• 

loonoongre~ werd.doo~.d~ ~lg~mene tientjes minder geven en. er is weer 
Raad der E.V. C. 1n Z1Jn z1tt1ng van wat'meer winst . Vele'kl e1nt jes ma-
13 en 14 J~uari ~ .1 . hesl oten . . . ken immers ee~ grote . 
De reden . ~1ertoe 1s de steeds.~t1J- Tenslotte dan nog het tantiême be
gende pr1Jzen en· het ~ohterbl~Jven rekenen . over het · salari s v66r 1 
van de lonen en salar1ssen. September en er is al weer wat 
Volgens het C. B.S . waren .de kosten "verdiend" . . . . 
van het levensonderhoud . ~edert S~p- Natuurl~k zegt de directi e het an
tember 1949 (de deva~uat1·e): tot ·-5 ders . Die zegt , dat de tweede 5~ 
November ~950 m~t ru~m 15rfo geste- bijslag boven het salaris i s en daar 
gen . In d1e ~er1ode ~erd slechts het tantiême over het s alaris wordt 
2 X 51o salarJ.sverhog~ng verkregen . . . . 
Na 15 November zijn de prij_ zen nog ,g~geve~ enz . Hoew.ei d1recta.e ' o~m-
verder gestegen. m1ssar1ssen en aandeelhouders .. even-
Vandaar dat de Algemene Raad der goed als ~ weten, dat de 5rfo 1s 
E. V.C. aan alle werkers het voor- · verstrekt om onze salarissen weer 
ste~ deed om op~~e~v ~%,salarisver- wat op peil te brengen. 
hog1ng en tegel1Jkert1JU het afkon- van de vorm b~slag hebben de heren 
d~gen van een absolute prijsstop te nu gebruik gemaakt om een deel van 
e1sen . het salaris dat het gegarandeeTd 
tantiême volgens de·c . A. 0 ~ in werkel~kheid-is~'te verlagen en daar-
mede dus het gehele salaris . , 
Verlangt mede daarom dan ook · opnieuw 5% en afkondiging van een onmiddel-
l~ke en a~solute pr~sstop . . 

GE·EN NIEUW D UITS LEGER. 
t t·k P 1"d f:.t"i Wrt. ie_ ~t.e'te 

vorm v D n h or bc w D pont n g v .n n • 
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• De. oorlogsatok-e:rs-.J_-eg'g_en ~.:t ~teects grotere haast. hun 2in1stere pla.'>l·~ 
. nen ten ui tvqér~~zelf'de ogenblik dçl.i;. zij in :Brusse~ het b"es.t.1u.t. 

· namen om d a IV!''t>ege re beul en van Europa 1 de S • S. en S .,A~ , we er te bewa-
, nen,· arri ve~rde in de Ams_te::damse Coenhaven een schip me't moordtulg, \ 

De· Nederlandse ·havens zullen worden. ingeschake.ld voor- }}et here~el v-an: ·· 
het Nazi-leger.. . .· · . . . _ 

Dj~ betekent dat de Nederlandse havenarbeiders z~len·mo~ten lossen 
vooi da vroegere be~en van 9ns volk~ . 40 ~, • • 

... ' "' .. "' . 
'N:U niceten de oO'rlogsvoorbereide,rs aáli het .. v:e,rs~and b.t·el'Jgen da"ti orts 
völ~ geen belang heeft bij de aanvoer van A.merikaa.rtse wapenso 

~efer is het als voor die gelden levensmiddelen en bouwmaterialen woi-. 
ë1ëilgekoch t, die wij ga.arrte willen lossen! · > • ..! ' ~ . . . .. ' . 
1)e a~nkoop v:m. wapens is de oorzaak van de gr9tê 'Prij"sst±jgiJl€; en~pu.urO:: f". 
1.':erl1oging (> ' ,., ",.. •• 

"! -~.Fl!:NVOORR/. DEN IN ONS LAND VERGROTEN ·HET 

lL\ VTWARBEI:JERS.t DE GROOTSTE WAAKZAAMHEID IS GEBODENl 

B E ·\':' A A K T D E' q. • V' R E D E . ! ~ 
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BOND VAN WERKNEMERS IN DE METAALNIJVERHEID EN AANVERWANTE BEDRIJFSTAKK EN 

AAI-: DE .hRH~IDER_S VPX DE BLII\FABRI~I~ . 

, i aarde ï.taltker, 
'· !eer is de stelsel;-J.atigo opdrijving Vfln do tari~::von aanleiding 
e0wcrden tot verzet van de zijda der arbeiders . 
Bijna dagelijks vinde n sch~:Jrnuts t:lingun plaats als gevolg :van on
j uist ber~Jkcnde tariovon. 
:.aandag j .1. woigordon een 8 á 9 - tal arbeiders aan do Ij~crfabriül_ 
nog langer de nontagc van brood~r:onn~.: ls tL-g •. m hot berckondo tar~<;-1 
voort t '-' zottGn. R..,cds haddon Zl.J ~,..oJn aantal v.rol<:.:.:n g~,..poogd n .... t 0.1 t 
v.t.:..rl~ c...:n b~,.;hoorlijk tarit..f t v ha.l ... n vrat hun onnog ... lij lc blc..::k. 
Z1J KCïDJ:I~ ZoELr'S i: I E'i' H~T GRCFD'l'b.hi~' HAL"J:N . ' 

1.'hans w .... rl-;.~n hun supc ri""urc n zich in h..;t zyrv-::t op dit '"vrl.: , o; _ toch 
jaar vooral aan t...: tonen dat h...:t b~.,st gaat 1 •vt div tari..;v"'n. 

li"'t zal cvvnn.., l blijkon dat h.:.;t']11ET gaat, dit tari ... f :XJT nord~n 
h'-'rzi0n . 

D~ 0varig..: ~~rk0rs van d~,.; IJzorfabri0k 
g;~ll0n eh .. strijd v?..n hun lm[l_(..rade;n_J.vt 
a I8 kracnf dioJnyn~..; onavrS~vunJn~ 
door zich in gvl.n gvva l ho_t nork van 
hun collega's t ... l at..._n opdring..;n, 

D~ door d~... v•..;rlcg..;v ... rs in s amvmr·,,rJ:ing mut rqsvring gvvo0rd0 v .... rso-
b~.:ringspolitivk, is d..; v·crt ... li,jlw aanleiding tot d~... stc~..;ds wc ..... rk~...r ..... n-
d(.; t ar iüfconflicton zoals d~ zc zich bij d .., V~BLIFA voordo~n. 

Ji&T DCBL IS OPVOERING V.:fi1~.J2..lt PRC:DUCTL!i Lil:T EI NDER LOCI~~O§J'Jlli. 

Cp d..::z~ v•ijzo mo~t0n dv 2 1;:, .. ..:-r 5% v~rhoging van do lonc... n t ....:ruggvhaalC 
V'Ord .... n 1 alho;,..vrol hvt nuttig ..:ff .... ct van d .... z-.. vvrhogingGn door dv 
prijss~ij g ing..;n ro~.:d& lang - t ~... ni .... t is g0daan. 

C;~...nsg-..zind optr~,..d...;n van all~ V ..,I\bLH'.h ?.rb ..... id....:rs t..:-g ~.:n dvZ0 prijs
s tij ging..._n is noodzalrc lijl:. 

D .... raog~....lijkh.:..id hivrto0 is e.e..nn"'z i g daar ook dv t.Jnic-l~id0rs zich 
voor ""'n absolut0 prijsstop hvbbvn uitgvsprok .... n. 

z.o.z. 



B~...halv..., d-J opdrijvihg van dv o.rbuidspr0statü~ door middel van on
gunstig~ tariov-Jn, vrorden aan dv Vt5RBLIFA nog andere methadon t00-
gopa$t . Zo noemt hand over hand h0t z.g. Buiton tRr iefwcrk toe . 
Dat wil zoggen dat, vooral voor klein ~crk goun bepaald t arief 
v·ordt gegeven. Tèrvd..jl de arbeidsprestatie practisch hetz-elfde 
blijft '"ordt met dit vrerk aanmerkelijk minder verdiend dan bij h~" : .. 
zelfde temp.o aan Rnder werkl 
Hie'r:i..n dient ten spoedigste verbetering · te komen. .a 
V:ti:RBETI~RING DI'il: SLECHTS DOCR EENSG~ZIND- ûPTREDEN VrmKRïWEN ZAL .-
'llORDEN •. 

. 
Le.a:t geen verdere áantasting van Uvr tF:.rieven toe en eist gezfl.men}.i ·i}: 
e.en bete.re regeling v:oor het bui ten- t a rief'l)'•erk. Vof)r dezelfde- pre ::; .. 
tatie, hetzelfde loon . 

. ' 

Dit· i's de beste onderstetming voor Uvr medearbeiders die reeds voor 
behoud van een rechtyaardig loon in strijd gingen • 

HET BEDRIJFSBESTITüR • 
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BOND Vl~T HERJGRt) m D3 ;T_t\A.INIJVWJ:":ID ;!:}T AA.PV""JH'-J,FTB BG}:R.IJFSTAEK'1'3' . 
Secretariaat. -.tmth,;unisstraat 24 . -

WcdaroJ11 h.:;~.1ft d~-; r.!p;-Jring ~.=m Net haar da !Jnidtnr< d.ar Unicoreanisa-
ti..::~.~ .h 1rl mtnacht:l.ng [pto'ond vÖÓr~á:,- WtJrlt;Jriá3'""7 ëuc0.· _, 
rr;Nam.un wij oers n:ic·l; in a e.;.1mcrkit• g voor d.J z , G· tToekcs-gu.ldcn 

1 
_sch} .. .ir!).ap..t is nu hut vlees , he·[; brood~ do tabak .::!11 alles v~at ook voor 
CTü j ... ugd is, nL:-:t duurder g.;word 'n 9 want '.V-J~.r 1{oncn wij niet in aan·
mcrkjng voor .... 0n loonsverhoginG . 

Of is Jl' som.J ;I_c_u..e_d_bi:Q.o_d_.t...J~.l~i~"Lt~_b?.!-:9 1..:11s , :m :ü jn da<:>.rvor.r _Jol~d
.r:rJJ.Z.!!!2.? 
Zo ü; hat ni0t ! Ook Uv-: oné!.Jrs !"lcot ... n voor e.llès dczelf5P. hoge prij
Z.Jn bGtEtl Jn c 

Me.kk..:.:rs WP.t ."o..:·L11 v1ij hi J:ra?..n doan? 
Ste\31-:t dJ kol)pen bi~cl1~.ar , r:1aa.lrt lij8t~n en vcrzeJ""~J).t ~u~ro:p zov· . .:;l 
··w0wlij . handt;;;~:.cning.m VPl1 àc jcugd:i.~e arbc:i.clcrs in Uw bedrijf en 
draar.t juJ l.ü~ ke:n1 or. o··· na~wns de onè <ntc 1WnP.?.rs bij do dir-::ctié 
cüsnoc e.;n '1~...rzi .. ming der lonen t~:. eisen . Laat je niet ··,at :;,m k::!. .tt~ 
je J.n het riet s"tnrcn , ·~·aigo·t c~c h;)rn dii; voo:t jtl.llie tz doen , l:.icst 
dM zel..f' j0 eis..:n··~e!}sen OT" j'ülic bele.ng~m te bcd1?.rtig.:m . 

ÜO~{ Ijl j ondor.J P.:iibcddcrs st,;ll!lt do jeu.c,J in 111111 Stlijd, het he.dé\en 
Uw kin d,.·1 .:m Jnumcn zijn. Zl j wu:r Jon er ook voo:r. on hJbh.on d us ook do 
zo:tfdc :rcchtun . 
TovunH will '3!l wi. j d~,.1 j engd or>ro,; ;:_Jon voor ~.;on pro·~ostvcrr;adorü-1e , die 
plaA."Ln vindt op V~ij~_.?-...&.l2_~QP..t.la}.:i 2 . s . 8 t•.Hr in J~t"JC TmT ~ 9 e.w hot 
17u~·: eind(! . 
Hi.JTé'<-'n V'oo:rFJ.f gaat aJn d ... l'lonst.Le.t:i . ..;, d.i...J vcrtr.Jkt 0111 7 ,,_ur vanaf 
h-:;t J l19..• v. 0~111jlm .. E._b::_in ,om lt:dwht bij te zc·l.ton voor du cis ; 

_?j_ LOOl>TSY._R.lfOG_:q,:Q_oOK _Y.~R ~~ ~urm. 

H .. rt j ~qgdbestun.r Mr:'TAAL. 

KLmt f.P·J m.Jt h.Jt bov-..nstp,::.>J1dJ U ins·~e!.'l ·'ing b ... t n:i.t;cn , t J~.:m dM dit 
s troo:'.j" h .... tgccm n2. e.f l oo .; vp.n Uv w •• r kt i jd v~l.ldr >lor dt ope;, ~1.2.ld , 
Na2.m .Adr ... s , 
" 1c.. r kza~m bi j do firma 



De Metaal 
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A a n DE ARBEIDER.8 V Al~ DE 
I-mL'tGSB BEDlliJVBl~ . 

========================~~=~====== 

Op Z:..tterc.1a13morgen brak i n het metaal bedrj_ jf BRASKAMl:' een stal!::inc uit 
in de nfdeling waar haarpoeder wordt vervaardigd . 
De meisjes in deze afdeling werken onde:c zeer slechte ollistandighedeL. 
Het poede:c , waarmee geYierkt moet worden ~ is giftig . De k l eàinz é!.er 
mei::;jes moet met citroenzuur worden gereinigd , zodut er gaten ir;. 
vallen en ze na een half jaar een nieuw stel moeten kopen . 

ï::rger nog is, DA~ DB VOOPJCOI.i"3NDE LORG- SILICOSE n·g (H::3"0l::. . .rc;IDS~OB
STAlillV.4.1'T DBZë: TfEISJES ElllfS·~IG B~DRI.:IG:2 ! ! 

"Heicjes van 14 tot 20 j aar lopen, in de groei van hw1 leven , 
@et de tering op het gezichtu , zo zei een chef in di t bedri jf. 

l;eze omstandigheden worden nog verergerd door het ho~e arbei dsterol o. 
De meisjes ïlorden uitsl u i tend he taald pet; 1000 stul<:s volli plal:l-;_~4, 
waarvoo:r ze de somna van ?1 . 2 . == ontvanp;en ! 

M a a r BRASI~AHP inJIIDIENI.iE NIBT G-ENOBG ! ! 

Eij VJi l de de· mar le t concurrer end overstromen met het home- perr.1anent 
11 INDOLBT~Atl en besl oo t deze uitbui t j_ng van de jonge meis j es n og te 
verscherpen ! 

Hij bepaal de , dat de meis j es van 14 tot 18 jaar voor 1000 stuks n og 
maar Fl . 1 . 50 zouden kri jgen ! Boven de 18 jaar s l echts Fl . 1 . 75 ! 
Dit -betekent een l oonsverl aging, die vari l! ert van Fl. 4•. 50 tot 
Pl. 6 . == per week en dat, tervJijl de meisjes lonen verdienden van 
Pl . 11 . == tot Fl . 20 .== per week . 

:)e r,ei:Jjes hebben dit niet kUn.nen aanvanrden. Zij gingen in stCI.king, 
o:nûat zij weigeren deze tariefverlaging te accepteren ; 
omdat zij vJeigeren nog langer zich aan deze roo!bouv"? op hv_n 

jonge l even t e ondernerpen . 

Z IJ EISEN ongedaan- maken van de tariefverlaging; 
het verstrekken van bedri jfsklediug; 
Fl . 1 . 80 tramgeld- vergoeding. 

Deze eisen ZlJn gerechtvaardigde eisen . 
11 Dc LietaaP (E . V. C. ) stelt zich onvoorwaardelijk a chter deze s trijd . 
Het is de plicht van al le vakor gani saties tegen cl.i t g r ger l ij k geva l 
van jeugd- uitbuiti ng mede de strijd aan te binden . 

\"fl:}I(1ÇJ.!J1tS, J OITH EH OUD, VAH DBN HAAG , onder·steunt deze str ijd vo.n de 
sl:..:.chtoffers van de vli nz ucht van Brasl{amp. G t e u n t h e n m o -
ree 1 en f i ~a n c i 6 e l ! 

V.A:!::DAAG ZIJ MOHGEU GI J ! ! 
==~========&============== 

HOQG DE SOLIDAlti TBI T !! 
=~-==================== 

IIE ~ BE.S illUR • 



Afd~ling 
Den Ha3.g, 

BOtiJD VAN WERKNEr11ERS UT DE META_iliNIJV !I.HHEID EN .AiiliVERWANTE 
BEDRIJFSTAKKEN I 

Secretariaat~ Anthounisstraet 24 

AAN DE .ARBEIDERS VAN E3CHER 
=~========*================ 

De h0 ... r Escb. .r hc"'ft 13 arbeiders uit ZlJn bodrijf op str ae t gezet. 
Een ernstig feit dat ni~t alleen de dertien b0trokkenen aangaat maar 
hov~~divn EEll~ BEDREIGINGVOWAT VOOR DE BESTikNSZEKERHEID VM~ HET OVE-

~=~=======~====~========================================== 

Opni~uw zijn de schone sprookjes als zou Nederland door DevaluattG 
en HARDER WEP~~ er sneller bovenop kom~n , oen flarden geschaurd , 
Werlrv~rminderiug is h~t motief, dat Esch~r opg0.ft , ondanks zijn 
ui tbroidingsplan·len waarvoor hij grot..; ros0rvvs op zij he..::Çt gelegd . 

MaJr hij wil in de toekomst met mindor arb~idcrs dezel fde en mis
schi"D meer product::te ga -m makGno 

Zo wil Escher ga 3n connurerena Minder arbvidcrs , betek ent voor hem 
goodkopGre productie c 
.ûus niet concu:bcren op de kosten van de winst , !!J:él_tr_o~ .Q;e_b.§sta_sn.§.
zekcrheid der arboiders. __ .._ ___ ___ ___ _ 
" DE I.'JETAA.V1 ( Eo V o 0,) ht;~;.;ft . onmiddolijk met haar leden de ont-
slagc.n besprokon en hnar standpunt gefornulc rd. Dit luidt ! 

INTREK.1;:ING V1ili DE OI.~SIAGENo BIJ WERKVERMI~'DE If.JG ' VERKORTING VM.if -· 
===~=============================================~================ 

:JE ARBEIDSTIJD MET BbHOuD Vlill HET VOLLE LOON . ============================================= 
D(; kost;Gn voor de aanv-ulling van hot loon moe. tvn uit de gsreserv'"' r
de ,.:inst geput \ïord0n-. 
Het Hoofdbestuur van deze organisatie hc~ft onmiddelijk contact go
zocht mot de Directie om over de ontslagl;n c..n d_; mantrcg.:.len hier
teg~n te bespreken, 

Door nfwozighoid v&n de Dir~:..ctiu kon geen onderhoud plaats vind.:;n-; 
dvch zodra de Ho~r Escb.t..r t rug is , zal opnieuw contact gezocht 
word on . 
Mae.r ook do P.rbuiders van Eschor mog, n ni<:di stil zitten en ·to ezien 
hoc h1u1 kameraden ontslasen worden . 

Bed ... nkt do·~ dit lot ook U b0dreigt . Da~rom bij de eerste ontslé"'gen 
mut kr.:;cht hi.ertvc:; n opge!-co!!lon., 

Bcra ·dsla3gt Y~T ELRJ~~ER hoe gij dit kunt doen! 
EiliiTS GEZE~D VER::E . .::q MOET DEZ:.t 1-~Jl}N AJJ OP U\V 1-LLL:HR LEVENSPEIL .H.FSLA.-l'T ! ! 
=====:~=====-~==~==~=========:===~====================c============= 



Notitie van D VI•OP schutblad van CO 92652 , 
overgenomen door ACD 4b, 
29- 9-60 . 

. 
Een exemplaar van bijgevoegde bulletin werd m~J dd.21 - 9- 50 door 
de chef-personeel bij "De Schelde" overhandigd. Bij 11De Schelde" 
wist men niet de namen van de verspreiders . Evenmin was na te 
gaan wie in het bedrijf de gegevens zou kunnen hebben versteekt 
voor samenstelling van dit bulletin. Men blijft bij "De Schelde" 
attent . 

D VI, 23- 9- 50. 



Verbinding 98 . i.~~ 
No . l07 Kabinet • .4-1 Datum a September 1950 • 
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6 . 3l~ l --~ ~L Diéh§f.f.e~· i 

Bij lag~: 1 bulletin. rf .j). ·- , ~ • 
ACD/ :7~:J Á. 

·~ I 

·~~t'~ Bijgaand bullet~nt werd gisterenmor-
\l gen bij het aangaan van "de Schelde" in de 

nabijheid van de toegangspoorten door enige 
onbekend gebleven personen onder de arbei
ders verspreid . 



SCHELDE -BULL TIH 
Uitgave ,.De Metaal" Prinsengracht 739, Amsterdam September 19 50 

l 
Economen op ,,De Schelile" ,. 

AAN het begin van dit jaar werden 
bij de Schelde bedrijfseconomen aan

gesteld. Er was blijkbaar heel wat uit 
1e broeden, vele arbeiders beginnen nu 
pas te ontdekken dat zij er zijn. Acht 
maanden hebben zij binnenskamers hun 
plannen gesmeed. Zijn deze economen 
nodig op de Schelde? Het zal wel zo 
zijn dat de aandeelhouders ondanks de 
vette winsten er nog wat meer denken 
uit te halen. Het mag dan zijn, dat niet 
meer als 9/< dividend mag worden uit
betaald, maar dan stoppen zij het bij de 
reserve, tolxlat de regering weer wat 
soepeler wordt en deze .,steunpilaren" 
van het volk een paar "millioen" loons
verhoging geeft in de vorm van een 
hoger dividend. Dergelijke dingen heb
ben bij de heren weinig haast, er zijn 
immers middelen genoeg en wat in het 
vat z1t verzuurt niel. 
Dat er nu bedrijfseconomen zijn aange
steld komt, naar wij veronderstellen, 
niet omdat de fabrieksleiding niet zou 
deugen. Dit is niet aannemelijk, want 
Arie Smit is door de aandeelhouders
vergadering gekozen tot directeur. Deze 
kiest op zijn beurt zijn discipelen die 
weer bij de aandeelhouders in de smaak 
moeten vallen. Daar zit het 'm dus niet 
in, want het zou eenvoudig zijn met een 
meerderheid van aandelen het hele zaak
je weg te vagen. Dit is dus niet de reden. 
Maar de arbeiders ondervinden nu sinds 
enige tijd wat wel de reden is. Zij kre
gen bezoek van de discipelen der be
drijfseconomen, de tijdopnemers. Een 
betrekkelijk kleine afdeling werd met 
dit bezoek vereerd. Mannen met een 
horloge in hun hand controleren daar 
een twintigtal arbeiders. Men volgt hier
bij een bedrijfspolitiek die zo langza
merhand berucht is geworden, o.a. bij 
Werkspoor ging het ook zo. Het is altijd 
een kleine afdeling waar in begonnen 
wordt . ~n de arbeiders weten niet goed 
wat ZlJ h1ermee aan moeten. Getuige 
een gesprek tussen twee arbeiders. 
De een: "Daar zitten we nu mooi mee 
in de boot." 
De ander: "Tja." 
De een: "Wat zou jij doen als jij in die 
afdeling zat?" · 
De ander: "Wel, ik zou ze deruit s .... 
Maar wat zou jlj nou doen?" 
D~ een: haalde zijn schouders eens op. 
D1t antwoord was nu niet direct het 
juiste, maar het getuigt in ieder geval 
van een afkeer die iedere arbeider voelt 

voor bedr~jfseconrtmen die in opdracht 
van de ondernemeys er "meer" uit moe
ten halen. Ze wor1en aangediend onder 
een sociaal maske1,. het is immers alleen 
maar om een OOit voor de arbeiders 
rationeler werkve,deling te krijgen. De 
resultaten zijn echter overal nog het 
zelfde geweest. 
Tijdopnemers hebben tot dusverre nog 
altijd ontdekt dat er harder gewerkt 
kan worden of dat er een mannetje uit 
de ploeg verdwijnen kan. Het inschake
len van dergelijke knapen in een fabriek 
kost bij de aanval}g veel geld en dat 
moet er in ieder geval weer uit. En 
QP de duur verdient de ondernemer er 
dik aan. Het is daarom nodig dat het 
antwoord van de arbeiders hierop po
sitiever is. Daartoe moet het onderling 
Vetttol.lllltel.l. &tv ·kc~ ··N.ru:.d...n~..:lal-~ 
de verdeeldheidzaaierij van de Uniebe
stuurders steeds meer ondermijnd wordt. 
De komst der economen heeft heus niet 

ten doel o~ uit te kienen hoe ze het 
de arbeiders wat gemakkelijker kunnen 
maken, door b.v. een kraan te laten 
doen wat anders zeven man met hun 
botten moeten doen. Daarmede heeft de 
tijcimeterij weinig te ...maken. De tijd 
wordt gemeten om de prestaties van 
de arbeiders te controleren en wa~ meer 
zegt. op te voeren. Als eenmaal is vast
gesteld hoeveel tijd nodig is voor een 
karwei, dan staat het te bezien of aan 
dat karwi:· een volgende keer nog wat 
verdiend an worden. 
De arbei s van de Schelde weten zich 
dus gewaarschuwd. Talloze voorbeelden 
uit andere bedrijven tonen aan, dat geen 
enkele directie ten voordele van de 
arbeiders zulke hoge kosten voor haar 
rekening nam. Denk hierover na en 
:Z.<>rg e.Qlo;):;,""-dat, f>~ge~•~ange ~:Jeh
ten plukt van extra inspanningen en 
hoge percentages nu je gangen zo nauw
keurig worden nagegaan. 

• Wij liet getlenkraam 111 • • of zij ~ • 

V OOR het bouwen van de Franse 
schepen Cat·bei en Carimaxe is een 

premie voor de arbeiders uitgeloofd, 
welke premie in een fonds gestort zou 
worden, wanneer de schepen op tijd 
klaar kwamen en de schepen aan de 
\'erschillende eisen voldeden zoals vol
doende snelheid, zuinig brandstofver
bruik e.d. 
De schepen zijn nu enige tijd in dienst 
en zij voldoen aan de gestelde voorwaat·
den. Voor de bouwers lof! 
In de kernvergadering is nu de premie 
ter sprake geweest en ook het fonds 
waa.rin het gestort zou worden. Jam
mer was alleen dát men niet wist wat 
te doen met dit fonds. Wel kwam de 
Vlissingse burgervader met het voorstel 
om voor de premie die .r 100.000.- groot 
·was een zwembad te bouwen, maar hoe
wel de arbeiders van de Schelde erg 
sympathiek staan tegenover een nieuw 
zwembad en de behoeften eraan n iet 
onderschatten, meent men dat de mid
delen nu niet direct uit hun zak moeten 
komen. De kern kon dit besluit dan ook 
niet nemen. Zij verklaarde zich voor
stander om de f 100.000.- aan de arbei
ders uit te betalen. Na verdeling bleek 
dat iedere arbeider 31 arbeidsuren uit-

betaald kreeg. Terwijl aan de gepensio
neerden 25 uur werd uitbetaald. Tot zo
ver was de kern goed. 
Nu weet ieder dat de Schelde over enige 
tijd 75 jaar bestaat. Dit feit moet ge
vierd worden. Te dien einde nam de 
kern het besluit om van de 31 uren die 
zouden worden uitbetaald, 1 uur af te 
houden. Hier gaat de kern buiten haar 
boekje. Als ze willen beslissen over geld 
Yan de arbeiders, dan dienen deze daar
in te worden gekend. Als men daarbij 
in aanmerking neemt welk doel met dit 
afhouden van 1 uurloon wordt nage
streefd dan blijkt al duidelijker hoe de 
.k~rn hier volkomen eigenmachtig han-
delde. Het is zeker een grote verdienste~~-~. 
van de Schelde-ondernemers het 75 
jaar vol te houden om vette winsten 
uit de Vlissingse arbeiders te persen. 
Maar dat de verschaffers van die winst 
nu ook nog eens 1 uur van hun loon 
wordt afgehouden, n .b. zonder dat het 
hun gevraagd is, gaat toch wel wat ver. 
Het is nog zeer de vraag of iedere 
Schelde-aroeider er een uurloon voor 
over heeft, om zijn of des ondernemers 
beeltenis op een gedenkplaat te weten, 
zodat dit beeld voor het nageslacht be-
waard blijft. 
(Vervolg aan ommezijde le kolom onderaan) 



Overwerk 
DOOR de kern van de fabriek werd 

op een avond pl.m 14 dagen voor 
de vacantie yergaderd. Onderwerp van 
de bespreking was "Overwerk''. Op deze 
vergadering werd het besluit genomen 
om het overwerk niet langer voort te 
zetten. De directie schijnt deze kern
vergadering niet gepresideerd te heb
ben. De volgende avond werd de kern 
wederom bijeen geroepen, de kernleden 
kregen op deze avond een rede van de 
directeur hemzelf, waarin, zoals zich 
wel denken laai, wel enige be·dreigingen 
geuit moeten z~jn. De kern herriep het 
besluit van de vorige vergadering en 
besloot om het overwerk wel te ver
richten. Wij willen nu in het midden 
laten of overwerk in bepaalde gevallen 
.noodzakelijk is. In dit geval eenter niet. 
De Schelde toch, is zo sterk in het aan
trekken van arbeiders. Daarbij is het 
op het gebied waar het 't voorhanden 
zijnde werk betreft toch een tikkeltje 
mistig. Het ene moment steekt men de 
vlag uit omdat men er werk bij heeft 
gekregen, zoals het geval met die Zweed
se order, omdat anders (om het plaat
selijk blad te citeren) weleens werkloos
heid had kunnen ontstaan. Het volgende 
moment moet er overgewerkt worden 
om een schip op tijd van de werf af 
ie helpen. De directie heeft voor ieder 
moment een ander voorwendsel gereed. 
We weten dat er mensen z~jn die graag 
overwerken, want zeggen ze, dan heb 
ik Vrijdags een paar centen meer. 
Maar deze mensen juist moeten het eerst 
tot de erkenning komen dat hun uw·
loon te laag is, juist omdat zij over
werken. Gesteld dat U per week voor 

·het. onderhoud van Uw gezin f 50.
nodig heeft en U er maar J 40.~ ver
dient en dan door overwerken het ont
brekende verdient, dan heeft U in Uw 
normale werkweek plus de overuren het 
geld verdiend dat voor Uw onderhoud 
nodig is. Maar als U dan het geld dat 
U verdiende deelt door het normale 
aantal werkuren komt U aan het uur
loon wat U eigenlijk ?OU moeten ver
dienen. Trekt U daar het uurloon af wat 
U werkelijk uitbetaald is, dan komt U 
tot het getal dat U te weinig verdient. 
Nu nog over het werk dat U anderen 
uit handen neemt, wanneer U overwerk 
verricht. Het is vandaag de dag zo, dat 

WIJ IN HET GEDENKRAMi OF ZIJ? 
Arbeiders van Vlissingen, eist dat deze 
comedie gestaakt wordt en eist het uit
betalen van hei U toekomettde. 
Het beleid van de kern in deze is fout, 
zij heeft geen beslissingsrecht tot het 
afhouden van het uur loon . Dat is een 
zaak van de arbeiders zelve. Wanneer 
we nu al voor deze en andere feiten 
komen te staan, wat moet het dan wor
den wanneer de ondernemingsraden een 
feit zijn. Wanneer dan de leden van de 
kern do?.r de directie uitgezocht worden 
d: w.z. ZIJ schrapt alle actie~e progres
Sieve mensen, mensen die werke4jk voor 
Uw belangen opkomen, van de lijst, U 
kunt dan op Uw vingers natellen dat 
het onsoeiale maatregelen zal regenen, 
erger nog dan nu! 

er ondanks het geschal van meer pro
duceren en harder werken legio werk
lozen ingeschreven staan. Wanneer U 
door overwerk meer uren maakt dan 
nodig is, werkt U in de tijd van een 
\-an die werklozen. 
Rekent U zelf eens na hoeveel uren 
door U allen teveel gemaakt worden en 
hoeveel mensen daardoor op de straat 
blijven lopen. Nu was het tot slot nog 
wel een_~ aardig om na te gaan, wat de 
Kon. M lJ. "De Schelde" daardoor in zijn 
zak steekt. · 

Vacantiebesteding 
Wat is het toch druk aan de slootkant 

ER is zo het een en ander te doen 
over vacantie-spreiding en vacantie

besteding. Over dit laatste willen wij 
het hebben. Ja vacantiebesteding. Voor 
onze grootvaders was dit geen probleem 
maar sedert wij weten wat vechten is 
voor je boterham en sociale rechten 
zitten we daar een beetje mee. Wat is 
het geval? We hebben nu vacantie maar 
geen geld om uit te gaan. Wat zei U, 
die 2%? Ja, maar die is meestal al op 
voor we met vacantie gaan. Er is zoveel 
nodig, hè, en je rekent al ver voor die 
tijd met dat extra weekloon, als je kin
deren kleren moeten hebben of er an
derszins wat nodig is. 
Er zijn er die voon dit geldprobleem 
een opl~~~ing gevonàen hebben. Op "De 
Schelde IS zo'n knappe bol. Hij bestu
deerde alles wat werd geschreven over 
de Chinese--Wij'l)~t~~. , ris nog al 
wat uit te 1 · ~~.ijf~á;+'v;m die wijs
geren dan ging· ~ t vác~ul.i.ie. Wijsge1.·en 
houden n.l. oo aèanm. En zl~t" 'Wat 
deze mijnheer d d!, Ze zijn nu eenmaal 
e~n .beetj~. zon~ 'li,ng en deze wijsgeer 
gmg op ZIJn bu~ Cf;iZ'n rug (het juiste 
vermeldt de hist~ie niet) aan de sloot
kant in het gras liggen om naar het 
g1:oeien van de paardebloemen te kijken. 
Vmdt U dat vreemd? Die knappe bol 
van "De Schelde" piet. Die maakte hier 
een verhaaltje va'n en liet het in het 
personeelsblaadje drukken. We bed,oelen 
het kr~tje dat de Sc~eldemensen Vrij
dags biJ hun loonza~je krijgen. En het 
sloeg in. Ongelooflijk We hadden als 
alle Scheldemensen' vacantie fep een 
drukte aan de sloot~nt, de .• een op zijn 
rl!g, de andere op z\fn buik. 
A1aar hoe we ~ok z?chten. Die Rnappe 
b?_l en ook Ane Smït. zagen: we er niet 
bJJ aan rue slootkant. . 

De huurverhoging 
De huurverhoging zal nagenoeg geen verslech
tering voor de at•beiders betekenen, aldus be
weren regering en Uniebondsleiclers, daar deze 
wordt gecompenseerd (vergoed) cloonlat de 
loonbelasting naar e~l'llrligheid wordt verlaagd. 
Men kan de waarheiG! ÜJn dele vet•zwijgen en 
op deze wijze geen directe onwaarheid schrijven 
oi spreken. 
De waarheid is echter, dat door de arbeiders 
niet ·minder, doch meèr belasting moel worden 

' 

Van al die mensen, die door Uw over
werk op straat blijven lopen, behoeft 
De Schelde geen sociále lasten te be
talen. Zij behoeft b.v. voor deze men
sen geen ziektewet, pensioenfonds, ren
tezegels e.d. te betalen. 

Denk hierover eens na en weiger over
werk te verrichten. Sta op Uw recht 
een normale werkweek te maken, eis 
herziening van de gemeenteklasse-inde
ling, eis een hoger uurloon en dat het 
gedoe met het uitkeren van percentages 
boven het uurloon gestaakt wordt. 
Eist het uitbetalen van een voldoend 
uurloon. Een Scheldearbeider. 

betaald. De cijfers van de l'egering lalom welis
waar zien, dat aan inkomsten uit loonbclusting 
een vermindering van I 110 milliocn wordt be
groot, doch dat aan indirecte belastingen, zonls 
verhoging omzetbelasting, wegvallen van de sui>
sidies, e.d., een verhoging van J 437 millioen 
wordt begroot. Dat wil zeggen, dat voor iedere 
gulden belasting, welke de t"Cgering "geeft" er 
vier terug worden genomen, waar dus nog bij 
komt de 15% verhoging de t· huishuren. Hierbij 
moet men ook niet vergeten, dat duizenden 
pensioen- en loontrekkers geen loonbelasting 
betalen, omdat hun inkomen te laag is of hun 
kindertal te hoog. Ook moet men niet vergeten, 
dat toen de huurverhoging in de Tweede Kn
merwerd behandeld en éérr der leden voorstelde 
om hieraan gelijktijdig de loonbelastingverlaging 
te verbinden, de regering dit besluit weigerde. 
Dus tot nu toe is het zo: de huw·verhoging is 
Wet en wordt straks uitgevoerd, doch de loon
belastingverlaging is slechts een belofte. We 
herinner~n ons nog de meermalen herhaalde 
belofte, ilat de regering de prijzen zou doen 
dalen. Steeds weer bleek het slechts een belofte 
te zijn, de prijsstijgingen gaan nog stecd.<: VO'ór t. 
Daarom Scllelde-at·beiders, de koppen bij elkuar 
en de eis gesteld: Loonsverhoging om de ge-
stegen kosten te bestrijden. -· 

Het gebeurde in de 
Volkshogeschool te Bergen 
De directeur van de bekende Beijnesfabriek 
hield een lezing. Hoewel men kan veronderstel
len d~t een arbeider van die fabriek geroepen 
zou ZlJn om een uiteenzetting te geven hoe de 
arbeiders der Beijnesfabrieken leven en werken 
w~ de d!recteur een andere mening toegedaan: 
HiJzelf hield deze lezing. 
In veel woorden, gestaafd met enige weinig
zeggende voorbeelden, trachtte deze heer de 
aanwezige arbeiders-cursisten ervan te over
tuigen, dat de arbeider s van deze fab riek zich 
niet druk behoefden te maken om hun positie 
te V';r beteren. daar hij, de directeur, voor "zijn" 
arbe1de~ zorgde als een vader voor zijn gezin. 

. Denk met, aldus deze weldoener. dat ik niet 
weet hoe een arbeidersgezin leeft en wat het 
nodig heeft. Ik heb mij hiet-van terdege op de 
hoogte gesteld. · 
Toen de lezing ten einde was, werden de arbei· 
dors-cursisten opgewekt hun mening te zeggen 
of vragen te stellen. Een arbeider, die de vele 
woorden geduldig had aángehoord, doch toch 
meende, dat deze directew· zee1· vaag was ge
weest, stelde de vraag of hij nu vond, dat een 
arbeidersgezin van 4 personen voldoende had 
aan bijvoorbeeld een irtkomen van J 48.- per 
week. Toen de directew· tot aller onaangename 
verrassing beweerde, dat een dergelijk gezin 
nlet dit inkomen ·behoorlijk kan leven, voegde 
de vraag$teller deze .,weldoene~·" toe: "U scheen 
tijdens Uw lezing wel een gouden papagaai 
maar U blijkt nog niet eens een witte raaf t~ 
zijn." 
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_Voor. fiiJ ~ 'lij 
o.a .v.: r.:._:m:: 
Dat. , 1/ 11-~ 
Par.: W 

• 
FD.brl.okDkc:m; 

iiaar ~e!.ding von Un verBoek om 
a.. aauvuJ..lcndo ih:r:lchtcn te moe on OILtvrutgen. t . a .. v . onde.r ... 

nerpa:t, uat:u=in het toccazonden :rnpl oit ooro: on..;o mr.m.L."'l§ 
onvolledig :l.s, en· -

b. uoovul.leu.uo gec.;ev<mr: to moe;cn vemeuen ten O..'T&~zien van 
lle<b:ijt's.krantcn, . 

l':U.tl.ntm ToJij u ter. llCllzien hiervan enkele o.anv"Ullcmc.c G~BQvens 
tot-lzond(m die verbuu(.t .hou.c .... an JJet liet Hoot;ovcnb~::til:r.;.jf' ta 
Volsan, wa...-u- op 1 Apr iJ. ~~ ,. l€18 nrboiûers uit Bcrv el.'\tljk 
v:c;,:kzaam waren, waarbij not; lto;nen de 220 a:rocidors êJie 
te ijl' m'll Zee (gcmca:nte llevert;ij.t.:) w•.,c.,r~<Cl t.:..., zijn. 

In trw brief lJct!'ei'.fande dE: uctivitoJ.t VCill de cf'~ ,._ • in 
de bodz·ijvcn t:ceJ.'t U c:..n o<ns 1·ijvins wat oncier F&b:rieka .. 
kern° dient te l?Or en vc:otm:m, .(5e ol1no:...., on er le) . 

Voor tva.t de K. U • .J. s. bet1·e:t.'t liet dc.t:iz· de or~~iout:l.e 
vm1 eon door ü be ocldo ~e:r.n echter oJ. u.o: 

r:r beota.at con :illD~JFS _U::1l.MI) 
Deze is sanen oot la ~t: 

.A. AIDEI ~ 
.D . lii:A1.w:!: ~ . r 

DeBe organi~tie~el~~~c~dnera op 20· 3-50 êepub11-
c:ee:rd. Wij hebben U dit med.oeede ld in onze melding lb: . 16:;, 
d .. d. 1~·4-50. 

Ecdr1jfokrtmt: OV'or hetgee.:n over de bo ;r:tj:f'okrantan 606Cbxëven staat 
op p~:L"'Ul 13 en 14 'lrEm het stencil "C.P .. V. ,-.Bet"i:riJfOI'! -rktt , 
b~ij '"t o. j.. niet du:i.dfll:'l.jlç of bier wLtol'U.itchcl de: '"ooth:ijfe .. 

. • !."J."O!'ltcn bedoa~d \•or&on dio dbor de c..,. .::. o.ltJ Partij op 
de bedrijven wo'J': n •a .. ttce~vên, of ®t hic.r ook rnede onder 
worden vcrstaw. tt(; be rij:fruaunten die ö.o..-r de neï.'ûll- of 
mw.telO!'wtilti.Dut:is o v.c~ d· 2a:L"tlij (u. v .. hl " v . ... ... ) op de bedr.!.j 
vcn rorde.n ui -cze:;oven. 

Ä.S!l!le:nende dát het lnë/t;ote ~ue door U ~.ordt oodoold, 
io bet ons opgevallen dat over het Co~»lia~iDch be~~j!s• 
orc:saun van de Bllozovena op PD.G• 23 van b&do ld stencil 
Gleehts het vo:tnende staat Vcl"'!loldc 

"NQt:m Vlltl oot :l:rgaan:"Do Hoogovan" 
Earste exenpluer : A ril 1949 
Laatste exemplaar : October 19?9 
Tot~.al ontv. ex.. : :?. " 

r Op de Hoozcvens wordt alo "bedrijfekranJ~.." door de Con:rnu.
nisten ook ttitzegevon het orgaan "Hoagoven BulletinQ . 

De uitgave :i.s van "De !letaal" (E.v.c. ) , Prlnsons:racht 7'9 
/WtSterdam .. 0 

Gedurende heteeersta jaar van uit51va •(lJaart 1949 - Maart 
~ b"\~ 1950)- ~n~rochenen :t2 nunnnera, \Vaorvan ll num ers BQÖrnli:t 
~w 7 en het l2e t;es·tenc:U.d, l,ij deden U roods meerd.erc.i malen E:Jen 

D.Ulll!!lcr toeko.!.!ath Do bc!<lo l3Utote numme:ro ~ondcn v.-ij U too 



0 

• 

• 

2. 
bij onae meldins Nr. 53, d. d. 16-2-§0. 

De verachijningsdota van do eerste jaargang is als volste 

Nr. 1 15-3-49 
! .. ,r. 2 22•3-49 
lTr. 3 28-3-§9 
li:r:. 4 8-4-49 
lir. 5 l.6-4-49 
Nr. 6 2;-4-49 
Nr. 7 4-5-49 
N:x.·,.. 8 as-5-49 ur. 9 26-8 ... 49 
Nr. 10 10-49 

Nr" 11 6-2-50 
Nr. 12 14-2•50 (Extra Hoogoven Bullotin) 

W:f.j hebben de volledige j (JJ rgl.Ul.G in one beai "& . 
Dlkelc n'lJ ... 'ïlmaro clio nij nog in duplo besaten voegen wij 

voor U bij deze melding. 

De periodiciteit ven hot org.aan ia onre~elmati§. 
Aanvankelijk leek h~"t er op of het ~riod:!.ek een ueekblad 

zou wordeu. Bij de eerote 7 nuomera wao het dit ook, nadien 
ging ocht~ de :r:agelr:w.tiGe vorachijn.t:J.e verloren. 

De hoge l:osten nu!lan ook hier zeker een factor geweest 
zijn. De tactloze wijne van colportage echter niot m:lndar. 
t7erdnn e~ D.a..Yi.varu:;elijk nt'-'l!!lora op net bedrijf voropreid, al 

apoedis moest di"& d.Ew.rbuiten [;coohieden, loter vond ee:at 
uitc;iiN;e plaats b:i.j en in de ~"'!GOVint; van he't lioordzcekanaa.l• 
veolo.l dàar \?aal.' arocl:dcrn dit 1tálièol. por boot moeaten over
stGken. Ook de op1~ loek to tlindoreu. \1a.e in hot beGin vrij 
ge4!lflk clijk aa:l ecm nummer to konen, de latara nu.mmers konden 
oleobta mooilijk nordan vc~kroean. 

\' Utt medio Februari 1950 ia ... voor Foove:~.· ons bekend - gaan 
lnU!lli~.:er van het .,!toogoven lhtllotinff moer 'Uitseecven • 

I ,.D • 
• 

~ 
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De Metaal 
B 0 N D V A N WE R K N E MER S IN D E ME TA A L N IJVER H EI D E N A A NV ER WAN TE BEDRIJF S TAKKEN 

Of\tl- SLAG W 
AAN DE ARB~DERS VAN DE BECCON. 

V0'1gons msl3~ti~-~irg van de Ke rn, zal op kort termijn massaal 
on.tslag :rl,~;.d.;:: •n:(•.-.:'-«r .. •:•::; Ü"~H bad::ijfo 

Hf:~ L•gt. .:~:.:iE) ~"'<.doö ·L·:~~g "Ir ~,~- ie cl.irect.ie van de Beccon, om 
de pe:rsc~~cl.s- s .... ~~:'. ... ·i:,e t~rug 'lie u:-:-~rgE:f". 0p h~t. vooroorlogse peil. 

Dit bet.el;er.:.d· dat een J00. :a.l arbeid~rs op straat zull~n wor
den geschopt. 

De. e.-nste r;:r oep ~ran ca. :SO ma:!l zal b;.l~ea-
_!{.~ .. ~-:!. ~?1._~:.~y§'..::·~~~1:~~.::.~.:~J?_.ê:?Sf~i~2.~~-j_ ___ _ 

Groot is d ._, \ <J ~ •.::..: t-;:v-3 .;; :r·.~ ; !~· .'}'•1.; ~~- ... ··:.;.x •J \·,:r~;s t:.r~g 0~d er è.e ar"!J!-> i~ 
derscDP. k'~rr i'3 h-<:·~ o·pg·7t'':'··;;~..;..:. •. :~··b ~~;· :i;...;~·:.·'"X·~~-'t va:a è.e d:i.:rec-t:;. ç-,_ 
omde a j·l; e ·tö::n: a tv-: ze v-; x;:; l d :. 1 ~ -~r·! HG :;~) ~- ~ c~ :.~~.!.g"J.~ · 

Ee:.l d-:.:~.~- ~v-~1· -'l.·.;l .a~·~·.,.::~0.e:.'d u:: v~·.!~ n:e·n,.!'l.g, dat het hier gaJ.•, 
om mi ...... &E'r lil :.:r; j-:::c·c.J>e ~E·.tJ..E>ï:a-::",.~-~ '~! ~ :• :1.'3. t, t o~~ !:et n u tr:!fl.a:;: ee1l"! ru:::e •-<~r· v 
voel~::'.!.'' 

De-~~ c...r·g:..t-:'Y'J.:<r. t.<-! ~l. Q'!ld --~·:; t.(> ·u"<'n j :l ·b·:> iO('! 1 j ·!'lg ve~n "t!::l di re ct i~. 
om het verzet tee,o?:o. d .• .::z.E cx:-f J.,:.,,.;•··~, j. :' !):•i< out t .:1 dreai(m( 

B•:d~-.-~ e:.:-hc<'I, .;.1t. y..,i::..:iF.3.g :d j "V•>:.-d~n l)ntslagen. 
tn&a·c (~öt ·v ·,~r,xc.;~,;, a.~'i?. ,.~; '.1~:31:: .. t ·.<~;! :~i j!'~J 

Een ~r~rs~.r:.r:bt~;:;:;.~Jg -·,>::r ~~~~-· d-:;~' d.~r e.r':.H~~.ö.~!·e :'wa.t Ot~k :'1.-.Jr 
11 inga~ 'tt? lel·'"'.~· :f!::;:· ~:a,g z :~ .. ,~:: .. ) i 3 ;" .; ..; -:.. ~-. ~ t\ .:. ~·~ ~:-t J. e 3 l ~I"' i. t 9 ~·(;:!' ·;;~bj r1 i ~~ 
nvt !ll~?r "'/•)~·' l~;·i!.J ~_,·-:.:r.~,<;;n <-;_, -v~· !;~ tl0'.1;·t:.,.:·, ~,r_.:--·!':~31' U Dl~ ~~rEI' V.lii.{~{.l.:· ~ 
DERDo 

Ve :-:o"'~ TT'"! u. 'i;'(; j gj.r.g a.ll-::~·!'1 j r" !:i (:l ~ '\, ~ J . ..;;. ':'Ct·.i~ I 
11 

AAl"'i ::-.r... ~=~··;;;]'! ZA!.· K:.:r~:'='f!~·T W )J{f;.r~N m.7} .C;!:ïJ:.:~< G;..::P.{AAKT? DA'J? ZIJ 
TE~ 8Cp:-=.u.::'~1 SI..! ·t~G.Z.'\i :!:E.Z.Z '2·.? 3.::.. .. c~:··.:, ?~ .. : .. J .:t~J3t;:EN :PROT~STL:RE.L~ ~ 

=~·:t. t ~"l-1 ~~~·"l35~~z i::~{· .. o e:; t,r.~ ... ~r:-~ v~~"-r: ·ita 
tf-g~··('. J ... ,~J~ ·~~::t:-!:: g·-~1~·-.e 'J.'~ ~ -?lU.~t~· ...... ~. 

o.1be iders gevoerd moe :·(<L 

AI·S .'{:~'1' i.\..~~; -~ ·:10?. C~T~~.f .. ;X'J, HJ'u\f:i. g.Ji~R::l .AULJ.&:N DE ARBEIDERS ~'JI' 
LJl'..,::c;, -:E. ··~·:_;.,-c,_;~~~.I.::K Y."'yr~-z~J ;.;.r,;,.:L~r-- :::;.~:; :.;IJ vûK OVER Ai'\fDEhE 
MJ1J.LJ '~J .. JJ";":'! ~~~: ::·.;~..;- ·~ r~i'.)!;J',l ... 

Tr~~ct_.~ :ia,;.r·("-::n -:;~(1( .. ~ i~ ,..-~~ vr..•.:-1 c ~;.·.: . .;:; .• :--·~ "'J• ~ i·J. €" ':3~:'1g2'.zi··:ul~' E't.c·: _.,,; 
en e!.st 

Di:-:. ~"t"t:..'='-t 8h~et·e:_,_l! 

'· ~ ~ ~~ë. T \..rl, / · -- !' .-; 'tl? C. 
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BOND VAN WERKNEMERS IN DE METAALNIJVERHEID EN AANVERWANTE BEDRIJFSTAKKEN 

.lt 

.M...~ DE VERBLI FA- ARBEIDERS • 

STEEDS . ï.fi.EER ONTSL AGEN ! ! ! ! I 
===========================~==== 

ü:_;.n"l.t:mw worden ·enkele tientallen arbeiders met ontslag bedreigd. 
1.:::: ;:.:r.•:.:~::.al doo r de I:.i:r.e'Jteur v.d . L:::1an a.JngekQndigde ontslagreeks 
'.'>'v:>:' CÏ ~ hiermcûe vooY·cgezst~ 
!'! .: •J'I.l'•re gè::::.n~f>n z··J:'..l~n aan a rmoede worden prijsgegeven; de arbeiders 
·;,r~cl:i. D. ü , W ~-al lende ~ 

Vf>:rrlifa ~a:.~beiders , 
r ,.~ J:: Y') ·1..,:ctj.s vo.J"r irredesdoeleinden zoals de hoo5stnoodzakelijke huis
!; ,P.n el5jY-e ,·,rt.i.r.:üen e t ·; ~ t akelt steeds meer af . 
t::-.;;1p ~ ,"!rd d.l? a::m8de wi 1 de Di:ro~tie met steeds minder a rbeiders de pro
d'..U.:'tie voortbrengen en de a rbeiders op deze ·wij z ó sterker uitbuiten ! 

Ir.. éle drulà~erij vmrdt reeds wekenl ang ovt:rwerk verricht . 
DPsond~îkS wil men daar een aant~l arbeiders ontsla an ! 

Dit over\ver·k is n·"~dig:~ zegt de Directie omdat anders de andere afde
lingen niet va n vold~: Bnde werk kunnen worden voorzien • 

.. We1nu? a ls de persor~eelBuezet ting in deze afdeling wordt ingekrompen, 
betekent dit we:ck-vel·mL'ldor ing voor andere afdelingen. 

p,J.~-t- _a~-~g~y~_l_K)lj._e!y~z_13fl~E.~-~.K .. m~~-~~'!.e_,_~!,b~-~Çl~-~~mg_~-~en 
.W~' r.ÇI.~!!.....!',_l}~-~-~a_g~:..lJ. . 

Dit werd 7oensdag jl ~ , door v.d. Laan bevestigd tegenover eerder met 
ontslag bedreigde arbeiders . 

"ER ZULLEN ER NOG ME~R VOLG~N" , was het antwoord, toen de arbeiders 
tagë'P.- de aánz.êggi'n_g_ profes'fë'érden . 

:Je arbeiders wisten evenwel r eeds eerder deze voze plannen te door
kruisen bij het voorgaandè massa- ontslag. 

E~, v.d . Laan v r e e s t d e a r b e i d e r s 

Bi;) :!ltzag zich daarom niet om Zl.Jn woord te breken en de democra
i;l. S-3he rechten van de arbeiders te vertrappen. 

z . o . z. 



Nu de Kern bij het eerste massa- ontslag geen willoos werktuig bl eek 
te zijn en deze kameraden zich niet voor het ontslagkarret j e lieten 
spa.n.;::Br.} wcrè.:m zij eenvoudig voorbij gelopen en voor een vo l dongön 
:t'E!it g~}!l ":l.1t.st . 

Q.~;J)J~I.F.S . __ p_ffi __ 0 VE~~.NIÇQ}.~ST __ J?jl~----·--~ _I_J __ _ QQ ]{_ _ _IN ~--_9 WÇ.§.l Ag_:-_ 
.1\V;ï[ ~) .LI B S GE I~ND ZO 1JDEN ~.0 RDEN • - ---· ... ·-- _ ..... ____ , _____ -------.. .--

Dit is het spel van de Directie 

B.aOODrtOOF I N T · I ~.1 I D A T I E - W 0 0 R D B rt E U K 

!'JIJ ST 

Vei· derligt 
ProtGsteert 
Beschermt 

DE ONTS:...AGEN TERUG ! ! ! ! 

onze 
per 

de 

demrcratische 
afdeling 

ontsl agenen en 

rechten 

hun gezinnen 

Het Bedrij fsbest uur. 
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Llmsterdams I-laven 
Amsterdam, 2 Jun i 195(, 

AL ::13 b.E LEUG.BN NOtt 20 STV:t;:", ••.•• ~ 

Stee·J groter v; :-d" u.o 0.!13S'!. ..,,-~'l ··oor'~ ""O':'L t.'·.i.è~r.., v~or de snel 
groai"'n le Vradeskr9.Chte!l ï~dn· rl~ op iet: • l·l:itr n .. !..( 1 bon.; .. '"ui<.ende 1 men
s cm, die ~een nieuwe oerlo~ wJ..llent ~Á'1 bij (:e hond€1l.'cetlmH live'len,_ die zich 

, r 'ads in een hecht vreJesfro:rt a;mee~esmee 1 h13ttb en. 

I ( ~ 

Hoe ~root de ar~st v~ d~ .oorlo~s 'OQ~boreidPrs wel is, bLijkt uit het 
volger,de leugenachtige be:dcnt, dat het A.~. P. één d~zor )~en uitzond: 

" Op Ph~Uld~ Ze Fir.kst~rè.~ zij'1 twee Amerikaanse 1· 

botery. n.l. de "Rob~'t Jo..,1f~llow11 en do '1Southlql"!~'r, 
~el~~En met w~pens. d~ Rotterëamse haven binnange
varen, De wapen~ ~ijn onm!d~ellijk ~oor de h~~nar
beiders gelost:. 1' 

, 
Welk ~en leugen; 

~ 

U,it nietq is ~eblEUtep, dat r-rr •,v<J.perrw ~e'lost; zijt1; achteraf zou VFlll 

elke kist stukgoed geze~d kunnén WOT-ion, da-:; er w_s.par.:> of muniti"' hee~ inge-
zot en. 

\. 

I . e .;.;W..::S.::::eJ:::'.:::O.:.:;m~w~er::...::....dd:.:,i;;.'t~~:...;;::::; ::.....;;.;:~.;:;.;:.-=-=.;::;_;~~sestuurc· ? 

, Met .g-een 'lU'lder doel, dan om verwarring ~a brengcl'J onder d9 Nederl~.J.sn 
~avenarbeidcra • . . 

Îodere h~Wan~~beiàers zal ~enblik!<:elijk b1J'srepen hebben W'lar het ~e 
11heren11 om te doén is1 • n.l. de Rotterdl!mse h~::èna.rb"!i.ders als onderkr..~-ipers 
vo:;)r te -s·~ellen, ·om ~G:ioond? bij dt; ~be,iders Va"l ào · an1t..r.:l NI'Cl.erlandsa hlivc:n·s 
twijt'el of verwarring tr. ~W€n: Hen op2;et lS volkomton ... .l.SlU.:Ct -:.1 Jat ko.~n ook 
niet an"ders i Inrncrs, r~:te,:"' . ee-nJao:.l ~aven de R-· tt ~;: ... ·' .mse h~vem•roe iders olijk 
van hun ya,stberaden, wil: v-oor de Yre:le te strijrcu. DaArom hebben de oorlo.gs
vpor.berA!Iidera door.ieug~n:> en be-1 ... o~ .~etracht -do ur'->~-.:;ien om de tuin te lei:len . 

.. Het zal eeht~r allès ~ev~:rgee.fs z-~j·,, omd:rt lo:: Vre~oJS~tr'ic~t en
1 

door welke ;luw
bed~b:te l~I;J8ens ·.dan, ooks zich niet· :.>1 .ie •:uu· laten t-e~en ! . . -



AA 
b1 ~e}ltembu 'nn t~>t \O tl.(+' J nr '"erd de ~uh1en In \\ anrllc \ennincl~ul. 
Rt>gt'ring ev ~-+ tuunl •r- '.m l nlehondt•u beloo,f.lt>n t~l('l'h 'g, dat dr 
, nnnrtalre Of•l•r.ttte" ~;c n rl, h ., van t, Je'\""ent,i •il t"r: [r.!W<.llge O'l 
heb~n. Z\J vo ro.;lu'lhl'n Nn pl'riotl ' n econon,;._,.ltl' niJle\'in~ l., 
de\~hmtie LOl\ niem\ P \\E•tl.grtr~ .. nheid ~whl'ppell en nldt• zeg· hTIJkc 

\TUl ht.,11 at~'" rpt'n 'oar Je n 1 h1 ifh•nde u rns. 

Wat is de werkelijkheid? 
~h·ri" de noudlotti~t' d~' Ltluatle ~i,,, de Iw ,1• " ,·an hd lr"H'll"OndN··t• •l 1

1 

VOOT OOn gt>l:Ïll \rt\ \-'Ï~r Jol'l'' JllCJ\ met mN•l' tlult 10 r f.':i''ole' n. 

I 

bt drzclf de ~x· i Jtl(' H'T'I p,J th )c ne1 t~htf•r 111rc• ~11et ') ' \'PI' OOI!d. 
i~r\\ 1.~ grote groepen 'n n werlct•J·~ 7.Cl1"' hier\' oor wel in an.nmt rkiug 
1\•vumen. · · 
Bo,;cndieu "orclen de tad(~\'t'n 'er. <'lW1'Jit, \\ crklijdr.n erl~>ngd t"'n ll'•t 
SJ•hehlst.emitll OJ'gej.l.B!;d. Het nam.nl wt rklo1.( n neem .. '·oortuurelld h·e "n 
blj de htmllg~ gang ,·nu zt\kc;,n zal llit nontal ~>inde 1950 zekel 

9
00.000 

bed rng('-n. 

.. l)e onclemel!ters gaat het beter 
De mnat~L' 11 de "C'a:t<'ring en het optreden •an de N.V.V.-, J{ AB. en 
C;"N.V.-bcsturen, lwmt ,, uitslmtc ui t<ln •oeue aan dt; be1nngcu vnn dt< 
ondernc•mu.,. Ha.\f\'(tll ('{ lÏ;..t n a ... 11uih~liSjJOrÎ~'t' winst<'n, dit' :('I '•cdri r .. 
leven met de re~ult!'lPn 'rln rle arbeid der \'licrkt rs maakt. wins r thl. 
~al~ dt' laalst bekend t•wurd, ,, cij[crl> nnnhnwn nog sleed• m .;u, :rJ't:, 

lijn zijn. 
En· th.anoo; 6 :o.·!'<'r rl "lnrlt:rnt·mltl •sbclao;ting op voor tc·l '- ,m ll1ÏI11"' ·r Lu; -
tinck nfgt-srhaft, terwiil dtNr de mnutregelen 'IIR•l de regcnn . ~t" clh n.uH!-

siop to een W•ll>'èn n'-u J& g.,wnrden. 

Het leoe~speil~an Je arbeiders gaat omlaag 
Waanzinnig(· wmstrn l'll c..,•.rn wn:-nzinmge uitgo~vr J voor bcw ~,Hnfl! • t• 

\'ernictir,ingstuig, mr. a• ci<'.lo\ llllshelaugut vun tie" erker"' wor;hn' ' ~ 
loosd. Réeth komÜ~dc (h• din·c cur ',,n de Ncclcdnndse f'.a11"k t t•n nit I! Jc.,..t 
huttie en nieuwe lH'iisst\ti{ÏII~l'll <IIUI. 
Aan ~ez<~ hrutu~ aan"r.ll<'n O!' Uw h•vcliStlt'il k., n t'('l\ etn, c '' o Jtn 
gemaaltt, nl" gij l' 'l'fl'OtJ!I in tlt• o;tî'ij!l voor <.· u lwlcr ~e, t•n •rp :!roncl• I u~ 
\-all een t•oJwre<•l en gcl'N htvanrdi~! { uisrn}Hoj.!r.l!n. 
De E.V.{'. is vnn nWHing, rinl in ecu zodanig progum in ittiCl' b~tlrljf Vll'l 

de' werkgeH'" vl·l"l:tn,:.:ti moet worden: 
. L DAl' UE UI m· H1l.OI,,~N ME'f 5/ .0}(1 J<,l~ \ l'.RliiiOGP: 
U. DAT GEF...N VJ<~tU,LNGING V~N Hl'~ \\JWK\\ l.J 1\, "\ I!:R-..vll R. 

PIN~ YA.1'1\ TA.RJF\.EN EN OP\ OI'}RIN( \ "-~ !U!Jl \Jm.n 1· 
TF~fPO VLAA'Th 7A~-~ VINDJ';"~ 

Werkers met hoofd en hand 
~('f\Ult niet ltmger genoe~;tn nu~t de r.nnJl'\SF.Ingfi· t'LI , er.,r.t ing!-t)Oiihek 
.en st~lt in i~>del' bcd.-tjf l'\~ :;ereclrt\'lUlrdiJ:;de eir;;l·n met elimar op 81 uit 
de strijd aan tey;en ,·eral.'re nfschnffing 'an de !inhsidlt>s op de '"'ens
anld<lelen en de huurvnrnowng. De :tctico.s, die- In de t;~lri JW'' ,;~ oPrà 
worden, lJè\\•ï,}zcu, dat een~g~7lnd l'U "\'Rhibéruil!'ll optTe1 en ..,uccesvol 

;re!llultaat QJlleved. . · ~T DAAROM BROED:miWJK SAMEN, GEORGANIREERDE"N 
'V...-"4 0NGJJ;0RGANI~EI<~RD'ÉN. ST~A."l ND~"' TOE. HAl' HE VER· 
:ÓE[i}J..DHEID JN DE VA.KlU<~\Vl>~GINO 'SOG LANGlm EE-'i SL.-'\<;-
nOOM \tORMT OP DE WEG NAAlt~ HIUTER LflVEN. 



Y i t n o d i g i n g _ .. 
Hierdoor nodigen wij de leden van "De Metaaln (EVC), werk
zaam bij Verbli fa, uit tot het bijwonen van een speciale 
1 e d e n v e r g a d e r i n g 

in de bovenzaal vaTl café "De Roemer,. te Krommenie> op 
~~dag 20 Apri1 , 1 s middags kwart O'Ter vijf (na werkt; jd) 

Op deze ··.rergade.ring zullen wo rr,et onze leden de situatie be
spreken~ die is ontstaan. door de maatregelen van de directie 
tegen ûe kern, en zullen we onze verdere actie bespreken , 
die gev·o erd moet worden om de eisen va"l de personeelsvergar· 
dering te ve:rwerkelijken .. Het Bedrijfsbestuur~ 

---------------
Komt allen ter v·erga,dering Toegang op vertoon van bondsboekje! 



De Metaal 
BOND VAN WERKNEMERS IN DE MET.A.ALNIJVERHEID EN AANVERWANTE BEDRIJFSTAKKEN 

rwpyrp'Q K I 2 x x 2 r j 2 §j insrs*si irst??? 1 î3 Qese"t?7 1T 

ARBEIDERS VAN D"E 11 V e r b 1 i f 
=========================~===~=~~ 

Vandaag zult ge Uw vertegenwoordigers in de kern Jrie~en i 
Wellicht zijn er onder U, die van meninr z:i. jn: dat dezG 

kernverkiezing niet zo bèlangrijk is. 
Wij willen U erop wijzen, da t deze mening beDl~et onjuist 

ia . 
De candidaten van 11 Da Metaal" zullen Uv; bela::"Igen met alJ e 

kracht verdedigen; op bamis van een aantal punten, aie iedere 
arbeider onderschrijft; 

L REISGELDVERGOEDING VOOR .ALL EU; 

2 . GRATIFICATIE MET DE KERSTDAGEU; 

3 . TARIEFKWESTIE: INSTELLEN VAlif EEN T.A.RIEJ!1C0ihlViiSSIE; 

4o G~ANTIE~TARIEF VAlT 25%; 
5. 100% UITKERING BIJ ZIEKTE EN ONGEVAL (verhoogde premie 

voor iekening var 
. de werk.sever); 

6. VEH.GOEDING VOOR VERZUIM BIJ BEZOEK .AAlif G'EHEESHEBR. 
TANDAR·:rs ENZ. . 

Een kern~ die ondersteund wordt door het gehele personeel 1 

is een wapen in handen der arbeiders~ Dan alleen ks.n een }rern 
voor de belangen opkomen Dat dit noodzakelijk is$ bm'lijzen de 
laatste gebeurtenissen bij de 11 Verblifa11

• 

Dezer dagen plaatste de directie in versch~llen3. .:~ streek
bladen een adver'tentie, waar1n zij jonge a~beiders(sters) vroeg 
in de leeftijd van 15 tot 21 jaar. Tegelijkertijd 

QQ!§..l.Q.~,g ~llli §: ;:.2. §:!.È. -~!d~.~.f· 
met het monief, dat deze arbeiders onvolwaardig zoude~ z~j~. 

Jonge arbeiders 
1 

die veel minde:r zullen verdienen, wo1 d0n 
aangenomen. Hiertegen moeli ten scherpste worden geprote.ste~ ... ·d 

Arbeiders van de 11 Verblifa11 ! 
KI EST DIE KAMERADEN, WA.ARV.AlT GIJ WEET 1 DAT ZIJ ~.n~~IT AJJ-;-JElii 
TIJDE VOOR UW BELANGEN OP DE BRES ZULLEN STAAH ! 

KIEST DAAROM I>E CANTIIDATEN VAN 11 'DD METAAL 11 ~ AA:KGS:SIJC 1J:TI.N 
BIJ DE EBJITHEIDSVAIWENTRALE:. 

Groep gea choolden: ~. ~~~~' 
Groep onderbazeYl en ;:, t:.L.J..l:'-.'l. zc;;t bE:rc: ~ J-I~ __ :P!;:. BOEJi. , 

I . ~· J . F8LS } 

Groep overig personeel: V /D. HO'!:!t\1b1\l. 
BORSTLAP, 
DE JONGh 
ROEICES j , 

ROET. 

H e t B e s t u c r. 
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KERN13ESTUUR HVER13LIFA 

op 

Krommenie, Maart 1949. 

AAN het PERSONEEL, werkzaam bij de 
"Ver b 1 i f a"y KROMMENIE. 

=========:============================== 

Hiermede nodigen wij U uit tot bijwoning van een 

p e r s o n e e 1 s v e r g a d e r i n g 
= = = = = = = - = = - = = = = = = = = = = 

DONDERDAG 24 MAART A~ S.. in 
de zaal "ONS GENOEGEN", NOORDERHOOFDSTRAAT om 
4 UUR~ 

Gezien de belangrijke punten, op d~ agenda vermeld 1 
dringen wij er op aan, dat ieder aanwezig zal zijn. 

U HEEFT EEN KERN BEKOZEN ! Stelt nu de daad en toont 
U één met de kern in haar streven naar lotsverbetering voor de 
àrbeiders in het bedrijfo 

A g e n d a 

lo 
g~ 

.2.a 

.4.· 
2· 

. . 
Bespreking 

\l 

11 

" 
" 

zuim~ 

DE KERN .. 

Tariefcommissie; 
25~ garantietarief; 
10 cent verhoging grondloon; 
reisgeldvergoedingr 
100% uitbetaling ziektever-

EFNI-IEID lS ONZE KRACl-bT 



afd Koog-Zaandijk . 
secretariaat 
Zuideinde 126 

1Uaarde Makker, 

/("1"" Z'landijk April 1949 

Gedurende den laatsten tijd zijn en worden er door 
de arbeidera regelmatig actie,s gevoerd voor loonsverhoging, 
c·; tegen het invoeren van verslec'ttteringen. 

Wij willen U hierbij herinneren aan de lassersta.king, 
· ; u·•vakstakingen , textiestaking e.a. 

Door het geven van valsche berichten over het beein
digen van deze actie1 s,waarbij dit beeindigen regelmatig 
,,ordt gemeld als esn nederlaag voor de betrokken arbeiders 7 

poogt men door middel van de reactionaire pers en radio 
verwarring onder de arbeiders te brengen en ze op deze 
manier af te houden van de daadwerkelijl:f_~ stri,jd voor hun 
rechtvaardige eisen. 

Op' Woensdag~ April vindt er een vergadering plaats 
s, avonds 8 uur in het geb:mwtj e .Jnze Jeugd 

Tu.ins tra"\t te Z.aandi jk. 

Hier zal een Hoofdbestuurde1· a:'lnwezig zlJn, om de 
ware betekenis van deze actie,s aan te tonen . 

Voor het voeren van een goede discussie is het ncod : tkelijk 
dat U kennis heeft genomeh van de brochure 

Politiek en_ Vakbe~egiqg 

Zorgt dus allen in het bezit hiervan te komen ! 

Ook anders en ongeorganiseerde kameraden zijn welkom! 
Kameraden, 

laat niemand verzuimen deze bel~ngrijke 
vergadering te bezoeken!' 

Het bestuur 



De Metaal 
Hoofdbestuur, 
Prinsengracht 739, 
A m s t e r d a m. 

B 0 N D V Á N WERK N E MER S IN D E ME T Á Á L NIJVER H EI D EN Á Á NV ER W Á N TE BE 0 RIJf sT Á K KEN 

M/AG. 

. ' 
AAN de VERELIFA-ARBEIDERS te KROMMENIE. 

- - - -- -- - = = = = = = = = = = = ------------

Gistermiddag 3 Maart heeft naar aanleiding van de ontslagen 
een onderhoud plaats gehad tussen. de bedrijfsdirecteur v.d. Laan 
en de vof4rzitter van 11 De Metaal", Harry Meijers . 

Onze Bond rekent het t~ t haar taak, maar bcvenal 
tot haar plicht de arbeiders over dit onderhBud 

in te lichten. 

Wat is als belangrijkste vastgesteld? 

1 e . Het artikel i n 11De Ty,phoon" en 11 De T8legraaf 11 van 2 Maart 
j . l . werd nïet -.ntkendl Wij ·s iteren uit het artikel in de 
"Telegraaf" de aanhef : 

,, ' 
"De Verenigde Bliktabrieken hebben in haar b~drij: 

te Krommenie 70 arbeiders meeten ontslaan. Naar w~ 
van de zijde der directie vernemen, moet deze k l ei

ne bedrijfsinkrimping gezien worden als een terug
keer naar de normale vooroorS~gse verh~udingen. Voor 

de oorl~g werkten te Krommenie 800 mensen, maar ge
leidelijk zijn dit 1000 man geworden. De directie 
meent, dat het aantal werknemers cp de duur weer 

terug zal lopen tot het normale peil. 11 

("De Telegraaf" 2- 3). 

2e . Op ; gr• nd van bovenstaande blijkt dus, dat een ontslag 
voor meerdere arbeiders dreigdende is. 

3e . Op een vraag van onze voorzitter of de directie bereid was 
het #ntslag in te trekken en onderhandelingen over nond
zakelijke maatregel en te openen, weigerde de directie een 
antwoord te g&ven en gaf hiermede zijn onwil ~m het öntslag 
in t.e trekken , te kennen. 

4e . De directie dee lde mede dat voorafgaande aan het ontslag 
een onderhoud had pl aat ·sgevonden met de Uniebesturen . Dez e 
besturen hebben dus met de directie gesproken en de arbei
ders niet i ngelich t en ~ennelijk het ontslag aanvaard, want 
t • t dusverr e i s geen pr(')·test van deze besturen verschenen. 

z.o.z . z.o.z. 



. ( 

- 2-

De ~·beiders ZlJn thans door onze Bond ingelicht over het on
derhoud en weten, waar ze aan toe z2jn, nl .s 

Verder ontslag dreigt; d~ directie wei
gert intrekking van de ontslagen en de 
Unlebesturen gaan met de 0ntslagen accöord. 

Dit moet v~or de arbeiders het sein wezen om bun s~ri jd tegen 
de ontslagen te verscherpen en met grote,eenagezinde kracht 
te strijden vo ~r: 

· I n t r e k k i n g ·van de o n t s 1 a g e n-. - - -:r - - - - -- - - - - -- - - = = :::: = = = = = 

Zij kunnen hierbij op de volle steun van "::Oe Metaal" (EVO) 
rekenen. 

HET HOOFDBESTUUR . 

Amsterdam, 4 Maart 1950. 

\ . . ' ··'" 
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AAN onze MEDE-ARBEIDERS l 
===================~======= 

nc":;.eno-.:1-'tund wo:rdt een nieuwe kern gekozen. De situatie in 
h 8 t bedri <i::L ~ •::e noemen nogmaals de tariefsverslechteringen en 
nta snD--ontr;} agen, noopt de arbeiders der blikfabrieken tot grotere 
•,-voak?l a:tmhcid. 

11-e." u nc!l.li jk optreden is meer dan ooit noodzakelijk. Deze een
h8id n~oet oot: i.li de nieuwe kern tot ui tdrulcking komen. 

nc kern immers, heeft als vertegenwoordiging van all e arbei
ders y deze:::.• belr:~.nge.i1 te. behartigen . Het mag julli e daarom ni et 
onvorschillig laten, wie van ons personeel deel zal ui t maken van 
de ke1·n, 

. Samenwerking van alle krachten is noodzakelijk, ve-rdere ver
deeldhe ~ d daarom verwerpeli jl{. Verdeelheid- brengen de Unie - bestu
rcn1 waru1eer zij iedere samenwerking met anders- en niet georgani
seerden afwijzen. Verdeeldheid brengen ool~ G. v·. d. Hoeven c . s . , 
wanneer hij on:ler practisch hetzelfde voorwendsel zich niet ver
kiesbaar stE•l": op onze bloklijst. 

De candidaten van de bloklijst hebben zich verenigd op het 
volgende gemeenschappelijke program; 

1. Verhoging van het loon met de tweede vijf pCt. 
2 . Tegen de aangekondigde werkclassificatie 
3. V66r vredesproductio 
4. Tegen ontslag_bij werkvermindering en rational isatie , 
5. Bij slapte varkorting van de werktijd met een billijke 

vergoeding voor de niet-gewerkte uren 
I 

6: 90% uitkerin:g bij ziekte en afschaffing van de care.nzdag 
7 ~ Vergo8dil:.g van loon bij bezoek aan t andarts en specialist 
8. Verhoging van de pensioenen 

' 

9, Kledingvergoeding bij vuile arbeid 

~ ~~ 
1
met Zo gij instemt met deze rechtvaardige eisen; zo gij samen 

W -~~ de nieuwe ker.n deze wilt verwezenlijlcen, stemt dan op: 

~~~lol :P . ROND ~ ~:. -m.v.c. \\s GBSCHOOLDEN: 

\~ \ 

'~ :::_:_:;N_s:_~_,_::~ELMJU(E:~: . V. 
(Ql J. FELS 

@J 
l2J 
IOJ 
[è!J 
[Q1 

A .. BGRSTL.(;::P 

M. BOOT 

G. DE JONG 

J. KOSTER \ 

E.V.C. -

E.v.a. -

E.V.C. -

ONGEORGANISEERD 

E.v.a. 
E.v.a. 

·. 



Laatste Bericht ! ! 

Onze candidaat bij de onderbaz en en stempelmakers, 
J. Hildering, kreeg bezoek van zijn bestuurders, 
die hem wilden pressen zich terug te trekken van 
onze lijst, op straffe van royement. 

Hi~reeg één uur bedenktijd ! ! !!! ! 

J. Hildering weigerde aan dit bevel gevolg te geven. 
De overige candidaten van de bloklijst respecteren 
deze conse~uente houding van J. Hildering en stellen 
deze daad, welke getuigt van een ernstige wil tot 
samenwerking, tot voorbeeld aan alle Unie-leden. 

Volgen ook zij dit voorbeeld, door te stemmen op de 
lijst van samenwerking in de strijd voor VREDE en 
WERK, dan zal de kracht van ons, Verblifa-arbeide:ns, 
vele malen sterker zijn en wordt de voorwaarde ge~ 
schapen voor 'successen in onze s trijd. · 

,, 

' . 

• l 

. . . .. 
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Lessen 
e 

uit de 

Lassersstaking 

• 
Uilgave van 

" De Metaal " - Bond van Werkers in de Metaalnijverheid en 
aanverwante bedrijfstakken - Prinsengracht 739 - Amsterdam-C. 



INLEIDING 

Op 20 December 1948 brak bij de Nederlandse Dok
en Scheepsbouw Mij. (N.D.S.M.) te Amsterdam 

een staking uit tegen een tariefverlaging van lOt,~ . 

• 
De buitengewone fe1heid, waarmede deze staking be
streden is door de directie, Uniebestuurders, pers, radio 
enz., getuigt alleen reeds van de bijzondere belangrijk-
heid van dit conflict, dat in de• gesci).iedenis van de strijd 
der metaalarbeiders van doorslaggevende •betêkenis is 
geweest en ;in de toekomst nog steeds meer zal blijken 
te zijn. 
De toenemende pogingen 'Van de reactie om het levens
peil der a1,beidersklasse verder omlaag te drukken, <von
den in de lassersstaking een fel verzet. Het kennis
nemen van de ware toedracht van dit conflict en de be~ 
langrijkste feiten hieruit, zullen de arbeiders in staat 
stellen de juiste lessen te trekken. Het zal !hun tevens 
in staat stellen d-e· komende strijd met nog meer kracht 
en overtuiging te voeren, een voorwaarde, die nodig 
is om successen te bereiken. 
Wij bevelen daarom dit vlugschrift aan in de belangstel
ling van alle metaalarbeiders, in het bijzonder van die, 
g-eorganiseerd in de Uniebonden. Hierdoor zullen velen 
zich een ander beeld over deze moedige strijd vormen, 
dan hen - voornamelijk door de Uniebestuurders -

. voor ogen getoverd is. 

3 



VOORGESCHIEDENIS VAN HET CONFLICT 

DE staking van de scheepsbouw-arbeiders van de 
N.D.S.M. in het voorjaar van 1946 werd beëindigd 

met een compromis, dat inhield, dat een z.g. omstandig
heden-toeslag van 20% van het uurloon zou worden 
betaald. 
De arbeiders zijn aan het werk gegaan en ondanks de 
20% toeslag, - die de productiekosten van het bedrijf 
.beïnvloedden - en ondanks de langdurige staking,A 
werd in 1946 een winst <Van f 1.099.673 geboekt. In 1947• 
bedroeg deze winst reeds f 3.028.261.- , terwijl over 
1948 een nog gunstiger resultaat verwacht wordt, daar 
de verlies- en winstrekening over het eerste halfjaar, 
na afschxijvingen, een exploitatie-overscihot aangeeft 
van f 1.496.484.-. 
De omstandigheden voor ihet bedrijf verbeterden in de
ze periode, verbeterden zelfs aanmerkelijk. Het levens
peil der arbeiders ging echter niet omhoog. Het daalde 
vooral in het jaar 1948, met de dag. Ondanks dit was de 
niets-onttz..iendJe. winsthonger van de <lil'eetie aanleiding
om de productie op te voeren, zonder dat zulks meer
dere loonkosten met zich zou meebrengen. 
Zij zag een methode. Door aLchaffing van de z.g. 20% 
omstandigheden-toeslag, en wel in tw€e etappes van 
10 %, kon zij het gewenste doel bereiken. 
De lassers wezen dit resoluut van de hand en ook hun 
tariefcommissie weigerde zijn me-dewerking. 
De tegenstanders van de stakers beweren maar al te 
graag, dat de tariefcommissie d-e2e verlaging wèl aan
vaard had en dat hier sprake was van woordbreuk. In het. 
verslag van de vergadering tussen enige directieleden en 
leden van de tariefcommissie lezen wij evenwel: 

,,Echter weigert men zijn medewerking, omdat men 
zijn huidige bestaansvoorwaarden van dien aarcf 
acht, dat men geen hogere productie wenst te leve
ren, indien men er financieel en materieei niet op 
vooruit gaat." 

Dit verslag, dat ondertekend is door Ir. A. A. Gaaster
land, lid van de directie, spreekt dus een andere taal en 
weerlegt alle· leugens over woordbreuk. 
Ondanks het verzet in het overleg met de tariefcom
missie, ondanks waarschuwingen van de lassers, uitge
drukt in moties en petitionnementen, ondanks een 
twee-tal proteststakingen op 16 en 17 December 1948, 
ging de directie tot verlaging van de toeslag op de ta
rieven over. Het antwoord der lassers op deze openlijke 
aanvu bleeft niet uit. In een vergadering op het be-

•

drijf op 20 December, de datum, waarop de verlaging 
zou ingaan, besloten de lassel's tot staking. 

VERLAGING "OMSTANDIGHEDEN-TOESLAG" IS 
TARIEFVlERLAGING! 

AANLEIDING tot de staking was dus de verlaging 
van de "omstandigheden-toeslag" met 10%, als 

eerste maatregel om tot algehele afschaffing te geraken. 
Deze "omstandigheden-toeslag" was gegeven om ver
schillende storing~n in de normale productiegang op te 
vangen. 
Tot deze storingen behoren niet alleen vernielde kra
nen, machines, hellingen enz., tenge<volge van de be
:z;etting, doch behoort ook - en zeker niet in de laatste 
plaats - de abnormale toestand, waarin één der belang
rijkste factoren van de productiegang verkeert: n.l. de 
arbeider. 
Het terugkeren van meer normale toestanden was de 
voorwaarde, die destijds gesteld was voor de opheffing 

a van de toeslag. Was aan deze voorwaarde voldaan? 
W'Was een verlaging nu gerechtvaardigd? 

Natulll'lijk, de directie zal ziC'h beijveren om ja te zeg
gen. Zij redeneert vanuit haar kapitalisitisch gezichts
punt en bepaalt zich uitsluitend tot de toestand van de 
productiemiddelen. Ten aanzien van de arbeiders ()'Ver
weegt zij niet verder dan het hoogstnoodzakelijke, wat 
nodig is voor de instandhouding van de arbeidskracht. 



De arbeiders ~eggen :ecllter neen! Zij hebben gezien, 
dat met de verbetering van de bedrijfsteestanden en 
dientengevolge van de productie, - het Centraal Bu
reau voor de Statistiek geeft voor de ~taalnijverheid 
in December 1948 een productie-index aan van 140. 
(1938-100) - uitsluitend de winsten werden vergroot 
en bun levenspeil regelmatig daalde. 
De noodzak.e·lijke loonsverhogingen, respectievelijk 
prijsverlagingen, die deze "omstandigheden-toeslag" had
den moeten compenseren, zijn uitgebleven. 
Het tegendeel geschiedde, voortdurende prijsstijgingen. 
hebben het levenspeil omlaag ge?-t·ukt. 
De lassers zijn dienteng-evolge deze "omstandigheden
toeslag", ondanks haar tijdelijke karakter, steeds meer 
als een vast deel van hun tarief, dus van hun inkomen, 
gaan zien. Een verlaging van deze toeslag kan in deze 
situatie dan ook niet anders gezien worden als een tarief
verlaging en wanneer daartegen<YVer niet harder wer
ken van de arbeiders staat, als een loonsverlaging. Het 
ontkennen van deze ifie1ten door de tegenstanders van 
de arbeiders mag dan ook niet anders worden opgevat 
dan als een camouflage van de steeds sle<iliter wordende 
toestand van het werkende volk, waarvoor deze tegen
standers verantwoordelijk zijn. 
In dit verband is het tevens goed erop te wijzen welk 
een gevaar deze toeslagen voor de arbeiders betekenen. 
Door deze toeslag immers hebben de lassers 'Verzuimd 
de strijd aan te binden voor een hoger loon, dat slechts 
de enige solide vervanging is voor deze toeslagen. 
Met die strijd toch doorbreken zij de politiek van de 
ondernemers en hun behulpzame krachten om het wer-.
kelijke loon laag te houden en dat deel van het inkomen,., 
~at be~~aat uit gratificaties, winstdelingen, toeslagen, 
kmderblJslag enz., zo groot mogelijk te maken. De on
dernemers voeren deze politiek slechts om de basis te 
scheppen om, wanneer zij denken, dat voor hen de 
situatie gunstig is, het to.eslagengedeelte van het inkomen 
in te korten. De vermindering van de "omstandigheden-
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toeslag" bij de lassers was !hiervan weer een aanschou
welijk bewijs. 

INTIMIDATIE 

REEDS vanaf het begin van de staking, ja zelfs reeds 
vóór het conflict, is door de directie van de NDSM 

niets nagelaten om dit verzet te breken. 
Enige weken vóór de staking ontsloeg zij een 40-tal ar
beiders, zgn. omdat er geen werk meer voor hen was. 
TEgelijkertijd liet men overwerk verrichten in de afde
lingen, waar de ontslagen waren gevallen. Deze inti.. 
midatie-poging mocht niet baten. 
Toen bleek, dat de stakers hun inmiddels op 20 Dec. 
begonnen strijd zouden doorzetten, volgde een nieuwe 
intimidatie. Op 24 December 's middags drie uur kreeg 
de kern twee mededelingen, t.w.: 
1. dat de ~irectie door "overmacht", tengevolge van 

de staktng, was gedwongen een aantaL arbeiders 
naar huis te zenden. Deze zouden geen ontslag 
krijgen, doch zouden ook geen loon ontvangen; 

2. dat de directie zeer teleurgesteld was in het kern
bestuur en dat de vrijgestelden onder hen zich 
vanaf 27 December weer bij hun baas moesten 
melden voor werk. 

Deze, poging ging vergezeld van een schrijven aan de 
stakende lassers, waarin werd aangekondigd, dat ieder, 
die op 28 December het werk niet zou hervatten, als 
ontslagen zou worden beschouwd. 
!Het onder punt 1 aan d.e- kern medegedeelde had de be
doeling paniek onder nog werkende arbeiders teweeg 
te brengen en tegelijkertijd de afgevloeiden tegen de 
stakers op te zetten, omdat deze zich als slachtoffers 
van de lassersstaking zouden kunnen beschouwen. 
Noch het één, noch het ander is g.dukt .. Integendeel, 
de afgevloeide kameraden hebben zich niet als slacht
offers, maar als mede-strijders. beschouwd en gedragen. 
Punt 2 was .bedoeld om indruk te maken op de kern. 
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Het ogenblik was door de directie .zorgvul~g gekozen, 
namelijk aan de vooravond van de ~~·stmis, toen geen 
overleg met de arbeiders meer mo~ehJ~ was. De teleur
stelling van de directie was begriJpeliJk. De kern ihad 
niet alles in het werk gesteld om de lassers te bewegen 
de tariefverlaging te aanvaarden om zodoende de w.i~
sten van de scheepvaartbaronnen te vergroten en vethg 
te stellen. 
De poging met het ontslag van de stake~de lassers mis
lukte volkomen. In een stakersvergadermg, waar nage
noeg alle lassers aanwezig waren, werd met slechts 4 
stemmen tegen en 2 blanco i>esloten de staking onver
minderd voort te zetten. 

TERREUR 

DE intimidatie ging verder en veranderde in politie
terreur. Vanaf de eerste dag van de stak1ng was 

een ruime politiemadht ononderbroken op de been en 
trachtte, door veel vlagvertoon met overvalwagens en 
politiehonden indruk op de stakers te maken. Het pos
ten van de stakers werd practisch onmog.elijk gemaakt 
en iedere samenspraak met werkwilligen werd uiteen
gejaagd. Met fascistische grofheid werd tegen de ru·bei
ders opgetreden. 
De politie nam haar kans waar, toen twee posters, die 
met vijf werkwilligen wilden praten over hun houding, 
door deze laatsten werden bedreigd en gepoogd werd de 
posters in het water te duwen. 
De posters werden, op aanwijzing van de onderkruipers, 
van hun bed g-elicht, gearresteerd en met grote haast 
door de politierechter tot zes dagen gevangenis veroor
deeld. De molens van het gerecht maalden hier opmer
kelijk vlugger en fijner dan in de processen tegen de 
fascistische beulen uit de .bezettingstijd. 
Ook de steuninzameling voor de stakers probeerde de 
politie onmog.elijk te maken door inbeslagname van de 
steunlijsten en het daarop ingezamelde geld. Stakers 
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die voor dit doel werkten werden vastgehouden en ver
baliseerd. 
Deze terreur toont evenwel duidelijk de grote angst, 
die de bezittende klasse heeft, voor de strijd van de ar
beiders. 
Evenals echter tijdens de nazi-overheersing de strijd 
niet te stoppen was, zal ihet de Nederlandse reactie niet 
gelukken het toenemende verzet van de arbeiders tegen 
verslechteringen de kop in te drukken. 
Integendeel, het zal, evenals toen, de verontwaru·diging 
vergroten en de solidariteit opvoeren . 

BROODROOF 

'V JIJ maakten reeds melding van het voornemen de·r 
W directie om nog werkende arbeiders af te vloeien. 

Op 29 December ging de directie hiertoe over en werd 
aan 184 wbeiders per briefje medegedeeld, dat zij de vol
gende dag niet behoefden te komen, omdat er tengevol
ge van de staking voor hen geen werk meer was. 
Zij kregen g.een ontslag en kwamen dus niet voor over
bruggingsuitkering in aanmerking. Zij kregen echter 
ook geen loon, in de vorm van wachtgeld, zodat deze 
kameraden aan de honger werden prijs~egeven. 
De bedoeling van de directie was duidelijk en wij schre
ven reeds dat het nergens anders om gin~ dan om deze 

' 1 , arb~iders tegen de stakers op te zetten als zgn. s acnt-
offers, om op deze wijze. te trachten de staking te bre
ken. Een poging, die nog duidelijker werd, toen, on
middellijk na de staking, de afgevloeiden wèl in de wacht
geld-regeling werden opgenomen. Bovendien beoogd'! 
men op het bedrijf een paniekstemming onder de nog 
werkenden te verwo€·kken. 
De E.V.C. tekende tegen deze maatregel onmidddlijk 
protest aan en eiste een wachtgeld voor de afgevloeiden. 
In een onderhoud van het Amsterdamse gemeenteraads
lid Brandsen met de wethouder van Sociale Zaken 
van Amsterdam, Steinmetz, deed deze laatste toezeg-
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gingen alles te doen om een oplossing voor de afgev loei
den te rvinden. Zijn woord deed hij echter niet '5l~·:tand 
en de enig.e weg die deze wethouder kon aangeven w<t': 
Sociale Zaken. 
Besprekingen van de Tweede Kamerleden Gortz.ak en 
Wagenaar (CPN), met de Minister van Sociale Zaken, 
Mr. Joekes, stuitten eveneens af op de onwil van de re
gering om deze zaak voor de ar beiders op te lossen 
door in te grijpen tegen de onjuiste handeling van de 
directie der N.D.S.M. 
Tenslotte werd een proces tegen de directie aanhangig .. 
gemaakt, waarbij de eis gesteld werd: uitbetaling van 
loon vanwEge het niet verbroken dienstverband. 
De E.V.C. werd in dit proces in het ongelijk gesteld en 
de kantonrec•hter sprak zich uit tegen de getroffen ge
zinnen. "Overmacht" voor de directie was het motief 
van de rechter. Die "overmacht", de staking, was echter 
ontstaan door een :ueJfdo01·gevoerde maatregel van de 
directie. 
De afgevloeiden lieten zich niet voor de ·bedoelingen 
van de directie gebruiken. Zij stonden pal naast hun 
stakende kameraden. De Unieleden onder hen w.erden 
door het Uniebestuur uitgekeerd. Dit bestuur nam dus, 
!Zonder enige vorm van protest tegen het optreden van 
de directie, de plicht om de al'bEiders te betalen van de 
directie over. De stakende Unieleden echter werden 
zonder één cent teruggestuurd. Voor hen bleven de 
weerstandskassen gesloten. 
"De E.V.C.-leden werden door de E.V.C. naar Armen
zorg gestuurd," aldus de Uniebestuurders. 
Wie gelooft dit praatje van de Uniebestuurders? Wie 
gelooft dit als men weet, dat de E.V.C. sinds haar korte 
bestaan reeds 3 millioen gulden aan in staking zijnde 
of geslachtofferde arbeiders heeft uitgekeerd, en ook 
nu weer financieel achter de stakende Unieleden stond. 
De E.V.C.Jeden 'lijn niet naar Armenzorg gestuurd. Zij 
hebben wekelijks een voorschot ontvangen ter grootte 
van de stakersuitkering, in afwachting van de uitslag van 
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het proces tegen de directie, waarvan tegen de eerste 
uitspraak, die de eis wachtgeld afwees, hoger b eroep 
is aangetekend. · 
Indien ook de rechter in het hogerberoep ten gunste 
van het scheepsbouwkapitaal mocht beslissen, dan 
komt het voorschot te vervallen en wordt het uitbe
taalde geld beschouwd als uitkering uit de weerstands
kas. 
Het ligt niet op de weg der E.V.C., om arbeiders, 
die bij strijd betrokken zijn, in de steek te laten. 

A Dat laat zij aan andere organisaties over, daarb:j we
W tende, dat de leden dezer organisaties hier in de toe

komst zeer zeker een einde aan zullen weten te maken. 

• 

ROL VAN UNIEBESTURIEN 

ZOALS .bij alle stakingen zullen wij ons ook nu weer 
weer moeten afvragen: Hoe was de rol van de 

Uniebestuurders? Stonden zij aan de zijde van de ar
IOOiders, ja of neen? 
De laatste vraag in de belangrijkste en zij moet helaas 
met "neen" beantwoord worden. Evenals bij practisch 
alle conflicten kozen ook hier deze bestuurders de kant 
van de ondernemers. De huidige leiding van de Unie
bonden •heeft zich volkomen in dienst gesteld van de be
langen der ondernemers en de door dezen beheerste re
gerings-politiek. 
Zij ondersteunen volkomen de politiek van: harder wer
ken en soberder leven. Zij praten met de ondernemers 
mee over gemeenschappelijke belangen tussen onderne
mers en arbeiders, over samenwerking en prediken de 
noodzakelijkheid van de bedrijfsvrede. Zij zijn hierdoor 
de trouwe steunpilaren van het op winst beluste onderne
mersdom en verkwanselen de belangen der arbeiders, 
die tegengesteld aan deze winstzucht, een beter levens
peil beogen. 
Ook de lassersstaking leverde hiervan weer het bewijs. 
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Vraagt U om feiten? Hier zijn ze. 

1. De Uniebesturen stonden acllter de tadriefstvake~la
ging en adviseerden enkele dagen voor e s m~ 
aan de leden, deze verlaging te aanvaarden. ZJJ 
stonden hiel'mede achter méér productie voor de 
directie ~ónder meer loon . . . . en dus méér winst. 

2. Zij riepen lhun stakende leden bijeen en hadden een 
vergadering van ± 4Yz uur en e:n leuge~, dat de 
tariefcommissie eveneens de tanefverlagmg aan
vaard had, nodig, om van de 110 aanwEzigen er 56 .. 
voor opheffing te laten stemmen. • 

3. Zij hielden de kassen voor de stakers gesloten. 
4. Zij ondersteunden het afvloeien van de arbeiders en 

lieten geen enkel protest horen tegen het niet b~ta
len van loon door de directie. Zij namen de phcht 
van de directie over en betaalden uit de weer
standskassen wèl de afgevloeiden, maar niet de 
stakexs. 

5. Zij riepen op tot onderkruipen en kenden slechts 
één d-oel: de staking te breken. 

Citaten uit hun pers bewijzen dit: 
"Als gij Uw Amsterdamse kameraden wilt helpen, 
als gij Uw vrijheid liefhebt en prijs stelt op Uw de
mocratische rechten, is het uw plicht deze lieden 
elke steun te onthouden. Met Franse toestande11 
zijn de arbeiders hier niet gebaat." 

Dat lezen we in de "Metaalbewerk.u" van Zaterdag 22 
Janwu·i 1949, orgaan van de A.N.M.B. 

,,Onze Uniebonden zullen natuurLijk hun werlcwil.
lige leden niet in de steek laten, maar het is van 
het grootste belang vo01· allen, dat deze staking ten 6.'\ 
spoedigste wordt gebroken." • 

Dat lezen we in "St. Eloy" van 22 Januari 1949, het 
orgaan van de Ned. Kath. Metaalbewerk>Ersbond. 
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"Wij hebben diep respect voor onze leden, die on
danks gevaar en bedreiging hun plicht hebben ge
daan, door gewoon aan de arbeid te blijven. Het 
doet ons veel genoegen, dat de houding van onze 
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leden, behoudens een uitzondering, voortreffelijk 
is. Zij doen de naam van de C.M.B. eer aan.'' 

Dat lezen we in "De Metaalbewerker" van 15 Januari 
1949, orgaan van de Chr. Metaa}bewerkersbond. 
6. Zij lieten zonder vorm van protest de stakende ar

ibeiders ontslaan. Integendeel, zij begeleidden deze 
intimidatiepoging van de directie met een brief aan 
de stakende Unieleden. Hier deden zij eveneens 
een beroep, Q}et werk te hervatten en zaaiden in 
dit schrijven pessimisme en defaitisme onder de 
stakers door d~ staking als uitzichtloos voor te stel
len en schermden verder flink met armoede enz., 
die de staking voor de betrokkenen tot gevolg zou 
hebben. 

7. Zij strooiden leugen en laster over de stakers en 
1hun leiding rond. Bewijs Mervan was b.v. het praat
je van de Armenzorg en de volkomen verdxaaiïng 
van de feiten >bij de opheffing. 

8. Zij strooiden geruchten onder de stakers en wilden 
hiermede de geest ondermijnen. 

9. Zij poogden niet de tariefverlaging maar politieke 
bedoelingen als oorzaak van de staking te sug
gereren. 

10. De Unie-besturen zelf .echter bedreven de grofste 
politiek n.l. een politiek van volkomen ondersteu
ning van de verslechteringspolitiek van de regering 
tegen de arbeiders. 

11. Zij stelden de beëindiging van de staking voor als 
een vo1komen nederlaag en zonder enig resultaat 
en pogen hiermede het toenemende verzet af te rem
men en de kop in te dxukken. 

. • - · "F.eiten zijn koppige dingen" schreef Het Vrije Volk, 
naar aanleiding van een andere strijd n.l. de havens_ta
king. "Het Vrije Volk", dat tijdens de 1assersstakmg 
advertenties plaatste voor lassers en daarmede hand- en 
spandiensten verleende aan het werven van onder
kruipers. 
Deze feiten, dere koppige dingen, moeten toch wel iets 
zeggen tot de Unie-leden. 
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Is bet ook hun mening, dat tariefsverlagingen aanvaard 
moeten worden? 
Is het ook hun me~g, dat Unie-leden, die hiertEgen 
in strijd gaan, in de steek gelaten moeten worden? 
Is het ook ihun mening, dat het doel van hun bonden 
moet z.ijn stakingen te breken ten behoeve van de on
dernemers? Of organiseerden zij zich als arbeiders, 
om zich sterk te maken tegen de ondernemers, om in 
dagen van strijd krachtige steun van deze bonden te 
ondervinden? 
Wilden zij strijdorganisaties voor de belangen der ar-
beiders of wilden zij organisaties, die zich op elk mo
ment in dienst stellen van de vijanden du werkers, de 
ondernemers? 
Deze vragen zullen de Unieleden voor zichze~f moeten 
beantwoorden en zich aan de hand van de felten moe
ten afvragen of hiernaar door hun bestuurders gehan
deld is en in de toekomst moet worden. 
Wij zijn ervan overtuigd, dat bij t;en eerlijk onderzoe~! 
de arbeiders tot onze conclusie moeten komen. Dat ZIJ 
zullen begrijpen, dat wij een juiste strijd. voeren en dat 
zij aan onze zijde moeten staan. Vele UmeJeden begre
pen dit reeds en toonden dit in de strijd, ook in de las-
sersstaking. 
Steeds meerderen zullen dit begrijpen en zullen 
hun bestuurders dwingen de strijd van de arbei
ders te steunen. Het ondernemersdom is nog 
slechts in staat zijn voor de arbeiders heilloze politiek 
te voeren, dank zij de steun van de Uniebonden. Het 
deze steun te ontnemen zal voor de arbeiders de vo0r
waarde scheppen succesvol een beter levenspeil te ver-
overen. 

DE B"ttiNDIGING VAN HET CONFLICT 

NA zeven weken van -harde strijd tegen leugen, las
ter, broodroof, intimidatie, politieterr-eur etc. heb

ben de lassers hun strijd beëindigd. Zwakke figuren 
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onder de stakers waren gezwicht voor deze scherpe aan
vall~n en .hadden de strijd opgegeven. De E.V.C. en de 
stakmg~letding achtten zich niet langer verantwoord 
de st~~n~ voort te zetten en adviseerden deze gesloten 
te beemdtgen. Het advies werd door de stakersverga
dering aanvaard en hiermede werd op 9 Februari de 
staking opgeheven. 
D~ w~ze, ::'aarop dit conflict beëindigd werd is op 
emgszms biJZOndere. wijze door de arbeiders geschied, 
hetgeen voor de Ume-besturen aanleiding was om hier 

e ver verwarring te zaaien. De stakers namen met alge
mene ste~men het voorstel uit de vergadering aan dat 
een beslmt tot doorstaken met 2/3 meerdnheid geno
:n~n .moest worden. Een voorstel, wat ons inzie~s niet 
JUist lS!. omdat h.iermede de mogelijkheid geschapen werd 
waarbiJ een romderbeid zijn wil aan de meerderheid 
oplegt. ~it .zal slechts door overtuiging moeten geschie
den en ruet door problematieke stemmingen. De wil om 
tot deze overtuiging te komen werd nu ernstig geremd. 
De Unie-bestuurders vinden nu de E.V.C. ondemocra
tisch omdat bij de stemming 91 voor doorstaken en 65 
voor opheffing waren en desondanks de staking werd 
opgeheven. De E.V.C. heeft zich echter bij dit besluit 
~an de arbeiders neergelegd. 
~en kan nu de E.V.C. verwijten, dat zij het voorstel 
uit de vergadering had moeten ontraden en dan zea
gen wij accoord. Men kan .echter moeilijk de E.V.C. ~
tichten ondemocratisch te zijn als zij zich bij besluiten 
van de arbeiders neerlegt. Wie er anders over denkt 
gebruikt de democratie slechts als lippenbelijdenis en 

. handelt in de practijk tegenovergesteld. 

RESULTATEN UIT DEZE STRIJD 

DE reactie en de met haar verbonden dagblad- en 
vakverenigingspers zullen niet nalaten deze sta

king als een volkomen nederlaag af te schilderen. Het 
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gesC'hreeuw van d~:ue heren dient ecllter all~n gezien 
te worden als een camouflage van hun medev~rant
woordelijkheid aan de toenemende verlaging van het 
levenspeil der arbeidersklasse. 
Deze staking is geen volkomen nederlaag, zoals trou
wens geen enkele staking zonder betekoenis is. In de 
eerste plaats hebben de lassers met hun staking een 
stoot aan het hernieuwde verzet tegen de verslechte
ringspoliti~k van de drie-eenheid, ondernemers-Unie
•bestUl·en-regering, en tevens het sein tot de aanval voor 
een beter levenspeil gegeven. Duizenden arbeiders zij~ 
de lassers onmiddellijk g-evolgd en hebben getoond dl' 
kluisters van de loonstop te willen verbreken. 
Daarnaast !heeft de lassersstaking een duidelijke waar
schuwing gegeven aan de ondernemers in het algemeen 
en aan de metaalmagnaten in het bijzonder. Zij hebben 
deze heren duidelijk g-€maakt, dat verslechteringen op 
verzet, ja het scherpste verzet zullen · stuiten. Dit 
besef zal de ondernemers in hun toekomstige pogen on
g.etwijfeld tot nadenken manen. 
Tenslotte heeft de lassersstaking de lassers gescherpt 
in hun bewustzijn en dit zal hen ongetwijfeld in de nog 
komende strijd ten goede komen, zoals iedere strijd de 
arbeiders ~cherpt ~n de ervaringen hen in de toekomst 
van nut zijn. 
Met deze feiten voor ogen valt het niet moeilijk de 
juiste waarde van berichten over nederlagen enz. te 
begrijpen. 
Zoals reeds boven werd opgemerkt, slechts een scha
mele poging om de verantwoordelijkheid aan de toene
mende verlaging van het levenspeil der arbeidersklasse 
van zich af te schuhren en de aandacht van zich af t .-, 
·leiden. 9 

Elk stuk strijd, dat de arbeiders voeren tegen deze 
verlaging, is een aanklacht tegen de politiek, die dit 
mogelijk maakt. 
Het is de regeringspolitiek van hoge prijzen en lage lo
nen, die de volle ondersteuning van de Uniebesturen ge
niet en in zijn volle omvang gericht is tegen de belan-
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gen van het werkende volk en die door het ver
wekken van een nederlaagstemming de strijdwil 
van de arbeiders probeert te breken. Een strijdwil, die 
tot steeds groter verzet zal leiden en die st~ds meer 
hun bedoelingen duidelijk zal maken. 
Het zal hun echter niet gelukken. De arbeiders oor_ 
delen over de. strijd ~an, de lassers en van andere groe
pen <Van arberders, met als kruideniers, die alleen kij
ken naar het aantal centjes wat in zo'n zaakje in dit 
geval een stakinkje, verdiend wordt. Zij oordel~n van-
~it. de be~ekenis, die een strijd heeft in de huidige 

. W>eno.~e, d1e zeer belangrijk is. Een betekenis, die on
getwiJfeld nog vergroot zou worden als ook de finan
ciële resultaten ten volle behaald hadden kunnen wor
den. Voor het niet behalen van deze volledige resul
taten moeten echter niet de arbeiders aansprakelijk 
g~steld worden maar ,zij, die behagen scheppen in het 
met bereiken van deze successen en dat dan betitelen 
als ~ederlagen van de strijdende arbeiders, met de be
doelmg anderen van elke str~jd af te schrikken. 
De lassers en in het bijzonder de Unie-leden onder hen 
ku.nnen dit oordeel thans vellen. Grotere groepen ar
·belders zullen hen hierin volgen. 

NABESCHOUWING 

DE strijd <Van de lassers heeft de arbeiders lessen ge
geven, die wij in de komende periode moeten be

nutten. Die komende periode zal een tijdperk zijn van 
strijd, felle strijd. De belangentegenstellingen nemen 

•·~e In het huidige maatschappelijke stelsel en de wrij
mg tussen ondernemers en arbeiders verscherpt zich 

meer en meer. Het kapitalisme staat voor onoplosbare 
moeilijkheden. Omdat het kapitalisme zijn enorme 
winsten wil handhaven en nog vergroten is het niet in 
staat de arbeiders een behoorlijk levenspeil te verschaf
fen. Omdat het èen koloniale oorlog voert en nieuwe 
voorbereidingen voor oorlog treft is het uitgesloten, dat 
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het de arbeiders de zo dringend noodzakelijke loons
verhoging zou kunnen geven. Naderende crisis, toene
mende werkloosheid en scherpe oorlogsdreiging kenmer
ken de verwording van dit stelsel iedere dag duidelijker. 
Verdere aanvallen op het levenspeil zijn daarom te ver
wacLten. Reeds is aangekondigd door de regering, die 
met haar politiek van loonstop en prijsstijgingen de 
ondernemersbelangen dient, dat huurverhoging een 
feit zal worden, dat een tweede subsidieverlaging op 
stapel staat, dat de kolenprijzen voor de industrie, die 
een zeer belangrijke prijzenfactor zijn, verhoogd z~l~ 
len worden met 25 á 30%. De op stapel staande werktl' 
loosheiàsverzekering zal opnieuw ± f 1.- uit het loon-
zakje hal~n. , 
De metaal-baronnen blijven daarbij niet aclb.ter. Zij 
hebben zich de weg gekozen om door tariefverlagingen 
hun verslechteringspogingen te lanceren. N.D.S.M,. 
Wilton-Feij~noord, Philips, Werkspoo1·, Fokker, overal 
hetzelfde streven. 
De koning der staalkoningen, Ir. Ingen Housz, heeft op 
het Marshall-congres te ·Utrecht de leuze voor de 
ondernemers opgesteld: De buikreim aangesnoerd en 
de mouwen opgestroopt. In duidelijke taal wil 
dit zeggen: Een nog lager levenspeil voor de ar
beiders en meer productie, dus meer winst voor de on
dernemers. 
De arbeiders willen echter iets anders en komen in ver
zet. De lassersstaking was hiervan een der vele be
wijzen. 
Voor de metaalarbeiders heeft "De Metaal" (EVC) de 
koers aangegeven en de arbeiders opgeroepen voor 
strijd voor loonsverhoging van minstens 10 cent peil 
uur. Zij heeft zich hierbij zeer speciaal gericht tot d" 
leden der Uni-eorganisaties om deze strijd voor loons
verhoging en de daarvoor noodzakelijke vakverenigings
eer heid in hun organisaties aan de orde te stellen. 
De les, die uit de lassersstaking getrokken moet wor
den, }.eert ons, dat de Uniebesturen, in de strijd tegen 
verslechteringen en voor lotsverbeteringen, de rem-
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mende factor zijn .. D.e leden der Unieorganisaties kun
nen ~n moeten h1erm verandering brengen. Het is de 
voorwaarde om deze strijd tot een succes te maken 
De regering, de bestuurders der Unieorganisaties. en 
de ondernemers zullen alles inspannen om deze strijd 
te voorkomen en zullen met allerlei middelen pogen de 
arbeiders hiervan af te houden 
He~ ~~ekeJ?- .van een nederl~agstemming, defaitisme
zaatenJ, dretgmg met honger en ellende niets zal hen 
te dol zijn. Zij zullen komen aandragen :.Oet de stelling e d~t de E.V.C. aa~ politiek-e- stakingen doet en denken 
hte:,me~~ de arbetd:rs af te schrikken. Laten wij dui
dehJk zt~n. Alle stakingen hebben een politiek karakter. 
Maar wte bepaalt dit politieke karakter? Dat is niet de 
E_.v .. c., dat zijn de regering en zij, die deze regering 
htenJ?- steunen. De regering immers bepaalt in samen
werkmg met de ondernemers en Uniebestuurders de 
l~on- en prijspolitiek. Zij immers bepalen, dat de lonen 
met omhoog mogen. en zij ~aten toe dat de prijzen stij
g~n. _En als de arbetders htertegen in staking gaan, als 
ZIJ nt:t langer ~enoegen nemen met de steeds grotere 
~ood m hun geZinnen, dan is het onvermijdelijk, dat zij 
m verzet gaan tegen deze regeringspolitiek. 
Het politieke karakter van de stakingen wordt dus niet 
bepaald_ door de E.V.C., maar door de regering. 
I~der dte ~~ze strijd af~eurt, doet eC'hter ook aan poli
tiek n.l.: hiJ voert politieke strijd met de ondernemers 
tégen de werkers. ' 
De arbeiders krijgen dit spel steeds meer door. Het 
toenemende verzet is hiervan het duidelijke bewijs. 
Duidelijk demonstreren de werkers hun weerzin tegen e de politiek van o.?rlog, crisis, werkloosheid en lage le
vensstandaard. ZIJ wensen vrede en welvaart. Zij wen
sen een behoorlijk levenspeil. 
Hiervoor zullen zij de strijd in steeds iheviger vormen 
aanbinden. Daardoor strijden zij tégen de oorlogsdrij
vers, strijden zij vóór de vrede, de wil van alle arbeiders. 
In deze strijd zullen zij de eenheid vinden, zich hierdoor 
sterk maken en de voorwaarden scheppen voor succes. 
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Internationaal~z.ullen rz.ij de band, welke hun bindt met 
de 70 millioen werkers ovan de gehele wereld, verenigd 
in het W.V.V., niet laten breken en zullen zij op de 
bres staan voor de internationale vakverenigingseen
heid. Een eenheid, d1e de beste waarborg is voor vrede 
en welvaart. 
Het is de plicht van iedere arbeider, ongeacht zijn orga
nisatie of politieke overtuiging, daarvoor alle krachten 
in te spannen. 

AAN M ELDI N GSFO RM U ll ER 
voor het lidmaatschap van .,De Metaal'' 

Naam: -----

Voornamen: ------------- --

Adres: ---- ------

Woonplaats: ---------------

Geboren: ----------------

•) Geslacht mnl./vwl./geh./ongeh./Aanlal kinderen 

Beroep: --------

Loon per uur fl. per we:tk fl. 

Naam Bedrijf: ------

Adres Bedrijf: ------

Plaats: Telefoonnummer: 

Aard van hei Bedrijf: 

Datum ---------------

Handtekening: 

•) Doorhalen, wal niet van toepassing is. 

D u i d e I ij k i n v u I I e n s. v. p. 



AR.n Oil!:C kara:-=n:·aden ! 
~====~===~~=--~~~=== 

De toestand aan àe Verblifa wo::-dt vo··.r de arbeiders iedere 
dag ernstlger. Crisisverschijnselen en omschakeling tot oor
logsproductiE:: gaan gepaard met tariefsve:rslechteringen en 
massa-ontslagen. Reeds is aan dertig arbe iders ontslag ver
~ednd 1 te:rwi jl voo-r het .resterende deel opnieuw ontslagver
gmmlng :i.s aa.nge·;:-c·aagè. .. 

Deze r:}:rnstige bedreigü1.g -van uns ~ller bestaan ·e i st 
van ons, dat wij onze krachten verenigen en eendrach

tig de s7.rijd aanbinden. 

Geor~aniseerden~ van welke vakbond zij ook lid zijn, zowel 
als ongeorganiseerden~ onGeacht de motievenf waarom zij nog 
niet tot een organisatie zijn toegetreden, 

.=:Y __ _ d_ 53_ --~-_i _r __ i_j_·~- __ d __ i _ _e __ I_J. __ e_ A. ~ _i_j_ -~- é. !1 

;= __ r _ _9_n __ i_ __ t_ _e ____ y __ o __ r __ m_e_ p _ _!_J. 

Uitgu2nde va!l deze gedachte hebben onderst 'anden zich vere
nigd op een gemeen~cha~pelijk strijàprogram, dat de volgende 
punten omvat : 

1. Verhoging van het loon met de tweede vijf pCt . 
2. Tesen de aangekondigde werkclassificatie 
3. V66r vredesp!'oductie 
4· ~ T:.;gen ontslag bij werkvermindering en rationalisatie 
5. Bij sl&pt e verlcorting van de werktijd met een bil-· 

lijlee vergoeding vuor de niet-gewerkte uren 
6. 90% uitkering bij 7.iekte en afschaffing van de ca

renzdag 
7o Ve:rgoedin& van loon bij be7.oek ann tandarts en 

specialist 
8 . Verhoging van de pensioenen 
9 ... IG.edingvereoeding bij vuile ...trbeid 

Wij 7.ijn er van overtuigd, dat boven opges0mde eisen leven in 
de hoofden en harten van alle arbeiders van Verblifa= Op oasis 
van bovenstaande strijdprÖgram nemen onderstaanden in de vorm 
van een bloklijst deel aan de Renstaande verkie?.ing voor een 
nieuwe kern . 
0 n d e r s t e u n t d a a r o m s t r a k s d e z e .... - .... ... - .. - --- - - -- - -----· ----- -..J-- ---· ......... -- ,., ...... - -·-- ---- ~- .. ---~··-- -----· 
_1 __ i_j_p -- -~ __ .d .. .?. __ o __ F . . Y. '!1 . .. f! __ t_ ~e· Ft!_. __ o _ _p ____ o_ n-. _<!. _e __ .E_s_!;_a __ .§_1!:;, 

d e c a n d i d a t e n u i t t e b r e n g e n l ! ! 
>- _ ... - -- _.,.._. -- - ·· ----- ------· · · --- .. "- • _ .. ' ... ·-- ........... · -· - -·· .......... _____ -- ------- -

P. ROND 'E.V.C, K •. VELDHUIS E.V .C. • 

J. HILDERTifG - N.v.v. M. BOOT· Ongeor ganisAerd 

" 
J. PELS E.V.C. G~ de JONG E.V . C. 

A. BORSTLAP E.V.C, J. KOSTER E.VDC. 
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L)e l~~t;t~ ~a~dG~ is=d~o; de=V~r: 
blifc-arLoidero een duidelijt voor
beeld c,ec !ven , . Hell: een l::T.:-.cht zij 
l;:tume1; on·c_t?lco~en , .. _nanneer ~ij in 
ocnJ.leld Ol)b.•cdcn. uct eensgezinde 
: 1rotcst, clat nnc.r voren kr~ar.1 bij de 
[~<:'.n!::onJiLinc vl:!.n een 70-tal ontsla
een en dat ziet uitte in protest
stalineen en ~otitionnomenten, Das 
in staat ·het verlenen van dit ont
ola:~ crotcn,doclo tc ;~en te houden. 
Tc~cn de Dil van Cc Uniebesturen iq 
die otec~s naar ~~ndron~en vooral 
ccen actie te voeren . b'0nden de Unie
leden, 2VC-ers en on[aorganiseerden 
azmwnlijl~ de nt?ijd tecen de ont
W Dccn <:~.:m. 
In de st:r:i..jd tet;;e:l het o~ojar-en van 
de ]roductie door t~rief~ve~slecht~ 
rinc en, die de dü·cctie ondanks de 
ontolas en re~cloati~ tracht door te 
voerun, .J.'B clu~ti1 . .Lr:c saCeHrrerkin. ·&

boden. Oo:: hier VC!.l t niet OiJ de u <-> 

steun vo.n de :Jn:;.cbeGttü.•on te rckenm 
Deze ~rnJcrs voeren ie~cre da~, on-
d 1 d ' , (J 

an~s e ~ocncnonuc ~crtloosheid, 
het Doord over harder Der~en, sober
der leven. 
3venzo ie het Gestold met de str~d 
tceen de voorbercidinc, van een nieu
\'/e \lcreldoorlor..;, die het ondernemer
dom, onder leidinG vc.n de .Amerikaan
se [;roo·tindustrieëlen, nodig heeft 
om de crisis, die het zelf veroor
&ü~t heeft, te ontgaan . 
~ Verblifa-arbcidcrs Dillen echter 
c~~n-QQ~!ög ~5-~{ü~~-g~et-~2~~-~at
ge~ Q~~~~% Q@6QQQh~~~!~ Dordt voor 
oorlo '·s ol~octuctie . -- ---
~[-~~!I~n-~QëQ-Û~to~~G~~' ~aa~ ~er~ 
~oo~ .Q:Ili!!· ~) . rllii~~ ~eeg Q:Q~~~ 
~C!.n ~2 J~Q-~Q~~~' Qat h~g sneller 

. ~ ~i~~9:! 01) drijft. --- --
·!.a-t ~ij \ïj.~Ion. is lOQQOVc.rhor:ing ~g 
un~~ou~~g_o~~~duciiijt~ ~~tb~i~I~ 
van ae ~\/ceae 5 u~occn ! 

~~i-~I~~~~=~~~t~~Igs=yüg_~~~Jcn~~= 
gQ~~~~QD-~~Qrc_~QQ~~s~~ljike_!Q~= 
u i)'C er~g[.;Q!!l 

]et zijn deze d;i..n; ·en, c).:.c· de ~Toei
ders, nelke ZlCl'l voor cc c: . s . l.:crn-
vel·l:iezint;en vcreni;~d he'vbcn o:.: een 
~lol:lij st, zich ten doel stellen . 
!~~oen duidelij~ pro~rao_heb'ven z~ 
d1~ aan de arbc1dors kenDaar ge
macJd. 
::De iietac.l :r be,:;1·o ct deze daad van 
de Vcrblii'a-arbcidcrs net no.roe in
stenr.lin~ en :3ect hun :!.11 de twmende 
strijd a .Lle steun toe. 
~!~Q!}tê_ ~2.2.!: 9_cn [.2~~~ns~~§?:2E·~!ti~ 
9.Jitç_~~n Y~m gJJ:ç_ !fr2.sû~~Sl!!:: G~Q.r
~gni~QQ~~ in ~Q UniQQ~n~Qn, in ~Q 
~!~ ~~ ~~~~~~G~~~~~~~~~~' zullen 
~~ ~~~~~~QQn QQtQit~n~ ------

-o-o-o-

OITDü\1 OP:'SLAG '.;::ZRUC:G2DJ:~-\CH 

Do~r = d~ di;e~t·Î~::: i~ ~ni;-;.' tijd= r:e-
leden aan de arbeiders, ~aarvooru 
::>'1tsl::>.D door h~ A::::bei~t~ \'JUS 
;~e ·aeircrd, een ocrhij·;crn! [:ezond.ea, 
\/O.arin ceprobeerd nerd deze arbei
ders zelf ontsla& te lcten ncQen. 
Deze vlicc er ::;in:~ n:.et O") en alle 
betrotk?n ~rbeidero dienaen OJ tijd 
hun p.ro-ccs·c in, \'JD.C'.rdoor · c'.e ·~üannon 
van de directîe oiolukten . Pronnt 
ontvinccn echter de arbci~crs v~n 
het .AI·bcidsburoau een brief, nac.r:ill 
zij Deer Herden opgeroepen op dit 
burceu te verschijnen. Achter de 
nanen van de ontsla.cenen stonden 
nu de c rcumentcn, . rw.arom de directie 
deze arbeidars niet lu.nr.;er in dienst 
\lilde hebben . 
liet Deren fouten, die ~erderi ce
maakt ( ·.Jie mc.akt er ::;een fot!ten) in 
de afgclo}_)en jaren. D.e diractie zei
de hierbij, dat vroe::;er deze fouten 
niet zo ers varen, oaar er nu coed 
nerk moest r10rden afccrleveTd, dao.r 
de concurrentie-strijd hevic,er · 
~ordt . Dit alles zijn sooesjes. 
.laar ook deze vliccer cinr; niet op. 
,j)ool" de al:!.n d.; dar; GËdccde strijdba
re hOï..lding VC!.l1 de e::·beic'.ers 1 [;ede-

l monntreerd in protest-ac·~ies, peti
.1 tionnementen, vr8tl'acndcr.1Dnstraties, 



· lsoede door het conscauente protest 
~an Je ~rboiders op hei schri3ven van 
I~c . v:d · La.an, is de comüssie, die 
(l~ on~~L;g-a.o.nv:rat::e behe.ndelde, op-
l 1euv1 t;cc~::tonr;en [:;er~ccst de directie 
~1 adviseren dcse in te trekken, het-

ei inr.üd:lcls is t:;cschied ! 
~~nl;~~~~~~!~~!i~~-QQh1~~-g~bo~~D:l 
De q:·.~~cc·c .• 0 zal ho.ar naging herhalen . 
IIi~ t pet.:cJol v."•.n de m:bëidcrs moet ech
tu:c zijn : 

G ~~!!_Q. n lt:?. h"'.[~!ll. 
r:ë::elt !':lio.onT:o:Lfors voo:t' D.u.··:J . of So-
~Iö.Iû--zü:Eën-TlJO:ë:G8ëfïo.1)13ëiiikHui:P'bë= :co o n:IT-----· __ \,._ ______ . _______ .:.!. _______ _ 

~i~LYQ!@.ins!_sg_inG._Y..~f!-~~lf..~.._Y~~!fQ.!:i.iD:E. 
~g_dc_JfQQ.i~Q~ij~_1QGQD:_OCD_Q.i11D~~ 
y_ c r g~Q~l . .t.m;l 

-J-0-:~-

;::: = = = = = = = = = ;:: 

Naast ÜJ lijst, imo.:;.·o·' de arbeiders 
uit de T::vc, HVV en ui"- de onr·ool'r.a-
1·~ioecrdHn. zich VO~enigd lteb0en VOOr 
~rAde en~ !crk en ao ~ro~ramloze lijst 
sament;es~..eld door de Un1obestur.en , 
is er e0n ~erdc groe~je, dat aan de 
~~ern-v o.d.ieziw·cn declnceQt . 
in d0 vorire ~ern Derden doo:r G. v . 
d • . r:oevon ~inr.;cn r;cd.:tc.n, dio oen ar
bo~dersvertegenwoordiJ;;e r niet ·nas.sen . 
\ie nóemen hiervan : he"v r.1eegaan- met 
ie Uninkcrnl eden 01;1 de aangakondi g
Je ont slacon nog enige tijd ~chc im 
·i;e houden. 
~~A 4it eebc~~d., dan had de .direc
·~ae ln dJ..C t:J.Jd oncestoord Sljn gang 
kunnen gaan en de a:rbeiders zouden 
geen geleeenheid he-bben gehad Óm l:.un 
verzet te organiseren. 
~ïij no..;mon V·Jrder· : het stemmen te.';en 
een porsonr.elsvcrgadering, ondanks 
dat een 200-tal o.~beiders, te~amen 
uit vier t.fdclincen en 80';) van de ar
beiders van die afdelingen omvatten
de, zich hic:.:'voo:J.~ in een uetitionne
mcn·t. hD.d ui t gesp1·ol:en . -
In ~laa~.s ~a~ de 1 op hem terecht g~
brachte CJ:'~t~ek -cc aanvaarden en ZlJn 
fo uten te herotcllen, gaat G. v .d . 
Hocven een nieuwe, ·zeer ernstige 
fout maken . 
Hij gaut met G. Roet en J. Roekons 

apart aan de vcrkiezin~e~ deelne
men . 
In teren.stellin.:; tot het streven 
van de arbeiders, die net hu..r1 
~lo~ll:~~t.de eenheid versterken , 
&aa~ h~J ~ets d0en , dat de ver
deeldheid vereroot . 
Het Hoofd bestuur van ;1De Uctaal 11 

heeft noe alles GCda~n om v . d . 
Hoeven OD het foutieve vun zijn 
daad te wijzen . Elk contact ~erd 
echter door hem botweg afcewezen . 
OJ? de cerstvolr;ende ledenvcn~'·;adc
~clng .zullen G. v . d. Hoeven , C. . Roet 
en J . Roekens verantDoordinc moeten 
aflecgcft over hun afkeurenswaardi-
ca daad . -
De arbeiders mogen ~ich echter niet 
door deze vcrdccldheidbrence:rij in
ten misleiden , ook al wordt hier-
voor hot werkelijke arrmnent nl .a 
het ontt:;aan van de cri~iek o~·~e ~ 
fouten vr.m G. v.d . Hoeven in-het «.. 
kc:cnwcrk, verdoezeld met ar-umenten 
dat hij niet met o.nde:r.s- en'~ onr·eor
;~aniso crden o~) één lij st wil sto.arr. 
Bij het verzn~1elen vnn de handtelce
nin;:en vool~ hun groepje waren zij 
niet zo kieskeurig . 
Overj.;~ens c;aan ook deze argumenten 
niet op . Wij beschouwen de Uniele
den als onze kameraden, die wij in 
de strijd noclig hebben . Als G. v . d. 
Hoevei}-_niet met de ongeorsaniseer
dcn w1l so.mengacn, omdat hij deze 
k~aplOj_)ers vj,nd t, dc.n miskent hij 
h1crmcde de noodzaak, dat voor een 
eenacezinde striJ'd ook de onPeorva-. d b . ·~ q n1seer e ar elders h:drin betrokken 
moeten zijn. Slechts dàn is succ• 
mogelijk . ~ 
liet r~roep;je G. v . d . Hoeven c . s . ver
groo~ de verdeeldheid en dit is niet 
in het belan[; van de a~beiders. maar 
speelt de dir0ctie in de kaart, die 
lachend toeziet . 
Eenheid laar~nteeen maakt de arbei
ders sterk en deze eenheid ~ordt tot 
u~_tdrul:lcinc~e bracht door de blok
lljst voor Vl:EDE en WERK . 

-0- 0-0-

Vóór de 2e 59'o 



De Metaal .AFDELilTG KROIJfi'EliTE. 

B 0 N D V A N WE R K N E MER S IN D E M E TA A L N IJ V ER H EI D E N A A NV ER WAN TE BEDRIJF S TAKKEN 

M/AG 

AAN de VERELIFA-ARBEIDERS .! I! 
= = = = = = = = = = = = = = = = 

Het aangekondigde ontsl ag aan een 70-tal arbeiders heeft een 
danige beroering onder hen teweeg gebracht. Door het eensge
zind optreden van de arbeiders, gesteund door "De Metaal" (EVC) 
kon de directie niet volledig in haar poging slagen. 

Ook de Uniebesturen werden gedwr~ngen zich met deze ontslagen te 
bemoeien. Inplaats echter tot verzet aan te sporer, deden zij 
alles om de arbeiders van actie af te leiden en g~en hierdo0r 
de directie gelegenheid nieuv1e aanvallen voor te tireiden. 

De directie heeft hiervan cnmiddellijlc gebz:uik gemaakt en heeft 
een aantal van de ontslag aangezegden, waarvoor het Gewestelijk 
Arbeidsbureau géén toestemming tot ontslag heeft gegeven, een 
brief toegezonden. 

Deze brief is een grnve intimidatie-poging. 
Voor een handje vol zilverlingen probeert 
de directie de arbeiders te bewegen niet te·
ge.ri. het ontslag, dat in deze brïef W'Ardt aan
gezègd, te protesteren ! 

Trappen de arbeiders erin, dan is de directie van ze af en is 
het ontslag met "wederzijds goedvinden" verleend en is geen 
toestemming van het Gewestelijk Arbeidsbureau nodig, met alle 
gevaren, zoals geen overbruggingsuitkering enz. daaraan ver
bonden. 

ARBEIDERS VAN DE VERBLIFA! 
Deze pralctijken zijn. cnduldbaar en dienen op het felste ver
zet van de arbeiders te stuiten! 

Pretesteert met klem tegen deze methoden! 

"De Metaal" (EVC) geeft hierbij haar volle steun. 

Wij roepen alle ontslagenen en voor ontslag aangezegde arbei
ders op vo\lr een bespr elcing 

HEDENAVOliD 23 MAART in CAFE "DE EOEMER", 
Zuiderhoofdstraat 7, direct na werktijd . 

Ook andere Verblifa-ar'beiders zijn wellcom en kunnen zich hier-
door volledig op de hoogte stellen. # 

HET BEDRIJFSBBSTUUR 



De Metaal .AFDELilTG KRO. :l.!EHTE. 

BOND VAN WERKNEMERS IN DE METAALNIJVERHEID EN AANVERWANTE BEDRIJFSTAKKEN 

M/AG 

A.P.N de VERllLIFA-ARBEIDERS ! ! ! 
- - - --- - - = = = = = = = = = = = = 

Het aangekondigde ontslag aan een 70-tal arbeiders heeft een 
danige beroering onder hen teweeg gebracht. Door het eensge
zind optreden van de arbeiders, gesteund door 11 De Metaal" (EVC) 
l;:on de directie niet volledig in haar poging slagen. 

Ook de Uniebesturen werden gedw~ngen zich met deze ontslagen te 
bemoeien. Inplaats echter tot verzet aan te sporer , deden-zij 
alles om de arbeiders van actie af te leiden en g:wen h i ·erdoi(\r 
de directie gelegen...l-).eid nieuwe aanvallen voor te öreiden. 

De directie heeft hiervan rnmiddellijk gebruik gemaakt en heeft 
een aantal van de :ntslag aangezegden, waarvoor het Gewestelijk 
Arbeidsbureau géén toestemming tot ontslag heeft gegeven, een . 
brief toegezonden. 

Deze brief is een grove intimidatie - poging. 
Voor een handje vol zilverlingen probeert 
de directie de arbeiders te bewegen niet te·
geri het ontolag, dat in deze brief wordt aan
~ezégd, te protesteren ! 

Trappen de arbeiders erin, dan i s de directie van ze af en is 
het ontslag . met "wederzijds goed vinden'' verleend en is geen 
toestemming van het Gewestelijk Arbeidsbureau nodig, met alle 
gevaren, zoals geen .overbruggingsuitkering enz. daaraan ver
bonden. 

~{DEIDERS VAN DE ~G~LIFA! 
Deze praktijken zijn -:;nduldbaar en dienen op het felste ver
zet van de arbeiders te stuiten! 

Prcte~teert met k]-e!!_ tegen deze methoden !. 
11 De Metaal11 (EVC) geeft hierbij haar volle steun. 

~ij roepen alle ontslagenen en voor ontslag aangezegde arbei
ders op voqr een bespreking 

HEDENAVOliD 23 MAART in CAFE 11DE ROEMER11
, 

Zuiderhoofdstraat 7, direct na werktijd. 

Ook andere Verblifa-arbei ders zijn welkom en kunnen zich hier
door volledig op de hoogte stellen. 

HET BEDRIJFSBBSTUUR 



De Metaal 
B 0 N D V A N W ER K N E M E R S IN DE ME TA A L N IJVER H EI D EN A A N VERWAN TE B E D RIJF S TA K K E N 

AFDELING K r o m m e n i e BEDRIJFSBESTUUR "V e r b 1 i f a" 

dW. . .. 

AAN de arbeiders van de "VERIJLIFA". 
EENHErD 
IS 
ONZE kRACI-~ T 

)7==~~=============================== 

Waarde Makkersy 

Herhaalde malen heeft de kern bij de directie 
aangedrongen op het houden van een personeelsvergadering. 

Dit verzoek is steeds weer afgewezen met het mo
tief "dat de directie niet het strijdtoneel wil worden tussen 
EcVoCo enerzijds en de Uniebonde~ anderzijds . " o 

Wij staan echter 0p het standpunt, dat dit mo
tief in het geheel niet i:1 het geding is, noch gebracht be
hoeft te worden_, 

• Wij , arbeiders van eenzelfde bedrijf, met dezelf-
de moeili jkheden daaraan verbonden, hebben allen slechts één 
mening ten aanzien va~ de vele problemen, die een oplossing 
behceveno 

En die is : zo spoedig mogelijk een aantal be
langrijke kwesties uit de we~eld te helpen, zoals tariefcom
missie, vaststelling garantie-tarief, verhoging der grondlo
nen enz .. enzo 

De kern, als democratisch orgaan van de arbei
ders zel~1 wenst ook democratisch te handelene 

---Di i!,- wordt ~ door de directie onmogelijk ~-
maakto 

Qfschoon de directie zelf accoord is gegaan met 
het ,!cernregleme.nt 9 waarin Ooa., staat, dai!, de kern het recht 
hee:ft het personeel in vergadering .Qi.jeen te roepen, zo zij 
dit noodzakelijk acht en tevens, dat de directie hiervoor een 
localiteit zal aanwijzen. ' 

Het is dan ook volkomen logisch, dat de kern in 
een tijd als deze : waarin de moeilijkheden en strubbelingen 
zich opstapelen, zich tot de directie heeft gewend 1 met het 
verzoek een vergadering te mogen houdeno 

Nu dit echter geweigerd is , zijn wij de mening 
t oegedaan , dat hie~ niet stilgestaan mag worden, maar, dat we 
achter de ker n staan OM DE DIRECTIE DUIDEiij,IJK TE MAKEN, DAT 
ER EEN PER&ONEELSVERGADERING KOMEN M 0 ET !! 

Al te lang is reeds gewacht en ondertussen gaat 
het invoeren van verslechteringen door ! 

OPJAGEN DER TARIEVEN , INTREKKING REI SGELD en, 
niet te vergetë~het steeds- duurder- wordende levensonderhoud, 
waarnaast de dreiging der huurverhogingo 

Dit alles maakt het abs oluut noodzakelijk om 
met elkander te ·beraadslagen wat wij in deze kunnen doen om 
hier een halt te roepen .. 

E i s t d a a r o m e e n p e r s o n e e 1 s -
vergader:iüg! 

G a a t a c h t e r d e k e r n s t a a n e n 
e i s t v e r h 6 g i n g d e r g r o n d 1 o n e n m e t 
ÏO c e n t p e r u u r e n e e n g a r a n t i e - t a -
r ie :f van 25%.!! !! 

HET BEDRIJFSBESTUOR "DE METAAL" 
"VERBLIFA 11 • 



Verspreid te Delft, op Donderdag ,14 Jul~ 1949, in de m bijheid van de 
Verenigde Blikfabrieken aan het Zuideinde te Delft . SI~ 

ff/'~ }Y'P / 
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BOND VAN WERKNEMERS IN DE MET AALNIJVERHEID EN AANVERWANTE BEDRIJFSTAKKEN 
HOOFDBESTUUR Secretariaat: PRINSl!:~WRACHT 739 . 

AAN DE VERBLIFA ARBEIDERS 
- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

V/aarde Makkor , 
De kapitalisti sche economishhe wa5en is vastgelopen . 

Terwijl er nog van al les tekort is, terwijl de arbeiders de geval-· 
gen v~1 de bezetting en de vooroorlogse crisisjaren nog lang ni et 
te boven 7.ijn , komen uit alle delen van het land berichten van ont 
slag..:m in de metaalindustr ie . 

Verschillende kleinere bedrijven zijn reeds gedwon
gorl c;cw.orden hun poorten te sluiten, waarvan de arbeiders de dupe 
v1erden. In de grotere bedrijven als Fokker, A.D.hl. en N.D. S.M. te 
Amsterdam, Wilton Feijenoord te Rotterdam en Werkspoor te Utrecht 
dreigen vole arbeiders te worden ontslagen. Op de Groninger scheeps
werven is men met de laa tste schepen bezig . 

Niet alleen i n de Metaalindustrie , doch ook in ande
re industrie-taleken heeft de crisis zich aangekondigd . 

De jaar ver s l agen van de Verblifa waren sinds de be
vrijding in :glor i evolle toon opgosteld . De heren directeuren en aan
deelhouders hadden all e r edenen om v.crhcugd te zijn . 

SHIDS 1945 B.8'HOGEN m~ WINSTCIJFEHS ZICH IN STIJGENDE 
LIJN! HET DIVID.BND ~TERD OPGEVOERD TOT 13 1/2%, d.w.z. 9 DAT VAN 
IE.11"~l:fiLDIIIZ.END.-GULDEN , DE Afl.NDE15LHOUDEHS fl. 135. ~ ONTVINGEN 1 ZON-
IYJ!JH DA~ HUir VIN.GEHS GEVAAR .LIEPEN TUSSEN EEN .MACHINE AFGEIQffiLD TE 
VvOliDEN. 

_ Eni ge maanden galeden werd door de Directie bekend 
g0maalct, dat de tilectro Blikfabriek te Leouwurden door het Verbli fa 
Concern was opgel;:ocht. 

De ~al:en gaan dus blijkbaar goed, heel erg goed ! 
i~n voor de arbeiders? _He_lLben_ j._d~ __ 0.,9k_J!l_aar_._i_n _ _ge:r):.fl.B.~_!!!.ate_EJ~~-o
j_i:~.~-~rd_ VJllL .dj._e _ _g_oe_d_à~akSJp._~el!._g_e __ ste9.d§. . ...&rOt.Q_!'_.\I.Q.r_d_e_n_~ !tipsten ? 

Daarop weten jullie zelf het antwoord, b~tcr dan wie 
ook. Jullie •TJaren niet i n staat je nieuw huisraad aan te schaffen 1 

zoals de Diroctie nieuwe machi nes (~n fabrieken heeft gekocht . Voor 
jullio goldt nog steeds de loonstop . 

En tor wi jl de directeur~n 
vlrijven over de ui t 



-2-

ZIJN ER WELLICHT MINDER ORDERS , OF STAGJIJEERT DE AAlif-
VO"I!:R VAN MATERIAAL, WAAROP DEZE VOORGENOMEN ONTSLAGEN G.EBAS'8EPJ) ZIJN? 

NEEN, MEN WENST HET HUIDIGE P.::è.ODUCTIE-PEIL 
TE HÄNTIHAVEN r.ffiT-c"f:-1 Of? MfljDit{ _ThBl!nD.ERS' ! 

Daardoor wordt goedkoper e;cproduc~:erd en ~ ~1 de winst 
no~ moer toenemen. d 

Om der wille van do winst ia rnon bnreid 250 arbeiders
gezinnon aan de honger prijs to geven . 

Het voornomen dc~r Directie wordt bokend juist in een 
periode, dat in Krommenie de kern niet meer wlbrdt erkend . 

treffen . Het 
belangen kan 

IS DIT MISSCHIEN NIET TEVBNS EEN DER REDENEN 
WAAROM DIE KERN WERD AFGEZET ? 

Makkers , een eventueel ontslag kan j.eder. van jullie 
is daarom een _9.ringç-nde_~oodz_stak, dat de kern voor je 
optreden . 

VEHDEDIG daarom ~_?i-~rgi_jk j~ belangen! 
WEIGER elk ontslag te aanvaarden ! 
VERRICHT GEEN OVERWERK! 
EIS bij eventue~ ontslagen VERKORTING VAN VffiRKTIJD 

MET BEHOUD VAN LOON! 
De Directie verdiende MILLIOENEN aan jullie arbeid, 

LAAT JE NU NIET ALS BALL\ST OVER BOORD ZETTEN IJlt 

HET t·ESTUUR . 

-0-0-·0-0·-0-



De Metaal 
Bond van Werkers in metaalnijverheid en aanverwante bedrijfstakken 
PRINSENGRACHT 739 

AAN DE WILTON-ARBEIDERS 
,.Het jaar 1948 was voor de Dok- en Werfmaatschappij Wilton Feyenoord wederom een perio
de van bevredigende bedrijvigheid". 
Aldus het jaarverslag van Wilton. Tevredenheid van de directie over de gunstige resultaten, 
dank zij Uw activiteit behaald. 
Deze tevredenheid wordt volkomen begrijpelijk als we enige cijfers noemen uit de jaren 1941 
en 1948. 
De productiviteit steeg van 1.009.199 ton in 1941 

tot 1.397.980 ton in 1948 
Voor herstel, modemisering en uitbreiding werden in 1947 f. 3.563.683 afgeschreven (in één 
jaar dus), tegen in 1948 f. 4.051.262. 
De winst bedroeg na aftrek van alle lasten, in 

1947 f. 5.823.241.- en steeg (door Uw productiviteit) in 
1948 tot f. 6.528.225.-. 

RUIM 6Y2 MILLIOEN GULDEN WINST, geen kleinigheid! 
Hoe was hel met de arbeiders, tlie deze winst mogelijk maakten? 
Zij verdienden in 1948 geen cent meer dan in 1947? 
Of wil men de één gulden-toeslag ·bij het intrekken van een deel der regeringssubsidie op 
het levensmiddelenpakket als een verhoging beschouwen? Zelfs het bestuur van de A.N.M.B. 
geeft in haar laatste krant "De Metaalbewerker" toe, dat "acheraf gebleken is, dat het meer 
nemen dan geven was van de regering (wel een late erkenning overigens). 
Integendeel, het tekort steeg voortdurend. 
Het zou normaal zijn, nu de directie zo "tevreden" is over de gang van zaken in het bedrijf, 
d~t z,ij •. 
DE EIS VOOR HOGER LOON BILLIJKTE. 

We lezen in het verslag een "ernstige bezorgdheid" over de gestegen sociale lasten, die ab
soluut hun grens bereikt hebben. 
Een waarschuwing aan U, werkers van Wilton. Dat, ondanks deze "hoge lasten··, de winsten 
belangrijk stegen, is, volgens de directie, normaal. 
En, blijkens de houding, die de Unie-bestuurders aannemen, vinden .ook zij dit normaal. 
Als arbeiders in verzet komen tegen de politiek van regering en ondernemers, haasten zij 
zich hun critiekloze ondersteuning aan deze laatsten te geven. 
Als Minister Lieftinck. het de ondernemers nog gemakkelijker maakt, door de ondernemings
belasting te verlichten, een maatregel, die direct tengevolge heeft, dat de winsten nog 
meer stijgen, dan laten deze arbeidersleiders geen geluid horen ten gunste van de arbeiders. 
Zij tekenen geen verzet aan als de directie van Wilton in haar verslag concludeert: "de 
arbeidsproductiviteit moet worden opgevoerd en de voortdurende stijging van de sociale 
lasten moer worden stopgezet". 
De H.H. bestuurders van de Uniebonden gaan door dik en dun met de regering, zien er zelfs 
niet tegenop het verzet van de arbeiders daad werkelijk te breken. 

Arbeiders van Wilton, 

Eist Uw aandeel • 1n de opbrengst van het bedrijf ! 
THANS LOONSVERHOGING, TEN KOSTE VAN DE MILLIOENENWINST, die het bedrijf 
in 1948 aan de directie opbracht. Behalve de6Y2 millioen te verdelen winst, werd de reser
ve aangevuld met ruim één millioen en voor uitbreiding nog eens ruim vier millioen, omge
rekend de vier millioen aan sociale lasten, dus een voor ons waarneembare zuivere winst 
van 12 millioen gulden. 
Per arbeider dus ongeveer 40 gulden winst per week. 
L o o n s v e r h o ging IS DUS MOGELIJK! L o o n s v e r h o ging IS NOODZAKELIJK! 
L o o n s v e r h o ging IS RECHTVAARDIG! Het Bestuur. 
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• -bul t in uitgave "De Metaal" (E.V.C.) 

Afdeling Utrecht, Smeeostr 1 7 

Langer werken? • • • 
"\ JN de Fabrleksraad is door Hofland een 

voorstel op tafel gekomen om de wex·k
wcek meL 8 uur te verlengen en de meer
vcrdieriste op een spaarbankboekje te zetten. 
Het aldus vrijgekomen geld zou dan benut 
kunnen worden om als ko.pitaal in het bedrijf 
of andere bedrijven te steken. 
Het bekend worden van dit voorstel heeft 
grote beroering onder het personeel gebracht 
en zeer terecht. De arbeiders zijn niet bereid 
om nog harder te gaan werken, nog soberder 
te gaan leven, ten behoeve van de winst
belangen van een stelletje ondernemers en de 
geldverslindende oorlogsvoorbereidingen. De 
arbeiders zien duidelijk in dat harder werken 
niet in hun belang is, want er komen er 
steeds meer arbeiders op straat te staan. Ne
derland telt volgens officiële cijfers op dit mo
ment reeds meer dan 100.000 werklozen. 
Deze verontrusting onder de arbeiders was 
voor de voorzitter van de fabrieksraad. 
Hofland, aanleiding om haastig te beweren, 
dat het maar suggesties van hem persoonlijk 
waren en dat hij slechts een ,.balletje wilde 

de arbeiders scherper wil uitbuiten. 
Maar zelfs al zou de bewering van Hofland, 
dat dit een suggestie van hem persoonlijlt 
was, juist zijn, dan elienen de a rbeiders toch 
de fabrieltsraadsvoorzitter op zijn vingers te 
tild,en. Voor dergelijke suggesties zijn de 
directies Hofland zr<'r dankbaar, maar de 
arbeiders voelen hiervoor geen steek. 
Laat Hofland maar met gezondere ideeën 
komen, zoals loonsverhoging, 5 Mei vrijaf enz. 
en zijn ( ? ) ongezonde suggesties zal hij zo 
snel mogelijk openbaar dienen terug te nemen . 
Dàt strookt meer met de belangen der arbei
ders. De arbeiders van Werkspoor hebben 
echter duidelijk hun onwil getoond om langer 
te werl(en en dit moet duidelijke taal zijn 
voor de directie, Uniebestuurders en meerdere 
fabrieksraadsleden. 
Waakzaamheid blijft geboden. De directie gaat 
vcrder en zal ho.ar bedoelingen toch trachten 
door te zetten. Desnoods zal ze hierbij Hofland 
als bliltsemafleidct· gcbruilten. De aankondiging 

• • EEN!! 
van de tariefsverlaging door de directie in 
begin 1949 heeft de ·werkspoor-arbeiders veel 
geleerd. Ook door het ontkennen van de dh·ec
t!e en Uniebestuurders, dat de tarieven ver
laagd zouden worden en de mededeling. dat 
slechts een persoonlijk geschil met Hofland 
bestond. De tarieven zijn en worden nog steeds 
verlaagd, maar het ,.persoonlijk geschil" met 
Hofland is opgelost. 
Daarom arbeiders, het oog gericht op eens
gezind verzet tegen de poging om de werl<
week te verlengen. Het eensgezind verzet, dat 
reeds bestaat moet versterkt worden en nog 
hechter worden aaneengesmeed. 
In vele bedrijven gaven arbeiders van alle 
richtingen U reeds het voorbeeld en vormden 
zich comité's van actie. Zij vonden de weg 
om op basis van gemeenschappelijke eisen, 
hun strijdwil te verankeren, en bereikten hier
door reeds vele goede resultaten. Succesvolle 
strijd tegen een langere werkweek is mogelijl(, 
mits gevoerd in eensgezindheid van optre~cn. 

opwerpen". 
Iedere welclenltende arbeider begrijpt echter L k • t • tb t 
onmiddcllijlt dat hier de directie achter zit, . a n ge r We r en .en n Ie U I e 
die met de Uniebestuurders een voortdurende 
propaganda voeren om harder te werken .en 
minder te eten {maar niet voor h emzelf !). 
,.De Metaal'' {E.V.C.) heeft dit duidelijk tot 
de arbeiders gezegd en niet op losse gronden, 
maar op feiten. Alom in het land is het 
ondernemersdom bezig het arbeidstempo en 
de hoeveelheid arbeid op te voeren. 
De Bliltfabrieken te Krommenie hadden 2 X 3 
minuten per dag in werktijd om handen te 
wassen. Dit half uur per week is afgeschaft. 
De arbeiders moeten langer werken en de 
directie steekt het geld in haar zak. Tegelijker
tijd werd voor 70 arbeiders ontslag aangezegd. 
Bij Wilton Fijenoord poogde de directie de 
arbeiders in de motorhal 55 uur per week 
te laten werken en spande de kernvoorzitter, 
de N.V.V.-er Weber, ervoor om dit er bij 
de: arbeiders doot· te jagen. 
De arbeiders van de matrassenfabriek Bos te 
Winschoten staakten, omdat de directie de 
werkweek, die altijd 45 uur was, op 48 uur 
wilde brengen en de in die meerdere tijd 
gema.a.lttc matrass,en-deeltjes niet wilde 
betalen. Inmiddels is deze staking met een 
volledig succes voor de arbeiders geëindigd. 
Mede op deze feiten ziet ,.De Metaal" - en 
mèt haar de arbeiders - in dit voorstel van 
Hofland niet zo maar de een of andere 
gedachten-ontsporing van een fabrieksraads
voorzitter, maar een ernstig pogen van de 
directie, die met steun van de Uniebestuurders 
en desnoods ook met fabrieksraadsvoorzitters, "want kijk, 

SPAARBOEKJE 
'~001( , 

/~ 

NIH AAN)(OfttlEN 
$(HOOI'f HOUOEH 

s v.p, 

dan storten we het zó op 
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Oorlogsproductie of V redeswerk 

DE voorbereiding voor een derde w.ere~~oo~-

Deze methode van de directie moet onmid
de~k ongedaan gemaakt worden door ac
tieve strijd van de arbeiders tegen alle ont
slagen. 
Overigens wordt bier ·weer eens duidelijk on
derstreept, dat langer werl(en de werkloosheid 
vergroot. 

On.s aanstaand 

log demonstreert zich reeds dwdel!Jk m 
de metaalindustrie. De productie is of wordt 
omgeschakeld in oorlogsindustrie. Oorlogsop
drachten worden verstrekt, Engelse en 
Amerikaanse militaire autoriteiten bezichti
gen de metaalbedrijven en geven hun orders. 
Ten behoeve van deze oorlogsvoorbereidingen 
worden de gerechtvaardigde C.A.O.-eisen van COngreS 
de arbelde1·s en de noodzake4)1<e loonsverho-

IN Juni aanstaande vindt het tweede con
ging door de regering, ondernemers en Unie-
bestuurders opzij geschoven. Ten behoeve van T h t I gres plaats van "De Metaal". Dit congt·es 
de ool'logsvoox·berelding wordt de productie oe on s agen zal bestaan uit bedrijfsarbeiders en zal zich 

j I ·' h in d ta · JD moeten bezighouden met de problemen van opgo aagt en .,.oor verse erp g van e r le· D ESTI S werden een aantal at•peidcrs van 
ven, overwerk en langere werlttijd tracht men I Werkspoor naar P ernis gezonden, omdat de arbeiders. Daar zal in ltameraadschappel\j
dlt te bereil<cn. in Utrecht te veel personeel zou zijn. Wij be- lre discussie critiek worden gebracht op ge
De metaalarbeiders willen echter geen oorlogs- toogdê? dat dit tot bedoeling had, deze arbei- maakte fouten en worden vastgesteld hoe die 
productie, maar willen werken voor vredes- ders v111. Pernis af te vloeien, hetgeen door de fouten in de toelwmst te vermijden. 
doeleinden on zij dienen van hun werkgevers Di'7ctie en bestuur van de Fabrieksraad ten Daar zullen de Nederlandse metaalarbeiders 
vredesproductie te eisen. Alle krachten die- heVIgste werd ontkend. 'l'hans i~ komen vast aan het woord komen en alles wat hen be
nen voor deze els te worden ingezet en de te staan, dat v_oor deze a1·bciders eerst in roerd zal aan een diepgaande discussie wor-

. . d " Pern1s ontslag IS aangevraagd. Omdat dan d d 
grootste kracht IS "eensgezmd optre en . echter zou blijken, dat dit in t egenspraak is en on erworpen. 
De havenarbeld~rs van ~tterdam ;'lebben met de hevige ontkenning van destijds, heeft Het congres van "De Metaal" zal gasten uit
aangetoond hoe dit moet. Zij vormden ZICh een men deze arbeiders eerst naar Utrecht ge- nodigen, ook anders-georganiseerde metaal
vrûdcscomlté en zijn vastbesloten, straks wan- haalden zijn inmiddels reeds verschillende van arbeiders, die dan kunnen vcrtellen hoe een 
neer uit Amerika de moordwerktuigen hler- hen ontslagen. werkelijk arbeiderscongres werltt. 

----------------------------------------------------• -
Tarieven groentewagens 

Dit naar aanleiding van besprekingen, die 
over de dispensatie voor de tariefuitbetaling 
gingen. 
Thans echter breken de Uniebestuurders dit 
gegeven woord en werken met de directie mee 
aan een tariefsverlaging, die grote delen van 
arbeiders dwingt harder te we'rken of met 
minder loon genoegen te nemen. 

W.N is bezig aan de tarieven van de groente-
wagens te knoeien. -

Van 2i>'!r van het totale werk van deze groen
tcwagen zijn de tijden gemeten en deze liggen 
12'k lager dan de gecalculeerde tijden. De 
.directie wil op grond hiervan de tarieven met 
lÎ-~ verlagen. Dit betekent voor de Wagon- en 
Brug~·~>nbouw totaal een verlaging van enige 
percent<·n. Wie nog mocht geloven, dat de 
dirrctlo het goed met de arbeiders voor heeft, 
moet zijn Werkspoorcourant van 18 Novembel.' 
194.9 er maar eens op naslaan. Op het moment, 
dat men de tijden aan het meten was, ontkende 
de directie voornemens te zijn de tarieven te 
verlagen. Wc lezen in deze W.S.-courant op 
pag. ·1 n.l. 

"TARIEFSVERLAGING 
GROENTEWAGENS 
Het Brstuur de<·lt mede, dat volgens geruch
ten de bontüden der groentewagens ter ge
lrgenhrlcl \an de routingversnelling met 
10';(- ,·•·rlaa~:"d 7oudcn worden. 
De directie deelt mede, dat dit gerneht llit 
de lucht gegrepen is." 

Het Fabrieksraadsbcstuur vindt 12% teveel en 
heeft als tussenweg voorgesteld een verlaging 
van 5<;t. 
Voorts wil het door .mig<! afdelingen, die tot 
dusver niet mee konden komen, uit het collec
tieve tarief te lichten en voor zichzelf te laten 
werken, deze zware pil nog ietwat verzachten. 
Doch hoe men het ook bekijkt, met of zonder 
compromis-voorslellen van het fabrieksraad
bcs; uur, het is en blijft een tariefsverlaging. 
De Uniebestuurders hebben zich evenmin tegen 
de tariefsverlaging verzet en hebben ook een 
soort tussenweg aangekondigd op hun leden
vergadering. Deze tussenweg komt overeen 
met het voorstel van het fabrieksraadbestuur. 
Het is echter goed, dat de Unieleden zich nog 
<'ens de uitspraak herinneren van Nelemans in 
het W.S.-bullctln, uitgave van de Plaatselijke 
Unie Utrecht van de Bedrijfsunie in de Me
taalnijverheid dd. Januari 1949, waarin hij 
schrijft: 

"Het belangrijkste is, dat het Calculatie
schema van Werkspoor ongewijzigd gehand
haafd blijft. Dit wil dus zeggen, dat de be
staande tarieven niet behoeven te worden 

gewijzigd en nieuwe tarieven op de oude 
wijze zullen worden bepaald. 
Het belangrijl<stc is, dat het Calcolatie
schema van Werk.'ipoor ongewijzigd gehand
haafd blijft. Dit wil dus zeggen, dat be
staande tarieven nJet behoeven te worden 
gewijzigd en nieuwe tarle\'CD op de oude 
wijze zullen wordrn bepaald." 

De arbeiders mogen zich echter niet door de 
directie en de Uniebestuurders laten dwingen, 
maar dienen in eensgezind verzet zich te 
weren tegen de aanval op hun levenspeil. 

Vette buiken • • • hoUe magen 
De verdeling van 4et 

m4atschappeliJk tnkomen ...... 

.. ... . zoalS somnugen het graag 
zoutien ztenl 

Overgenomen uit 01De MetaalbeweTker'', 
orgaan van de bestuurders van de A.N.M.B. 

Zoals het werkelijk is, dank zij deze be
stuurders. v. d. Barn stemde ·in de Tweede 
K~~er vóór de salarisverhoging van de 
Mu1.1Bters met 120 pop in de week en 
tègen een LoonsveThoging van 10% en 
zelfs tegen het verplicht stelZen van een 
magere 5% loonsverhoging van de ar-

beiders. 

• 

• 

• 

De C.A.O.- Uniebesturen capituleren 
QE C.A.O., welke in 1948 afgesloten 

werd, staat op de helling en dat 
was hard nodig. Tal van gerechtvaar
digde eisen van de arbeiders werden 
toen reeds voorbijgegaan en de door
voering hiervan wordt nu zo langza
merhand tijd en is vooral voor de lonen 
dringender dan ooit. 
Onder de metaalarbeiders nam de ac
tiviteit toe en tal van acties ontston
den. Wij denken aan de massa-acties 
rondom de 5e Mei, aan de verschillen
de loonacties, aan de strijd voor vacan
tietoeslag, die wel toegestaan was, 
doch vaak afgedwongen moest worden. 
Wij denken aan de strijd tegen de ont· 
slagen, welke gericht was op intrek
king van de ontslagen en verkorting 
van de arbeidstijd. 
Het waren deze harde feiten, die de 
Uniebestuurders enkele maanden gele
den .dwongen om voorstellen voor de 
nieuwe C.A.O. te doen, die rekening 
hielden met datgene, wat onder de ar
beiders leeft. Wij noemen uit deze voor
stellen: 

Beperking van de ontslagen bij slapte 
en verkorting van de arbeidstijd; 

Aanvullende wachtgelduitkering bij 
werkvermindering; 

5 Mei vrijaf met behoud van loon; 
Eén week loon vacantie-toeslag; 

Extra vacantie voor de jeugd; 
Principiële stand'punten werden naar 
voren gebracht, zoals afschaffing ge
meenteklassen en 100% uitkering bij 
ziekte en ongeval. 

De belangrijkste eis: Loonsverhoging 
was niet opgenomen. De talrijke bood
schappen van de bedrijfsarbeiders voor 
een hoger eis dan 5% aan het laatste 
N.V.V.-congres en het geluid hierover 
o"p de kadervergaderingen tonen echter 
duidelijk aan, wat hieromtrent leeft on
der de arbeiders. 't Is duidelijk, dat niet 
kan worden volstaan met de 5%, die 
men onder het toenemend verzet van 
de arbeiders genoodzaakt was te geve:n . 
De gemiddelde verhoging van 5 çent 
per uur, die deze 5'fo betekende voor 
de metaalarbeiders (na aftrek van de 
Joekes-gulden) is onvoldoende en de 
eis van "De Metaal" van minstens 10 
cent per uur is volkomen gerechtvaar
digd. 

UNIEBESTUURDER VAN DE 
BORN "DE SLANGENMENS" 

Het zoete gefluit over "economi
sche moeilijkheden" (van de on
dernemers) klinkt hem zó aa~ 
doenlijk in de OTen, dat hij uit 
puur medelijden de eisen der me
taalarbeiders maar weer inslikte. 

Het is overigens een program, dat op 
vele punten tegemoet kwam aan de 
verlangens der werkers. 

De Uniebesturen zijn gaan onderhan
delen en zweren bij het zo geroemde 
"overleg". Dat doen de werkgevers ook. 
De resultaten van het overleg doen dit 
volkomen begrijpen. Op enkele onbe
tekende veranderingen na, zijn alle 
oorspronkelijke eisen van de arbeiders 
door de Uniebestuurders losgelaten. Er 
wordt niet meer gesproken over ont
slag-beperking, werktijd-verkorting, 5 
Mei vrijaf, 100% bij ziekte en ongeval, 
enz·. 

Het is duidelijk. Het overleg heeft niet 
opgebracht wat de metaalarbeiders wil
len. De Uniebestuurders hebben hierin 
berust en op grond van hun houding, 
welke zij tot dusver innamen, is niet te 
verwachten, dat zij nu andere en scher
pere strijdmiddelen gaan toepassen. 

"Een ander balletje" 
JN de fabriel<sraad is nóg een ander b~letje 

opgegooid. Wij zullen maar in het m1dden 
laten door wie. Daa~· hebben de arbeiders wel 
een oordeel over. 
Het gaat over het vergaderen en het mede
delen hierover. In verband met een zo groot 
mogelijke geheimhouding bestaan plannen om 
in kleiner verband te gaan vergaderen. Dit Is 
vcrtrouwder en de arbeiders komen minder te 
weten. . 
Thans is een deel van de F.R. zelfs van mcnmg, 
dat het Fabrieksraadlid Scheidt uit de Fa
brieksraad moet verdwijnen, omdat hij naar 
hun opvattingen dingen doet, die In strijd zijn 
met de belangen van de arbeiders, door teveel 
uit de klas te klappen. 
Een goede arbeidersvertegenwoordiger heeft 

• 

Op de a.s. ledenvergaderingen, welke 
door de Uniebesturen georganiseerd 
worden, zal de leden wijsgemaakt wor
den, dat het "economisch mogelijke" is 
bereikt, enz. De l!nieleden kunnen ech-
ter hun besluren geen volmacht geven 
een C.A.O. te ondertekenen, die 
rekening houdt met de mee§_t 
hand liggende verlangens 
beiders. 

Gezamenlijk 
dienen zij de eenheid van 
stand te brengen voor hun 
eisen. In talrijke bedrijven gaven de 
beiders reeds het juiste voorbeeld 
vormden zij zich comité's van actie. 
Door navolging van dit voorbeeld 
scheppen de metaalarbeiders de moge
lijkheid successen te bereiken. 

De eensgezinde kracht van de arbei
ders is altijd sterker dan die der onder
nemers. 

echter de taak de arbeiders volledig in te 
lichten over datgene wat hen boven het hoofd 
hangt. Slechts dan zijn de arbeiders instaat 
zich tijdig tegen dit soort voornemens te wa
penen en hun strijd te organiseren. 
Wie anders doet, handelt in strijd met de be
langen van de arbeiders. 

Weest op Uw hoede! 
NAAR wij vernemen komt het reeds meer-

malen voor, dat bonnen lager geprijst zijn 
dan voor hetzelfde werk bij een vorige order 
het geval was. 
Onmiddellijk moet protest worden aangetekend 
wanneer zulks geconstateerd wordt en .dienen 
de arbeiders te eisen dat de bonnen minstenS 
op de oude tijd geprijsd worden. 

• 

• 



Waarom je lid moet I" En datte 
worden van "De Metaa 

we toffe • • • 
JOngens ZIJll ••• 

DE :Metaal" (E.V.C.J staat op het ~tand· 
" punt van de klassenstrijd, op basts van 
de onafhankelijkheid van de vakbeweging aan 
de regering en de ondernemers en is de enige 
zelfstandige vakbeweging in Nederland . 

.,De Metaal" strijdt tegen de verkrachting van 
het stakingsrecht door de P.B.O. ,.De Me· 
taal" strijdt tegen oorlogsproductie, tegen op
voering van het arbeidstempo, tegen tariefver
scherping, tegen verlaging van de koopkracht, 
kortom tegen al die dingen, die worden uit· 
gebroed door de regering en ondernemers, die 
de vet·laging van het levenspeil der arbeiders· 
klasse beogen en waarbij dezen de steun on· 
dervinden van de Unicbestuurders. 
.,De Metaal" strijdt - altijd mèt de arbei· 
ders - voor de vrede als hoogste goed. van 
de arbeidersklasse, voor verhoging van de 
lonen met 10 cent per uur onder afkondiging 
van een prijsstop, voor vrijaf op 5 Mei met 
bchoud van loon, voor vacantietoeslag als een 
onvervreemdbaar recht der arbeiders, voor 
100% bij ziekte en ongeval, voor drie weken 
vacantie voor de jongeren tot 21 jaar, voor 
medezeggenschap bij de vaststelling van de 
tat·ieven, collectieve tarieven en rechtevenre· 
dige beloning, kortom voor al die belangrijke 
zaken, die het levenspeil van de metaalarbei
ders omhoog lmnnen brengen. "De Metaal" 
staat altijd naast de strijdende arbeiders. 
Je moet dus lid worden van ,.De 1\fetaal", om
dat deze bond de enigè werkelijke vakbewe
ging voor de metaalarbeiders is, omdat "De 
Metaal" jouw eigen bond is, waar de leden 

b~hii.Iltleld als ledt>po;:>pen, die al-, 
:Brufa&.r contributie mogen betalen en ver· 
perqn mond moeten houden. 
di re 

HET VRIJE VOLK- MAANDAG 9 JANUARI 1950 

SCHIEDAM 

Sinds Hartkoorns je~gd is er 
heel wat veranderd 

Zelfs Metaalhond kwam op zUn receptie 
Het WCj:"gaan van .lan Hartkoorn, de secretaris-penningmeester 

' ·an de aftleling- Schiedam van de A.N.M.B. Is niet bepaald onge
merkt voorblj;regaan 

Zo werclcn er eerst twee af~cheidsavonden voor de leden gehou
den en tot slot vcllld 7.atctdag-mldr1a~ in de bovenzaal van Musis 
Sacrum een r·cce11t1e plaats. 

Daar verselumen in hoofdzanl< z~i . rlie in d<' afgelopen jaren met 
Hartkoom hebben sanH!Ili!CWrl·kt. zoal~ de bestuurd~>rs der honden 
<:~1 bandsafdelingen en zij, die hem als hun tegenspeler tegenovc:
zwh vonden: De werk,l:'l'vers en de voorzitter van de werkgevers
organisatie: De Metaalbond. 

Het feit, dat deze directeuun en eigenaars van fabrieken als 
Wilton Fljenoord, 1\lctaalbuizenf:\briek ,.Excelsior•·, Machine- en 
Zuurstoffabriek Uoek, Vlaardingen-Oo~t. l!nz. aanwezi~r waren, be
wees, dat er sinds de tijd, dat flartkoorn als oproerkraaier de laan 
..:_lt_gejaagd werd, heel wat veranderd is. _ ~ ~ "' 

~Daarop dot>lde ook de heer De 
Kanter, voorzitter van de Me

.J taalbond. de organisatie van de 
.verkgevers. 

Hij noemde Hartkoorn z1jn te- :/ 
genspeler, en sprak zün vreugde 
er over u1t, dat er in dit opzicht 
heel wat veranderd Is, omdat 
men vroeger als tegenstanders 
tegenover elkander stond. Del 
heer De Kanter geloofde, dat de
z~ ontwikkeling gunstig was en 
wees er op, dat in laatste instan
tie de belangen toch parallel lo
p~n. omdat men In hoger verband 
toch hetzelfde deel nastreeft. 

-
B IJ het afscheid van de A.N.M.B.-bestuur-

der Hartkoorn (afdeling Schiedam) wer
den vriendelijke woorden gesproken door Van 
de Born en anderen, maar ook doot· de heer 
de Canter. (De verminking van zijn naam la
ten wij voor rekening van Het Vrije Volk). Dit 
blad vindt, dat er ,.heel wat veranderd is". Het 
heeft daarbij nog betrekkelijk gelijk ook. Ver
anderd zijn inderdaad de methoden van de di
recte tegenstanders van de arbeiders. Hart-
koorr.. i3 ;;·een .,oproerkraaier" meer, maat' 
wordt door de grootste aller groten onder de 

- metaalmachthebbers bewierookt. 

mo 
19 
dF 
cl 

Zaterdagavond 25 Februari naar het 

G.B.-cabaret, met "Laatste Berichten", in Ti vol i 

Vroeger was men tegenstanders, thans lopen 
de belangen parallel, omdat in laatste instan
tie ,.in hoger verband" toch hetzelfde doel 
(winst, altijd meer winst) wordt nagestreefd. 
Toffe jongens, hè? Vinden de arbeiders oolr, 
dat hun belangen parallel lopen met die van 
de ondernemers? 

's avonds. 8 uur. Kaarten verkrijgbaar: Smeedstraat 1 7, en aan de ;zaal. 

Werkelijke toffe jongens weten wat ze willen, ze versterken hno strijd en 
worden lid van "De )letaal" (E.V.C.) 

Aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap Adres bedrijf ............................................. .. 

Naam*) 
Aard van het bedrijf .................................. .. 

·· ···················································· 
Voornamen Datum aanmelding ............................. 195 .... .. 

·················································· 
Adres ..... ..................................................... Contr.bedr ......... . 

Geboren ........................ te .......................... . •) Blokletters invullen Handtekening 

Geslacht rnnl.fvrl. geh./ongeh. Loon f .......... p. weekfmaand 

Beroep ................... .. .. ........... . ................... .. 
Ingeschreven d.d. 

Naam bedrijf ........ ........................................ 
Af te II~Vcn IUUl Lc(lrijfsfuootionarissen of opzenden 000 .. De Metunl", PrJn~enlfrllcl.i 739. Amste<dam·C. Telefoon 33784 

Bedrij[sfuncLionarissen en werkers, zorgt er voor, dat zoveel mogelijk van• deze formulieren bij ons binnenkomen 

• 

• 
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Hierbij doe ik U toekomen een exem
x;,laar van "Vooruit 1

, inhoudende de resul
taten van de di nterpropae;anda- actie van 
De .etaal (.iE . V. C. ) , d<.l . 4 l!~ebru3l.'i 1c:~50 . 

'tJellicht ten overvloede doe ik U 
ook eGn exem~laar toekomen van Hoogoven
Bul.l.etin No . ll , dat hier in enkele metaal
bed.rljven werd verspreid in zeer kleine 
oplaag. (enkele tient allen) . 

-15- .2- 1950. 



Verbi nding : 19 o~/L/.1·.J'6 
Pamflet , versprei d bi j de Vereni gde Bli~fabriekea-t~~~cht 

afschrift I 
-2 :. .,.- osc 

DE ME T A A L , Afdeling 
1
Utrecht. ,;)ecr . : "Lang~e-t-raat 11 

14\l..-I 
AAN DE ARB:..::IDERS VAN DE "VERBLIF A" 

TEGEN HET ONTSLAG ! ! VOOR WER~TIJDVER~ORTING !! 

De directie heeft 19 arbeiders ontslag aangezegd . Evenals de 
Verblifa- Direct.ie van K~9.IP..me.n:i..e ~ Die schopt een 70 tal arbeiders 
de straat op . 'Zij deeld.e mede .aan de pers dat er nog meerderen 
zullen volgen daar het :qedrijf :van 1000 op 800 man personeel 
za+. worden teruggebracht. . , ' · : · 

Gelijktijdig met deze ontslage·n wordt het arbeidstempo opgejaagd 
en verscherpt men de tarieven . Bij Verblifa te Delft bijv . zijn 
tarie,ren die met 100% à 150?o verslechterd zijn. . •' 

De Verblifa-directie te ICrommenie schafte bet 2 x 3 minuten 
handen wassèn· af en verlengde op· deze ·wijze de arbeids- ijd. 

Opjagen van het tempo van de arbeid 
en arbeiders ontslaan ! 

Daardoor wordt met minder arbeiqers·minstens zoveel geproduceerd 
als voorheen. De directie ·van Verblifa offert dus de bestaans
zekerheid van de arbeiderseezinnen aan de grotere winsten op . 

De Uniebestuurders hebben in Krommenie, voórafgaande · aan de ont
slagen, een onderhoud met de directie gehad. Zij waren dus inge
licht, maar verzuimden de arbeiders te waarschuwen voor het boven 
hun hoofd hangende. onhe il en ve.;rzuimden zelfs tegen de ontslagen 
te protesteren . Zij gaven·· aaarmee oolc op dit ter re in hun steun 
niet aan de arbeiders, maar aan de werkgevers . Ten behoeve van 
hun·oorlogs- en armoedepolit·iek bezwerèn zij de arbeiders toch 
vooral harder te werken en soberder. te leven . Zijdoen dat ondanks 
dat zij, beter dan wi~-ook, ·~eten da~ het werkloosheidscijfer met 
grote aantallen toeneemt . 

ALLE arbej.ders moeten aan het werk b~iJ~en! 

De 19 ont~.lagen mogen niet doorgaan en alle arbeió.ers van Ver
blifa te Utrecht , werkenden en ontslaeenen, dienen in grote eens
gezindheid. dit on:tslag te verhinderen en de eis t0.t. werkti~
verkorting met een schadevergoeding voor de niet- gewerkte uren 
door wachteeld of anderszins , moet aan de orde worden gesteld. 

Dit stemt volledig overeen met de oorspronkelijke 
voorstellen van de Unie in het overleg over de 

. nieuwe C.A. O. · 

derkenden en ont-slagenen , deze aanval op Uw bestaan moet worden 
teruggewezen . Dit kan met succes door eendrachtig optreden van 
allen . Reeds vormden de axbeiders van vele bedrijven de weg naar 
eenheid in hun a ctie en vormden zij zich door middel van comité •s 
van arbeiders van alle gezindten, een sterke leiding . 
Volgt hun voorbeelden! Onze bond zal U met alle haax ten dienste 
staande middelen ondersteunen in Uw strijd. 

Reeds protesteerde "De Meta8.l 11 met kracht tegen de ontslagen, 
zowel in Utrecht als in Kro~nenie . 

Geen on t s 1 a g maar werk voor al 1 en!! 
bist verkorting van de werkweek !! 

HET BESTUUR . 



•'. 

Verbinding: 19 çt:X .!.;. .J· .r6 

Pamflet , verspreid bij de Verenigde Bli kfabrieken te Utrecht 

a f a o h r 1 f t 
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DE U ET A AL, Afdeling Utrecht . Secr.: Lange Smeestraat 11 

TEGEN HET ONTSLAG t !' 

------· 
AAN DE. ARBEIDERS VAN DE "VERBLIFA" 

. VOOR WERKTIJDVERKORTING ! ! 

De directie heeft 19 arbeiders ontslág aangezegd. Evenals de 
Verblifa-Direotie van Krommenie~ Die schopt een 70 tal arbeidera 
de st.ràat op. ·Zij ·!deelde mede .s~n de pers . dat er n9g meerderen 
zullen volgen da~r het bedrijf van 1000 op 800 man personeel 
zal worden teruggebracht. 

Gelijktijdig met deze ontslagen wordt het "arbeidstempo opgejaagd 
en verscherpt men de tarieven. Bi~ Verbli~e te Delft bijv. zijn 
tarieven die met 10~ à 150~ verslechterd '·zijn. . . . .. . . . 
De Verbllfa-directie. te Krommén-ie schafte .het 2 x 3 minuten 
handen wassen af en verlengde pp deze wijze de arbeide ijd. . . . 

• : · • 0Bjage~ van :het· temeo van de arbeid 
. ' 

'• en arbeiders ontsla&n t 
\· . 

\ 

Daardoo~ wordt met minder arbeiders minstens zoveel geproduceerd 
als ·voorheen. De directie van Verblifa offert dus de bestaans
zekerheid van de arbeidersgezinnen ~an de grot~~e winsten op. 

De Uniebestuurders hebben in Krommenie, voorafgaande aan de ont
slagen, een onderhoud met de directie gehad. Zij waren dus inge
licht, mear verzuimden de arbeide~s te waP: rschuwen voor het boven 
hun-hoofd h~nge~d~ onheil en verzuimden zelfs tegen de ontslagen 
te p:rotestezen. Zij gave-n daa:rmee· ook op_dit terrein hun steun 
niet aan de arbeiders, maar aan de werkgèverà. Ten behoeve van 
hun oorlogs- ·en 'armoedepolitiek b_ez~ren .. ~ij p.e arbeiders toch 
vooral harder te werken en soberder te leven. Zijdoen dat ondanks 
dat zij, beter dan wie ook, weten dat het werkloosheidscijfer met 
grote aantallen toeneemt. 

!. ,· 

: .· .Am' arbeiders moeten a~n he·t werk blijvent 

;· De 19 ontslagen m~g~n niet doorgaan en alle arbeiders van Ver
blif'a te Utrecht , werkenden en ontslagenen; ·' dienen in grote eens
gezindheid dit ontslag te verhinderen en de eis tot we~k ~ijd
verkorting met een sohadeveräoedigg voor de . niet-gewerkte uren 
dgor wacht~eld of and!!!Zi~, moet aan de orde worden gesteld. 

Dit· stamt volledig overeen met de oo~spronkelijke 
· . . v.oQ,l;~t.fl~len van de Unie in het overleg over de 

ni"eln,e·· C.A. 0 . 
Werkenden en ontslagenen, deze aanval op Uw bestaan moet worden 
teruggewezen. Dit kan met succes door eendrachtig optreden van 
allen. Reeds vormden de arbeiders van vele bedrijven de weg naar 
eenheid in hun actie en vormden zij zich door middel van oomité's 
van arbeiders van alle gezindten, een sterke leiding. . 
Volgt h~n voorbeeldent Onze bond zal U met alle haar ten dienste 
staande middelen ondersteunen in Uw strijd. 
Reeds protesteerde "De Metaal" met kracht tegen de ontslagen, 
zowel in Utrecht als in Krommenie. 

G e e n o n t a 1 a g m a a r w e r k v o o r a l 1 e nlt 
Eist verko:r;ting van de werkweeki l 

HET BESTUUR . 
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De Metaal 
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AFDELING UTRECHT, 
Secr.: c. Eagtegaal, 
Leidsekade 114 . 

B 0 N D V .A N W E R K N E MER S IN D E ME TA A L NIJVERHEID E N A A NV ER WAN TE BED RIJF S TAK K EN 

M/AG 

.• . . ~ 

DE . DIRECTIE OP HET OORLOG·SP AD ! ! 
-::::~-=·-=-=-=-= - =- = - = -= - = ..-= - =-'1'-=-=-

In de a~gelopen maanden zijn door de directie van Werkupç~r her
haaldelj_jk aanvallen gedaan ·~P het bestaan van de arbeiders. f/ij 
noemen slechts de aanvallen op de tarieven van de groentewagens, 
het stelselmatig verlagen van de bontijden, de overplaatsing van 
arbeiders van vakgroep 2 naar 3, z:als in de gieterij plaats vond 
Deze aanvallen stuitten geregeld np ~el verzet van de arbeiders 
en konden geheel of gedeeltelijk wnrden teruggeslagen. 

Thans wil de directie de werkweek met 8 uur ~er
lengen-en heeft hiervoor in de ~abrieksraad een 
balletje laten opwerpen, waarveer helaas S')mmige 
fabrieksraadsleden zich nog altijd laten gebruiken. 

Acht uur langer werken en het meerverdiende geld -:.p een bankboek
je storten, waar él,e arbeiders niet kunnen aank('rnen. Het geld vJtlràt 
benut V'l or het Jnvesterinp;sf<nnds, hetgeen in fats •:. enlijk Hollands 
betekent, dat het als kapitaal in het bedrijf ç-,f andere bedrijven 
wordt gest~=>ken . 

De directie laat ~ns werken, geeft een schamel 
loon en maakt dikke winsten. liiu laat ze : ns lan
~ werken, betaalt geen h :; ger loon, maar ge
bruikt ons geld om haar winstm,,gelijk.heden te 
vergroten! 

Ondernemers, . regering en Uniebonds- bestuurders zeggen : "Harder 
w. rken en mindèr eten, dan k0men we er weer bovenop. '1 Ja, Wie ?? 

DE ARBEIDERS ??? 
Die w,Ciroen met· ·tientallen de straat • .• pgesch~pt, 
ook bij Werkspo'or. In Amsterdam is vonr 22 man 
ontslag aangevraagd en zijn 18 ~an : p wachtgeld 
gezet. Te Utrecht zijn de vaste arbeiders, werk 
zaam op het karwei te Pernis, cnder motief van 
materi aalgebrek naar de fabriek teruggerr;:>epen en 
de losse arbeiders wt:rden ontslagen. D.it cnè·.:nks 
de kortelings ge~ane mededeling 1 dat het aantal 
arbeiders te Pernis van 400 ttt 600 zcu worden 
uitgebreid. Als we harder en l anger werken val
len er nog meer nntslagen. 

DE ARBEIDERS ?.?? 
· llie zien el ke dar, de nood in hun gezinnen groter 

Wö""rden door de vvortdurende prij sstijgingeJm. 
DE ARBEIDERS ??? 

Die zien, dat zij worden ui tgeknepen en opgejaagd, 
ëÏilde winsten van de ondernemers te vergr•·ten. 

DE AR.BEIDERS ??? 
Die zien, dat men hen opnieuw vo~r het karretje 
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. ·~ . . . 

tracht te spannen ·voor de oorlog.s~ucht:bge be
doelingen van de ondernemers en hun handlangers 
en hiervoor''langer moeten .werken, en minder eten.· 

~ -
Harder werlcen en minder eten betekent v,.,or de arbeid-ers dus 
slechts grotere werklbosheid, grotere nood· in hun gezinnen, 
toeneming van d~ norlogsyoorbeTei~ingen. ~ 

ARBEIDERS VAN WERKSPOOR ! 

Het toenemnde verzét van de .arbeiders ~was in staat de regering, 
nndernemers en Uniebonds-bestuurders terug te dringen en hun te 
no :- uzaken 5%.loonzve:rhoging te geven. Hun p(')litiek van "minder 
eten11 heeft h:i:erdoorn•· een gE"voelige slag gekregen. Maar, 5% 
is ver envoldoende. en dit moet minstens 1~ worden. 

~ ~ 

Daarom eist onze organisatie voor de metaalarbei 
ders een verhoging v,en 10 .. cent per uur. 
Wij nemen tevens stelling tegen de opvoering van 
het arbeidstempo en de verlenging van de arbeids-
tijd. : i 

'· .. 

Wij strijden tegen de verarmings- ' en oorlogsp~li-
tiek van het ondernemersdom ~n zijn trawanten'. · 

Wij' roepen .U daarom op tot eensgezinde strijdt! 
·= = = = = = = -- - --- - - = = ~ = = = = = = = = = = 

TEGEN DE LANGERE WERKYTEEK ! ! ! 
TEGEN ' DE ON~SLAGEN EN TARIEFSVERLAGING !1 ! 
TEGEN DE OORLOGSVOORBBREIDING !! ! 

·. 

VOOR T I E N C E N T L 0 0 N S V E R H 0 G I N G ~ t 

VOOR VREDE EN W E 'L V A ART !!!t 
= = = ·= ::::· ·= = = = = :::: .:z; = := 

.,, 

UtTecht, 9 Februari 1950. ,, HET BEDRIJFSBESTu:m • tt,., 
---~~--·-----·--~___.;_------------ .-"-.~ 

BEREND BLOKZIJL en RIE .LIPS-ODINOT komen 'op 
VRIJDAG, 10 FEBRUARI in 11 TIVOLiu. 

Zij zullen sp~eken over de legendarische strijd 
"van het Chinese Volk tegen de onderdrukking en ~ver zijn ont

wikkeling, nadat het zijn . juk heeft afgeschud . 
Komt en vergroot Uw inzicht in de wereldgeschiedenis.~ 

= = ~ = = = = =' = = ------------ -- ---- = = = = = = = = ~ 

- NAGEKOMEN BERICHT1 
In de raats~ vergadering van de Fa.l)riekeraad heeft . Çiofland . 

medegedeeld,belangrijke zaken in he t vervolg in kleine~e ,vertrQuw
d.e ltring te zuJl::ll:en bespreken.De Fabr'ieksraad.aleden van'*de ~etaal" · 
hebben hiertegen fel geprotesteerd en aangetoanlll1,dat. ee~ werkeli.j
~o . vertegonwoordiger van de arbeidere,dez~ inlicht ·aver belangrij
ke kweet~es.Zeker als de directie;~e werkweek wil verlengen! 
M e t o n d e .r o n s j e s . i s .e 1 e o h t a d e d i r e. c,_ 
t ·i e g e d i· e n a . · 

_ J2.L.ar_'i>J;:id~_F_Leisen opening van zaken! 
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8 0 N D V À N WE R K N E M ERS IN D E M ET A A L N IJ V ER H E I D E N A À NV ER WA N TE 8 E DRIJF S TA K KEN 

M/AG 

II.ARI3EIDERS VAN WEI~KSPOOR 
fl---·~ .... ---•••••••"'' '''''''''''''"'''''''''"''''••-•"''''''"'' ''''''' ' '''''''''""''''l•ooooooooo .. ,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, ,,,,,,,,,,0,,,1001, 0o0o 

DE DIRECTIE OP HET OORLOGSPAD I! 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=r=-=-}-=-=-
In ·de adfg.elopen maanden· zijn door de directie van V/erkup:- ~ r her
haa~deJ.i jk _aanv.allen gedaan ~.JP het bestaan van de arbeiders. Wij 
noe~en slechts de:· aapvallen op d.e tarieven van de groentenagens, 
het stelselmatig verlagen van de bontijden, de overplaatsing van 
arbé~~ers v~ vakgro~p 2 naar 3, z~als in de gieterij plaats vond 
Deze. aanvallen stuitten gert.geld f'P fel verzet van de arbeid ers 
en konden geheel o~_gedeeltelijk wnrden teruggeslagen. 

Thans wil de directie de werkweek met 8 uu:r· ver:.. 
lengen en heeft hiervoor in de Fabrieksraad een 
balletJe laten opwerpen, waarv8or helaas S)mmige 

. . ~~brieksraadsleden zich nog altijd laten gebruiken. 
Acht uur langer· werken en het .meerverdiende geld ~p een bankboek
je storten~ waar de arbeiders ·.o.:iet kunnen aa1'lk01n~n. Het geld v.n•rét 

.. ,benut vr-or het InvesteringsfQ~nds, hetgeen in fatsoenlijk Hollands 
· ' betekent, .dàt · het als kapitaal in het bedrijf Flf andere bedrijven 

wordt· .gest.Qken. 

.. 
' 
I 

De directie kat r:ns werken, geeft een schamel 
loon ·-en maakt dikke winsten. Nu laat ze r;ns · lan-. 
~werken, betaalt geen h~. ger loon, maar ge
bruikt ons geld om haar winstm•··gel ijkheden te 
vergrotenJ 

Ondernemers, rege:ç,t.ag ep Un.i.e bonds-bestuurders zeggen: 11 Barder 
werken en minder eten, dan k':Jmen we er weer oovencp. u Ja, Wie· .~? 

DE ARBEIDERS ??? 
· · Die Wn:{~en: met- ·tientallen de straat ~pgesch"'·Pt, 

. -. , , ... 

-~-ook bij - ïlerkspá.c .r. In Amsterdam is vonr 22· mail .. -
ontslag aangevraagd en zijn 18 man '· P wachtgeld · 
geze·t. Te Utrecht zijn de vaste arbeiders, werk
zaam op het kf!:t'Wei te Pernis, onder motief van 
materi-aalgebre2r naar de fabriek ·teruggeroepen en 
de los se· arbeHier s W•Jl'cien ontslagen. Dit cb.d·j,nks 
de korte;t.ings f.;edane mededeling, dat het aantal 
arbeiders te Pernis van 400 t Ij 600 zcu worden 
uitgebreid. Al~ we harder en langer werken val
len er nog meer Qntslagen. 

DE ~lBEIDERS ??? . 
. -~ie zién elke ~ag de nood in hun gezinnen gr0ter 

worden door dè v0ortdurende prijsstijgingsm. 
DE ARBEIDERS ??? 

'- Die zien, dat zij worden uitgeknepen en opgejaagd, 
cm de winsten van de ondernemers te vergr·ten. 

DE ARJ3EIDERS ??? 
Die zien, dat men hen opnieuw VO •) r het l:arretje 
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tracht te spannen·voor de oorl~gs~uéht~ge be
doelingen v~ de ondernemers en hun handlangers 
en h;i.ervoor- langer moeten. werken, en minder eten.· . -

Harder werken en minder eten betekent v0or de arbeiders dus 
slechts grotere werkloosheid, grotere noöd in hun gezinnen, 
toeneming van d~ oorlogsyoorbereidingen. ~ 

ARBEIDERS VAN WERKGPOÖR ! 
~~~~~~~~~==------

Het toenemnde verzét van de arbeiders~ was in star~ t de regering, 
~. n.dernemers en Uniebonds-bestuurders terug te dringen en hun te 
no· dzaken 5%. loonsverhoging te geven. Hun poli ti el<: van 11minder 
eten"·heèft hierdoorn"een gE"voelige slag gekregen. Maar, 5% 
is ver onvoldoend~ en dit moet minstens 1~ worden. 

~ T 

Daarom ei st onze organisatie .voor de metaalarbei-
ders een verhoging ve.n 10 .. cent per uur. • 
~iÎ ne~el?-d't~vens ste~ling ieg~f de opv~erin~ ~~ J'· 

e ar e1 s empo en e ver eng ng van e ar e1 s
ti jd. -
Wij strijden tegen de verarmings- en oorlógsB~li- . 
tiek van het ondernemersdom en zijn trawanten. 

Wij· roepen U daarom op tot eensgezinde strijd!! 
·= = = = = = = - - = -- - --- --- = = = = = = = = = = 

XEGEU DE LANGERE WERKV/EEK ! l! 

TEGEN DB ONr.SLAGEN EN TARIEFSVERLAGING ll !

TEGEN DE OORLOGSVOORBEREIDING !!! 

VOOR 
VOOR 

T I E N C E N T L 0 0 N' S V E R H 0 G I N G t ! 

VREDE EN WELVAART lll! 
------- - - ·- - - -- = = = = = = ::: = = •,.c, 

Utrecht, 9 Februari 1950. HET BEDRIJFSBBSTUUR 

1 

------~---------------------------------------------------
BEREND BLOKZIJL en RIE.LIPS- QDINOT komen op 

VRIJDAG, 10 FEBRUARI in 11 TIVOLI 11 • 

Zij zullen spreken over de legendarische strijd 
·· van het Chinese Volk tegen de onderdrukking en over zijn ont

wikkeling , ·nadat het zijn j~ heeft afgeschud . 
Komt en vergroot Uw inzicht in de wereldgescb..iedeni s.l 

= = ~ = = = = = = = ======= = = = = = = = ~ ~ 

- NAGEKOMEN BERICHT! 
In de laats~ vergadering van de Fabriekeraad heeft Hofland . 

madeg~deeld,belangrijke zaken in het vervölg i~ ~leinere,vertruuw
de kr~ng te zuJl:JI::en bespreken. De Fabr'ieksraad.sled~.n van"de Metaal" · 
hebben hiertegen fel geprotesteerd · en aangetoond~ dat een werkeli.;J
ke vertegenwoordiger van de arbeidera.deze inlicht over belangrij
ke kweat~es .Zeker als de directie 1 de werkweek wil verlengen! 
M ~ t o n d e .r o n s j e s . ~ ( ~ 1 e o h t s d e d i r a c
t 1 e g e d i e n d. 

~ ~a1 ">.~6_F.JL_eisen opening van zaken! 
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DIENSTGEHEIM , 

I 

a f s o h r 1 f t 

D ~ M E T A A L 

WUfTER ACTIE 

waarde Makker, 
Zo als je weet zijn wij op 3 October gestart 

mat ons winter propagandaplan. Tot taak hebben wij ons ge
steld om tijdens deze actie 
50 nieuwe leden in te schrijven 
40 EVC Gids abonné•s te winnen 
f 200 in te zamelen voor het SOL fonds 

Je ziet de taak is niet te zwaar geSelt . 
Hieronder volgen de resultaten van de maand October: 

INGESCHREVEN: 
10 nieuwe leden 

1 EVC Gids abonné 
f 72,35 voor het SOL fonds 
De stand in onze punte telling is: 
C(o.rnelis) Uagtegaal, &eb. 15-2-12 
R.van der Steen, geb. 26-1-21 
J.Bontrop 
A(ntoon Albertua) Sikken, geb.10-5-12 
J.d.Rooi 
.A(rie Cornelis)van Willigen, 12-10-23 
v.d.Brink 
P(rançois) Boone, geb . 30-5-18 

7~ punt 
3~. " 1 

* " 
1:! " 
~ " 
Yz " 
~ " 

Kameraad, de behaalde resultaten ~ijn niet slecht voor de 
eerste maand maar het kan veel beter. Vooral moet er meer 
in de bedrijv~ewerkt worden. 
Het getij is thans gunstig voor ons daar de arbeiders hoe 
langer hoe meer in gaan zien dat de EVC hun organisatie is, 
dat de EVC de enigste organisatie is die voo.r hun belangen 
Vli:CHT. 
Kamercad, zet hem op in het bedrijf en de resultaten zullen 
verbluffend zijn. 

HET BESTUUR. 

--------------------------------------------------------------
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GEZIEN: 

De Metaal / 
8.-~.tJ.:f?:.JTV_A.~ WErR~_ N,E_, MeE~"'-5 hiNt DE METAALNIJVERHEID EN AAN,VERWAt NTEL B~r;>RIJFS_TAK.K.EN __ - - _r ~ u 11 ~ oecrc- . : elo.se·~f...ae l.l~ 

L/tFT . 

() 

=======================~======= 

!o.ndaar; zullen jullie je stem ui tbren[;en op 
v0or een aantal plaatsen in de Fabrieksrao.d. Een 
ver2öezing, omdat in de komende periode ,meer nog 
ho cc eisen Ua.!.1 de J!' . R . -leden ,3esteld word el'. 

de c~-u1di d~ten 
belD.ng:i.'i jl;:c 
als voorlle cl: , 

De arbeid erf;; zullen in de komende perj_ode alle kr:...ch ten 
!Q_Oe -~~.-Q.._y~:ç'enigen en benutt.QQ 010. de aanvallen derondcr~J8lJ1ox~ 
af te slaan~ aanvallen op de tarieven, zoals die in het o.:L' t;el0·
pen jo.ur meermalen plaatsvonden en die ook op fe l le <veerst<J.nd 
in de F.R. moeten stuiten . 

De moeilijkheden'met de directie aan het begin van dit 
jaar bev1ezen d i t eens temeer . · . 

Duidelijk bleek toen de noodza.lrelijld1eid van meerdere E . V. 
C. -Ol'f.J i•1 de Fa.briel.:sraad, 

De directié gaat verder. Kapita2..en gelél. worden benut voor 
'."!etenochappelijke bureaux en tijdmetingen , 

Zij slaat de vmarde van tarief- vermindering zè :wo .; at.-11 1 

d:ï.t stakingen liiertegen \lOrden g eris:lceerd, zoals onlangs in Am·~ 
sterdo.m . · , · 

_Om de arbei Q._Ejrs een .J2l-e~üe_rtJ'e te_~_9e1?-___ ~p betere_'!!_g.ri_p.,Y_ê.U 
1~ t,ezO:J;.E._<?n ? . 

Iedere W8ldenkend e arbeiuer weet wel beter .. 
.l.Joch niet alleen d.e '\'ferléspobr-·di.reotie , doch met hG.:.tr jwt 

~ehe2.e ondernemer·sdor:1 , io bezig het levenspeil éler ar bei êl. e1·c 
or.lla<-".:; te druldcen . 1Iuurver1toging, afschaf:fir_;_; subsidies, wel'k· 
loo:::heidspremie, v.çrhoging r.ersonele belas tin,:; enz . zi ~n re.:;;c-· 
riEgsmao.tregelen , die de uiting zijn van de ·,ïil de;r lc.ap i T~,.lü:> 
ten . 

De a:t•beiders v1orden af6escheept .met de gu.lden van Joel.:c ";. 
Doch toen de \l erlcspoor-arbe-i dors ~ 7.0 al u vo1·ig ;jaar, 1,!1 . 

.,E_;Ls.xJ:i.Q. vrut ~ g:p.lde..fl....t.· drie _gulden duurtetoe_rJlê-f.S. ~istel},_, . ~eta 
wa~;:, ~ecx· jaist i s, cJan vi!td t dit geen gehoor en vlncJ.en ·n;: ) 
naast de ondernemers en regering~ ook ·unie--bestuw.·c1.er::l te_;cno .. 
ve-r ~ich . 

l!:.aa.r e-ls het om een salaris-verhoging van de h.ereL :i: ogec:t··~ 
ders zelf eaat, dan zijn ze er als tle . ld]ipe.u bij. 

Z~8 LïJIZBlfD HUl~DEJ:T l-EP.. J;,..-~1 t:i.B~~' :JAT IU Fis . 120.== PElt 
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i8"EK , VOOR DB MilHSTERG WAS IH Bl:ITCEL"E DAGEli BBICOKSTOuFD 

t:insters krijgen het zo maar . Arbeiders krijgen po.s verbe
tering als zij er zelf voor vechten . 

11 De hletaal 11 (E . V. C. ) staat te1i allen tijde n:J.ast de a r be i
<1erc. Dat doen ook de candidaten, die gesteld zijn voor de :Fa
bricksrao.d. Tezamen met de andere goede lce.mero.den in de F . R. 
en daarbui ten , zullen zij in staat z1 jn ZICH tiliT lCRAQHT 'FE TI:li.~· 
ZB~:TmT TEGEN DE AAlTVALLEN VAN DB FAMILIE DAMI:.lB Bl:T ~ ONiJ'dltlO··· 
lil G1Jt1 El~ .. . . ~ . . . ~ . o ••• •• •• 

m e t a f t e ---

HET BESTUUR. 

CANDIDATEN 
VAN f. 

IJ . B. : J. VAN RIET //DE 1. · METAAL".:. 

KIEST 

----pl;~;\~kerij : R . ~STEENt '1..,:-;-:-:--i.\) 

C. MOL 
_., .. - ··-- .... --···- .. --..,.... 
~.eklederw. J; MOMMERSTEEG 

·-.. -~J: ~-:~----G.J-:---oc--Rocs-Y"--·.----·r:- -· ,,..l'l.-cPtJ 
;::~j : Ä~ VAN . VV\LLIGÈN \. · ~~) 

A . FAAY 
-....---.;- -· 

c~-hild~~ J. TER 
( ~~ - .., . ( 6' J 

HAAR ('U{ ·"{·<>·7) 
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De Metaal· 
BOND VAN WERKNEMERS IN DE METAALNIJVERHEID EN AANVERWANTE BEDRIJFSTAKKEN 

·::r IJI.m • 1.' .f ~t.ll • 

·v • 

AAN ARBEIDEltS EH BEAI.1I3TBN VAN DE 
K. N . H.S. "EN lfEl'VElTBEDniJ VEN'. 

=======~~========*================ 

• 

No a steeds '.vacht het personeel op u i tbetaling van de 
· · Fl. LJ..OO . OOO . ==, het geldt dat uit de grote winst bestemd wu.s 

voor de werkers Yan de ILlLH . S . 

G;;;..at hot we13r dezelfde :ange wer: op als het var"': f!. jaar ? 

'h:et het res·.J.l taat, do..t· men van het to~~n-be-schikbare 11 r::il
liven een vo0~·scho;; kon nemen, met . te:ruebetaling -var: 50 cent 
per v;ee::. 

hi!l~ GAA~ ER VE3L OP IIJ1.!!:l'Y l 
\leer worden manndenlance '' onderhandelingen geveerd, wàar

bij t·",·ee keJ:•nvoorzi tters mogen t~ ezien, hoe !!..Oeilijk b.e~ ïs 
tc·cFJter!l.nin,g te krijgen voor uitbc-t:;aling van zelï- verö.iend geld, 

. v.ru~1oe_r._ het _illi.U t .QE_ betalin_g .§:!.:gl_ ~rbeiders . , 
Typ,isc~ 1 dat de ui tkerü;.~ van vette winsten en tuntiemes 

ann G.GUldeeU~ouders e.n directie. geen obstakels van deze aa:rd ont-
Dc <Ytten ; · 

DJ:•i e en een half millioe.n gulclenc i'Oor enlcel e wi.nstmakcr s 
is du~ niet zo gevaarlijk voor ons 11 arroe 11 land j e als de l.lQO . OOt .. •· 
srulden voo:t· rui m 6000 vverkers en hun gez i l'll'l.en . 

Dut de nood in de gezinnen steeds groter wordt ,, kv:o.m duj_-~ 
dolijle to·t; uitdru_ldüng door een petitiomlemen".;, dat cir·culecr-
cie in meerdere ~l.:fde lingen . · 

.· In äeze afdéli.~en 'tekende~._..jlijna__?.-2-l_e ar_Q_e ider s :J!:JOr V9_:1_-
le_<'!_iqe en <'!..irectm ni t;tetal ing. 

!Iet voller:iig slagen van het pet i tion..11.ement stond vae t . :) i t 
l::e'.7ezen de afdelinge;1, wac:rin ermede gewerkt 7~erd . 

~-cb:'.;er , bij het; bekend- 7wrden hiervan liet de directie , 
gescb.rokl-:en, publiceren, dat iedere ver_z~el3.ar 
van hs.nd teker..ingen ·.;oor dit pe ti ticr.:".er::.en-r, -~ 
staande voet zou worden O!Üslugen . 

Hieruit blijkt duidelijk, dat de directie de directe 
r;tr1jd der arbeiders -;reest . 

~reurig is dan ook de rol vA.n de tweede Voorzi'tter _der 
~rbGiüer:::;ke!·n, clie de petj.tionnemcn+.:;actie met het aloude SöJo1:-

.Paa:rdje ,? .o. z. 
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paa.ruje een llcomm.unistische rel 11 kenschetste en, ondar .. ks zijn 
l~OrsooHlijke ervuring rondom" het n:illioen11 van het vorig jaar, 
uc .• 1drc.r.g op vertrouwen en tseduld . 

IJverig verschuilt deze 11 arbeidersvertegenv1oor<liger11 zich 
:;.ch~;or de moei).i jkheden met College en belasting-instanties . 

Hij doet het voorkomen, d2,t de actie der arbeiders de zaak 
vnn c1 e uitbetaling slechts kan schaden . 

Dit ontkennen wi j beslist. Ziehier ee.n pa!il.r voorbeelden · 
uit do I;x·o.cti;)lc: 

Ile ar'beideJ?s van Vlerkspoor werden op dezelfde manier mis
l.;id in 1940 toen z i j directe ui tbctaling eisten van 72 tU'en , 
l:latlil.' het in Üm dag gedaa.tl kregen, ·t;oen zij het bij2. tje erbi~ 
nee~6ooiden. · 

Bij Wilton Feyenoord werden oolc een berg oncverkome.li jke 
bc~wuren van dezelfde aard (College en loonstop ! ) in 1947 in 
een paar uur algemene s i t - dor;n 11 vveggezeten11 en bereikte 12en on
midllellijk~ betaling van 96 uur . 

He~ is dan ook niet zo ' n wonder, dat Ir . Ingen Eousz zich 
liever ach4.;er een nevelgordijn ver~(;.huil t om de strij-d de:-c ar
beiders voor hun reàhJI:i te ontge.an .• 

PEHSONEEL VJU'T DE K . l~ . E . S ,: 
VC::JGT-'I.E] VOORBBBLD VAJ.Ç '~ïffiHKS:EOO:d El\ 
'.7I:.TOiJ ! 

BIST VOL~BDIGE EN Ol~IDDELLIJ~~ UITnB~ALD~G, ZOALS GIJ 
EL::NSG"'.:13I1ill OOK HET PETITIOlmEr,'i.EH:r T"l5KEt!DB ! ! 

HlilT BESTUUR. 
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DIENSTGEHEIM 
Verbinding: 19 
Datum: 5- 12- 49 
B/3 no 1238 ' 49 Werkspoor 
Dit pamflet is verspreid aan de fabriek van Wer~spoor 1TV 
te Zuilen . 



DIENSTGEHEI~ - Verb . 
A/3 no 1293 ' 49 EVC 
Pamflet, vers preid op Wer ks poor Zuilen op 15-12- 49 

De Metaal \ / 
• G:EwE~ : . f f 

-lP~~ 
~ 

SQ..lll..l)......V-A.N. W li..R K_N .I..f;.M
8
E R S J N +DE MET AA LN IJVERHEI D EN A AN.VE RWAt N r-EL B Ç OR IJ F ST A K KEN 

~·u~~~D~ u~ a n ~ ~ecre . : eldsekade 114 
*te'"<it· • ?- jfWG. '~ î&z: w'i @f'"!Wdh'B n &W: 

A a n D"E WERKSPOOR- ARBE:WBRS . 
=======~====~=======~~========== 

In de Gi eterij ZlJll in de loop van 'de lantste t'\o\'ee maanden 
: lOl arbei ders z.g . tijdelijk in ander werk g~zet~ 

Een deel bleef in vakgroep 2, de re st ging naar va1'::gr oep 
'3 . Voor all en wor d>û echter de gieteri j - pre.mie niet meer vi tbe
taald . 

Tha ns is het zover gekomen , dat op de klokkaart voer de 
arbei.ders, welke n!.lm~ vakgroer 3 :'lijn overgeplac:f st , naast het 
oude loon het nieuwe, lagere loon is aanc;ebrach"t . 

EEN BELANGRIJKE LOOUSVERLAG IEG lJE:VRBIG:: 'JBZE J...RBETilERS ! ! 

LOONSVERLAGING. in een·tijd , o.at alles 
duurder wordt en de nood in de gezinnen met de dag stijgt ! 

Deze bedreiging geldt echter niet alleen deze, doch ALLE 
arbeiders . Ook in andere :.tfdelingen ·.vordt een dergeli jke ma::,t 
regel voorberei d . 

Daarnaast staan de tarieven nan een voortduxende bedr ei
eing Llo ot . We herinneren ons .nog allen de tar i ef aanvallen aan 
het begin van dit j aar . Thans wil men ook voor de gr oentewagen s 
nieuwe t arieven gaan vastste·ll en . 

Hoger e tari even · ~ Iedere Werksp9or- arbeider weet wel beter. 
Maàr verJaging van de tarieven van de groetenwagens , be-

tél<:ent verlaging van het collectief tari ef . _ 
We z i en dus , de verslechtering voor de gieterij - arbeiQers 

staat niet op zichz elf . · . 
::et is dus z aak , . dat alle arbeiders, de gehele F3.bri eks

raad inbegreyen , hun stem laten horen tegen deze/verslechterin-

gen . KENT DAAROM UVV TAAK .f .: 
EIST Ili:rREKïi:IUG VP..l'I DE filA • .:..TREGEL'EN IN :VE GTilTER~J ! ! 

EIST H.AJ:IDH.AVIEG V .AU DE HUil> IGE TAR TEVEH VOOR J)B G::tOEHTE
WAGEl~S ! ! 

G e e n 
"Gee n - - - --

HET BESTUUR. 
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Werkers van Nederlana'! 

• 

De meuwe golf van prijsslijgmgen. die de laatste maanden heeft plaats· 
gevonden, had tot gevolg, dat het toch al te lage levenspeil van het 
werkende volk wederom ernstig werd aangetast. 
Terwijl de prijzen van de meest noodzakelijke levensbenodigdheden on
ophoudelijk zijn gestegen. hield de regering, met de krachtige steun van 
de besturen der Uniebonden, de lonen en salarissen op hetzelfde peil. 
Een uitzondering werd slechts gemaakt voor de salarissen der ministers, 
die met honderdtwintig gulden per week werden verhoogd. Op de wer
kelijk verdiende lonen der arbeiders echter zagen we de laatste tijd 
herhaalde aanvallen. 

Onrust in de bedrijven 

Deze loon- en prijspolitiek vloeit noodzakelijk voort uit de deelneming 
aan het Marshall-plan en het Atlantisch Oorlogspact, die een volledige 
onderwerping aan het Amerikaanse groot-kapitaal meebrengt. Zij 
vormt een schreeuwende aa,n"tlaêhl tegen bet beleid der regering- en 
heeft in alle takken van bet bedrijfsleven grote beroering veroorzaakt. 
Hardnekkige strijd moest worden gevoerd om aanvallen der reactie op 
de werkelijk verdiende lonep af te slaan, of om te voorkomen, dat de 
tarieven werden verlaagd. In de bouwvakken en de gemeentebedrijven 
voerden groepen arbeiders met succes strijd ter verhoging van hun lonen. 
Het is deze toenemende strijdwil, die de regering, ondernemers en Unie
bondsbesturen heeft genoodzaakt tot het bekend maken van de maat
regelen, die zij in verband met de toenemende duurte denken te nemen. 
Zij. stellen de werkers in het vooruitzicht: 

een verhoging der lonen met 5% met een minimum van f 2.50 per 
week, kleine aanpassingen van de kinderbijslagen en de nood· 
uitkeringen voor ouden van dagen. 

e Deze 5 pct is onvoldoende 

omdat de prijsstijgingen tot aan de devaluatie (waarvoor slechts de 
Joekes-gulden als compensatie werd gegeven) alleen al de 5% te boven 
gaan, 

omdat de prijsstijgingen na de devaluatie tot nu toe door deskundigen 
opnieuw op 4 à 5% worden geschat, 

omdat de regering van plan is tegelijk met de looncorrectie een verder 
deel van de subsidies te laten vervallen, hetgeen nieuwe prijsverhogin
gen in zich bergt; 

Bovendien wordt over de prijsstijgingen, zoals b.v. dezer dagen met het 



varkensvlees, tot 1 Januari a.s. - de datum van de voorgestelde loon
correcties - niet gesproken. 

e Harder werken ! 

De voorgestelde sro moet tevens dienst doen om de arbeiders tot harder 
werken aan te drijven, teneinde de winsten der ondernemers - die nog 
regelmatig stijgen - te verhogen. 

Geen wonder, dat van werkgeverszijde grote waardering voor de hou
ding der "erkende" VakcentraJen werd uitgespoken. 

Men verbergt achter de voorstellen een grootscheepse aanval op het 
levenspeil en de arbeidsvoorwaarden van de werkende bevolking. 

8 Dit MOET en KAN worden voorkomen ! 

De regering, ondernemers en Uniebestuurders . hebben onder druk van 
de toenemende strijd, waarin de Eenheidsvakcentrale. leidinggevend is 
opgetreden, 5% loonherziening in het vooruitzicht moeten stellen. 
Zij zullen echter trachten door verdere prijsstijging hun verarmingspoll
tiek verder door te voeren. 

• Dit MAG NIET gebeuren I 

Het Verbondsbestuur der E.V.C. roept de werkers dan ook op, om in 
de bedrijven de strijd met verboogde kracht voort te zetten. 
Het roept de anders- en ongeorganiseerden op de EENHEID VAN ACI'IB 
tot stand te brengen en gezamenlijk de strijd aan te binden 

• voor een onmiddellijke loonsverhoging van tenminste 10 pd 
e tegen elke poging om het arbeidstempo op te voeren 
e tegen de voorgenomen huurverhoging 

e voor onmiddellijk verbod van verdere prijsverhogingen 

Alleen Uw eensgezinde optreden-is in staal dil Ie hereiken I 
Voor Uw eendrachtig optreden zal de readie moelen wijken I 

f 

Werkers van Nederland bedenkt: 

.. 
IN DE EENHEID LIGT UW KRACHT 

HET VERBONDSBESTUUR DER 
EENHEIDSVAKCENTRALE 



Verspreid te Delft ,oo Vrijdag,25 November 1949. 

De Metaal 
BOND VAN WERKNEMERS IN DE METAALNIJVERHEID EN AANVERWANTE BEDRIJFSTAKKEN 

J~"J/l ::;:-.:c..G D e 1 f t Geer: Bosschastraat 48 

d\1. 

A a n DE ARBEIDERS ViiN LE N • K. F . 
============= :::================ :;::-;:.:::..:;•;. ~ :_;!..!! 

De personeelsraad i::; op 9 t!ovember met de directie in 
"He.t Prinsenhof" bijeen geweest, wa:1r onder meer aan de orde 
zijL gesteld de pu.'1.ten :: 

gl~atis-7erstrekking van bedrijfskleding 
en 

de verslechteringen, die in de tarieven op te rr:erken 3ijn . 

Deze bespreking had geen.resultaat, met als argumente~: 

bedrijfskleding - mag niet van de Rijksbemiddelaars 

en, toe.n ui tkv1am.~ dat de Rijksbemiddelaars daarmee n ie ts te ma-
1-:en hebben: 

11 Ik wil,voor jullie niet in de geva.ngenj. s lcomenll. 

Daarmee was de zaak voor hem af . 

tariefverslechtering - waarneembaar in het loonznk je met 
11/2- ä 2% ; 

oplossing van I.lr. Proo s: HARDER rrERKE~f 

Dit was voor de E . V.C. aanleiding om zich in vergadering 
hierover te beraden, waar tenslotte de volgenóe eisen -cot s"';m-;.d 
liT,amen: 

le~ GRA::'IS WERLIU,EDTIIG ; ~ 
2e . GEEl; A:b'BH.AAK VAlT DBT.ARIE"'.!"E}f, CO!TTRO!.E DOCR I:E ..:..lwEI

DEitS OP I/E TARIEVEN ; 
3e . PUBLICATIE VAJ:I ::JE VE:Ri1ICH~TIWEN V JIN TIE P:!:RSOHEELSRA.-ill 

OP m_:: A.lil{KOI-IDIGIHGSBOH.DEN ; 
4e . E"ElJ EXJ:lRA- TOBSL.ii.G VOOR :OE ICOUElf::B PBES:i::JAGElf, BüiTBl~ 

TIE RE"RDS- BESTAAHDE TOBSLh.GEl'! ; 
5e . VEH!:IOGI NG VJJJ !JE Fl. 1. == DliUR:tETOESLAG TO'r F"f; . 2 . 50-

z . o. z. 
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De vergadering was van Jaening, dat dit slechts m:tnumm
eise.n zijn, die voor directe inwillJ...=iing vatba!:'.r ~J.i~ · 

Smoesjes als "het ruae; niet" , snijden. geen hout. In vele 
andere bedrijven, ook in Delft, vJOrd t bij voorbeeld :-cceds g:-ca
tis bedrijfskleding verstrekt . 

Heerr, als het voor henzelf gaatf dan duurt het bij de he
ren-onc1ernemers en regering echter nj.et zo lang. 

De àandeelhouders en couponknj.p)!ers beho~ven niet zo lang 
op hun geld te wachten . 

En, kijk eens naar de loonsverhoging van de ministers van 
Fl . 6000 . == per jaar of van ~ Fl . 120. == per week ; kijk eens 
naar het voorste l , dat in de Gemeenteraad van Delft in behe.ncle
ling komt om de wethouders een loonsverhoging te eeven van 
Fl. ~500 •. == op Fl. 5400 . ==, dus Fl. 18 . == per v1oek ; dat is mee:.' 
dan à e ouden van dagen krijgen . -. 

zijn . 
Wij zijn van mening, dat onze eisen alleszins redelijk 

Wij leggen deze ei sendan ook aan de arbeiders voor . 

BESl?R'ï!;'JKT Z6 EET ET,KAAR BN BERAADSLAAGT, HOE JE LE'ZB DWE
'JILLIGD~UIDNT KRIJGEN ! 

JE 1."1JNT HTEP.J3I..J 01? d e v o l 1 e s t . e u n ·,r a n o n 
z e o r g a n i s a t i e r e k e n e P ! ! 

ImT BESTUUR. 

··e 

.. 
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---------Bond van werknemers in de Metaalni jverheid en aanverwante Bedrijfstakken. 
Je er : Heemraadsingel 185. Telefoon: 71705 . Afd: Rotterdam. 

AAN ALLE ARBE IDERS, l'iERKZAAM OP DE TJ<~RREINEN 
VAN DECALTEX EN B.P.M~ 

~~'ua rde Makkers . 

De M...,eilijkheden,welke bij herh<'lling voorkomen tl'l j de onderaan
nemers,die hun bedrijf uitvoeren op het Caltex e n B.P. M. terrein , zijn 
nsnleiding , dat wij een ERNSTIG WOORD tot de arbeiders richten van deze 
ont:lernemers , 
~ij moeten vuststellen , dat deze moeilijkhed9n voortkome nuit het feit, 
dat na1u heL oordeel van de ondernemers, het loonzakje nog te goed ge-
vuld is,m . a . w d1ü de lonen nog te hoog zijn. , 
111ij be hoeven jullie er niet op te wijzen da.t; de prijzen voortdurend 
ctijge n,de sporen van de DEVALUATIE reeds duidelijk merkbaar zijn, 
Terlere dag opnieuw horen wij van moeder de vrouw,dat 2~-E!:!J~~!.! zelfs 
van de meest noodzakelijke levensbehoeften,~~~-~E!:2~~~!.!-2~~22~-g~~~' 
.J.itAlmAAST ZIEN WIJ ,DAT DE Oï-.TDERNEMEHS IN SA •.EN WERKING MET DE UNIEB.E
STlJRKN POGEU, DE LOllEN EN DAAR?!Jir; HE T LE.Vt:NSPEIL DER Y.t'ERKERS NOG MEER 
'lS VERLAGEN. 
~~-2!.!1~!:~~~~!:~-~~~!.!~!.!-~~~!~!:_g~~!.!-~!.!~~~~-~~!:~~~~h!~~~~g-~2~~~2~!:~~ , 
~ ~~-2~-~~9~~1~!:~-~?:~~~~!:_~id ~U~ .. ':'~~ sJ.~-eh ~~.~:!:_~g~!!_iL~~~':.~~~9.~ ~ . 
In talrijke gevalle n is door het eenscezind optreden van de arbeiders 
DE AMTVAL OP HUN LOON AFGESLAG:i:N . 
Blijkb;:~'lr was ook de directie van de Moor van mening,dat de lonen t e 
hoog ware n en dee l de de arbeiders mee 1 dat met i ngang van Maa ndag 2 1 
November de lone n z oud e n ~orden verlaagd. 

DE KEHN VAN DEZE FIRMA BEGHEEP OP DE JUIS'l'E WJ JZE 
HAAH 'rAAK EN ;;,lEES DE LOONSVE!HAGING VAN DE HAND , 

I e ee n personcelsverp.:ade r ing , die claP.~rop plr:~n ts vond , waar zowel de 
~ire f' tic nls Noo t e r,Voorz:va n "De h1etaa l"a fd : R.da m aanwezir, waren , 
po~gde de dire ctie ~aar voorstel aannemelijk t e maken. 
N~oLar zette op duidelijke wijze uiteen 1 dnt gee n e nkele verslechterin~ 
ke~ w~rde~ aanvaard. 
Uit de dis cussie van de arbeiders kwam duid~lijk naar vore n , dat de 
ar~eiders gee n loonsverlaging ~ouden aB nvaarde n e n dat nie t zou worde n 
ges ehroomà ,hiertegen de str ijd aan t., b inde n. 

DOOR HE'l' OP1'R8DEN VAN Hl!:l' PERSONEr~I. , NAt'' DE D IRECTJE H.AAR VOORS·TEL TERU~. 
O• k de <'iirc,.tie Filius meünde nu maar t-)t dl2 aanval te moeten overgann 
e n pr~becrd0 z ij in een door haar b::lq~de pcrsoneelsvergndcr ing,de a r 
beiders van C"n noodzakelijk0 loonsverlaping te ov..:rtui~en. 
De Sc:cr:va n De Metaal11 die door het p1~rson<t l was ui t g<- nodigd , wist op 
de juis t-.. wijze de DEt,~GOGIE van dez~ directi0. te ontzcnuwe n, waarna het 
pers ~ nee l m.:: t AlGEMENE STZ!ti?,'EN besloot , ~e., n loonsverlaging ta aanvaar
de n en z nnodig eve neens hierte~en de strijd aan te binden, 

Makkt'rs , door het iENSGEZINDE orrRS:Jr~N van dv kern en het personeel va n 
de ~or PO Filius werd àe aanv~l op het loon afgeslagen e n duidelijk 
we rd ~edemonstreerd,dot door j uist ~ n gomoenschappelijk optrede n,iedere 
aa nval op hvt l e venspeil , kan wordt!n afr.;eslagen. 
Veor de arb€:id0rs van Lagendijk in h•3t bijzondçr ,die nie t de eenheid 
~an optrede n ko nde n bereike n,waardoor de lo~nsverlaging ee n feit werd , 
MOE T DI T EEN DUIDELI,JKE LES ZJJN , voor de arbeiders in het algemee n , is 
het optrede n van de arheiders bij de Moor en Filius ee n DUIDELIJK VOOR
BEELD , wat kan worden bere i kt,indien de arheiders GEMEENSCHA PPELIJK 
OPTREDEN. 

T REK HIERUIT UW CONC LUSIE!!!! 
:==================~~ ======7=========~====~=====z==== 

SLAAT IEDERE f..ANV.AL OP UW LOON AF! !!! 
++++++++++++++++++++++++++·~++++++ 

'3EORGANISEE~DE EN GEî~ENSCEAPPELIJKE STRIJD LEIDT TOT SUCCES . 
========~===~====~~~=:==~~~~;~=~~==~~~======~============= 

Het :'es tuur •• 
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AAN OE METAALARBEIDERS/ 
·------------ ---····"""·------·-··-···· ·---·--···---· 

Het is zeer leerzaam voor de werkers in de metaa:L"lij-
verheid~m de gebeurtenissen, die aanleiding waren 

te t het jongste conflict bij \:"erkspoor te .f.msterdam, 
alsmede het conflict zelve, aan een beknopte beschou
wing te onderwerpen. 
Daardoor zal iedereen het optreden van de Werkspoor
dir ectié, maar vooral het optreden van de bestuurders 
der Uniebonden ten aanzien van de strijd der arbeiders , 

·d~idelijK. worden en kan iedereen zien , waartoe de poli
t~ek van samenwerking tQssen deze bestuurders en de on
dernemers lei dt. 

DB AANLEIDING. 

C:JtJ Werkspoor werden reeds seddrt gerui~ae tijd in ver
~chillende afdelingen tijd- opmetingen verricht. 
Deze tijd- opmetingen, di.e , op verlangen van het College 

l 

van Rijksbemiddelaars, doorgevoerd moeten worden, wer-
den oorspronkelijk door het bekende - en bij de arbei
ders beruchte - ·Bureau Berenschot verricht , doch smit
ten op een z6 sterke weerstand van de zijde der arbei
ders, dat dit Bureau, na een ra~port te hebben uitge
bracht, zijn werkzaamheden staakte. 
Berenschot werd later vervangen door een z.g . Arbeids
Ana l.ysebu.reau.. 

aJ.en poogde hiermede bij de Werkspoorders de ind::\lk te 
~'lekken alsof op dit terrein en in deze materie medezeg

genschap gegeven was, nu de tijdmetingen door de arbei
ders zelve geschiedden.. 
De directie was zich evenwel bem1st, dat er · toch nog 
st aeds een grote weerstand. t Eigen de tij d-o';?metingen zo'U 
blijven. bestaat, ondanks deze voorst alling van zaken. 
1
re goed begrepen de arbeiders van Wol"lcspoor, dat de 
tijd-opmetingen niet gedaan werden om de metingen zelf, 
d.och om à-= resultaten - en het gebruik daf.:rven~ ten aan
zisa van de beloning~ Per slot van rekening_ ge~ft geen 
ankele bed.rij fsdi.rectie duizgnden guld·:ms uit azn "we .. 
"G,:,nschap:;>elijke"bu.reau..x en Arbc idsanal;y-s \3 
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~ à,i:s ze daarvan wi:ldai~en veruach t, in plaats van gro
ter beà rijfsreSQltaat, dus groter ;nnsto 
Om z. r:ûn oogslijk bele:nmeringen in de weg t e le~cn~ 
~erd door de directie me~ de Faorieksraad de afspraak 
gemaah.-t, dat de tij dmeti.ngen 

uitsluitend op basis ven 
v r ij u i 1 l i g ll e i d 

zoud::m plaatsvinden. Deget:e, die niet "getimed'' w<hlde 
worden, behoefde dit t:.;~et toe te sta;m en de 11 klokkan
man1 dj e.lde z.ici! dz.J.l ·te ver'iilj deren. 

EJ'.r ':V.Iili };~~i Ii~ DII~'.P'l:~· VJ.l! ~..JEPOOR} DL.~: :m 
"D3ZE BJ!!T GEWT.E1; 'f!OGE.:t> ffitX ! 

(Dat komt lileer voor ·oij. di ree U es ! } . 
fdp Loud<"r.'-d~ 29 s.,p·tem'bel· werd pJotaeling) zonder o-
~er.·bs rJ.e·~ - :)f bmni.sr:;eving ll<:..n G.~ Fa'b:ri_a.Israaà, zon
.:'e.r ov~.rl~ oo:;; net de 'bei:rokke.l arbeidsrs, u i t een 
ander v"~s·.;-jt.. getapt. Lo 'baa.s in èe P.evolverdraaierij 
?0·;1güe 'ie ·arbeü.ers ·r::i!l zijn eide-ling, d0or oedrej
,sing r.l::r;; 'bepa<.J.de r.-:aé.trebeJen, te Q._'!lingen de m-:d;ir.gen 
o;:; .=;i.ch ·t>J .!'Üs .. toepassen.. 
•:Poe!'. !.•) '!rizdag 30 Septertlbe.>: e.m ti,id -o~.:n~"lme.:: in de 
Re•ol'l<'rd.:-aaierij \'orsçht.'-'::1: leiè,(';_e dit toi; de eerste 
opa11lij :::e yor.!, va::: \:E:!'ze·~! te::gavo!.ga uac;rv a:1. d.a klok-· 
karw .. ~n -no:;ar verJ:m::zn. Gnr.üë.:1allijk zonè.en de· arèciè.ers 
é·;:~ dalst;<!'7::.e r.ser ha"" ~est1m.r <ê::;J àa F.::::rieksraad 
(bedr~jfsks:.J.~) .net de '9ie. da-t een v~rgaèiering l:le't al
le revo:i.varc.raaie!:s zo· ... pla2tsvinden, voordat de tijd
metingan zouden Tio~dën doorgevo~rè.. Rat ~estuur van do 
Fabrieksraad bestaat u.itslu.i·~and. uit leden van de U
niebondan en dezen wonsten aan h~t begrijpelijk ver
langen van de arbeiders niet tagamoet. te kom~ 
Niettemin, de klol!;kenman verdw.:len. 
Op Zaterdagochtend daaraanvolgend, werd de kuesti ?. 
zeer soh~p gestald~ . 
ll.en poogde· een ar'boiddr, door dreigirig met schors~' 
mu.rw ~a maken. Di~ lukte en L."1. overspannen toestand 
stond de ·~etrokken arbeid<Jr toe, dat :,ij hem de ti~j
den opg9Ilomen werden. Doch onmiddal.lijk reageE:rdan 
zijn collega ' s en 'Z;)tten de machi:;:;.es stop.. Daarop 
schorste de directie het slachtoffar. Na ee:;:;. sit- dov:.n-

• 

staking van een uur , werd de schorsing i ngetrokken en 
de tij dopname s topgezet. De directie was, door de eens
gezinde bou.ding van de er'beide:r:s, gedwongen terug te 
trekken. · 
Inmiddels hadden de arbeiders uit de ?llachinale 1 zich 
me~ de revolv~rdraaiers solidaT.r verklaard. 
1 s Maandags werd toen niet meer geklokt , doch, ~oals 
later bekend werd, vond op die dag een 'bes~reking 
plaats ~ssen 'b0stuu.rders van de Uniebonden en de di
rectie van ~erkspoor . nat r.aarin bf:s-prok-an is, uordt 
duidelijk, als men ziet, uat toen verder gebeurde~ 
Dinsdag_ 4 October k7.'<lm de tijd--opnemer tt:rug .m, toen 
de revolverdraaiers zich daartegen uederom, bijna zon
~ uitzondering, verzetten ~ 

v.re rden alle~ .Q..J2. _staande 
v o e t ~ n t s 1 a g e n ! 

De GJvnnd- ploeg van d~ Revo : v.:rdraaierij vcrklaarde 
zioh solidair met hun nnts l agen k.emen\den van de dog
ploeg en ·:ok zij wr;.t'den met dezelfde maatregel ges'!iraft • 
Deze g;'beurt.::nJs, die grote 'o&roering bij de \;orkspoor-
3ràeidsrs verwekte, uas voor het bestuur van de Fa
br i eksraad nog steeds geen aanleiding iets voor de bG
trokk ~en te ondernemen. Pas veel la t er, onder scherpe 
druk der arbeiders, \'.'as echter het 'bestuu. r van de Fa
bri eksrf!.ad verplicht een ·oesproking met de directie 
hi..:::rover tG voeren. 
Wij komen hiercp later nog temg. 

-:=-c:::-=-==--=-

HET CONFLICT. 

~ /Oénsàagochtend~5 October stonden·dus, zouel de 
V V arbeiders van de dag- als avond-ploeg van de Re
volverdraaieri.j als ontslagenen bu.iton de fabriekspoor
ten... 
Uog 'diezel.fde ochtend \7erd door ''De l~Ietael" aan de 
'\?:erks;;JOorders een 1n.anifest uitgegcvan, v1aarin werd ver
klaard·, dat onze Bond onvoon1ae rdcl:lj k acht el· alle ar
beiders stÓnd Gn de nog-;:erkendo ar-
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beiders van '";Ier :!:spoor ;-rerden opgero epm de strijd am 
te binèfm tegen c!e directie, opdat alle ontslagen .b:t-
getro kken werden. _ 
Eveneans werd tegelijkertijd een manifest aan de Am
sterd~ e metaal bedrij V<:)n verspreid. waarin opg~roo
!?en >Terd tot morelo en financi~~e onderstc'U:ling aan 
de uitgesloten~ 
Alg61Ilaen en fel >.as (le verentv1aardig i.ng o::1der alle 
V_.:.rlssp?or-arbeÜ\e.rs ~~a:r deze 'blmte maatregel v_rm. ·de 
;Joord-?-elronde Çlirec'tLe .. Yoortdu.rend groej_)t-:m d~ ar- I' 
beiders raman gn bespraken zij ~ventuele maatrogelau~ 
(~ie geilomen ~1-~nden t a· worden om het ontslag oneedaan 
ta màke:r.J.. Ddagatios >Terdan uit vele afdelingen naar 
het bestuur van de Fabrieksraad en de directie afg~-

1 . 

vaardigd om voor 4e ui tgcslotene:n op te komen. 
Inmiddels waren de uitgeslotenen in vergsdcring bij
eengekomen, waal"

1 
zij de situatie bespraken en tevG.lls 

de lll!l.at;ragelcn ter verdere ont\7i.kke'ling 'van do strijd 
tegen <~Ijl dj 't" ~~l.:S&~ in EHlinOlLI'Un-:lci.ng-. tnP-t op, k~:~tu~r~c1 an 

in Mt peG.rijj.f. Als eerste werd een Actie-commissi0 
gekozan. 'tmarin, zowel leden van de Uniebonden als 
van 11Dt: M,,;taal" P naast enige ongeorganiseerden, zit
ting naJ:tl~n.. 
rs Ml!~üags met schafttijd verzamelden zich ongeveer 
1200 arb~ida.r.e o:p hat terrein van \,erkspoor, ..-mar zij 
toegesproken \'iardên door een bestau.rder van ' 'De l.'iP.
taal'' v~.a oen g.:üuidver:Jtrn:kirl6S<:tppa.l·aat. Deze ver
kl~.d.e hen è.e e.chteÏ:grond 'van het Cûnfli-ct en de be-
~oel~en ~ do _directie met het ontslag_., ft~ 
Tevens \-rerden ZiJ ~'pgeroepen zich solidair te verkla-
ren mat ie ui tgeslot6!1 makkers. 
De r~aarop.-gehouden ste{'ll!Û.Ilg, waarin de ovèrgrote met:!r
dèrheid v&n de aan;"Tezigen zich uitsprak v66r het neer
leggprt van ~\3·t \.erk tot alle ontslag0nen v:eer aan. de 
arbeid 'lïa::-erl, bei70C s d.e grote vzr·bontic:clleid ·ran de 
nog--'I"Icn·kandep. met d.e u i tg('3sln-+.:o:.J. l~cxade;-_..-
Doc.-:· het c:nju\:>t--optre·J.en van oen 'l;.arksuoor--arbc lder 
Op OOt bos}.i'ss-:.nd JMOh\~:::tïii~ 'lis, in plaa~~ Va:l.. zich 'ti,] 
het gmom::.:n 'besj;tÜli n':Je :r 'GG log<.·:m _ r.::è.;;.:-o:n u"l0'~ allor
lei n(lmn~probJclOO:r.. o;; tafel k:;;~. 'd.e aand c..ch·t v.sn do 
uiuslu.i1::iHg l:ii~rê.o~.r afleiddP. 3n i.a~r.1.a b..:: t voor s·lïel 
d~<1~ 'ra a l sn')S oen è . .:J.cf_;~.r~5.e nz .:.r l:..ct ·o<>S·~·mu- v!lll de 

• 

• 

Fanrieksraad en û~ ~irectie te zenden, ontstond er 
vercr&r~ing en y~eeldheiè ond~r~de ~er~poo:-arbei
de~s, tellé;~,Yolge wa;;, rven men nl.e .. meer m.st noe te 
handelen. • . 
~nige ho~derden arbeiders verlieten de fabriel::, ter-
wij 1 f!tligtf afdelingen, in af\'Tachting van !'.et resul
taat der' delegatieT niet l'\Elt werk neerlegden, doch · 
wel~ het fabrieksterrein bleven, z, nder vooreerst 
alsneg het werk te :1.ervatten. 
'De de 1 ega ti e boekte geen re sul tast . De ver;;ar:ting 
had tot gevolg., dat daarna geen masssal eli daadwer..:..· 
kelijk optreden volgde. · 
~en doortastende daad, gebaseerd op de genomen be
sluiten van de arbeiders, zou van doorclaggevende 
betekenis voor het verder ve~loo, van het conflict 
geweel:!t ziju. 
Donderdagrriddag werd het ~e~soneel opniem~ via de 
geluids·Iers·terking toegesprojren , nu door enige uit
geslotgnea zelve en opgeroepen voor een perseneels
vergadering op diezelfde avond om gereenschappelijk 
de verder-te-nemen ~utregelen te bespreken. 
Da politie> die reeds gedurende beide voorgaande da
gen voortdurend gepoogd had de strijdende kameraden 
uit de omgeving van de f abriek te verdrijven om het 
contact tu.ssan d6 nog-werkenden binnen -· en de uit
geslotenen buiten de fabriek te belemmeren, greep 
ook rru_ __ wee r in. 
Zij drong de 'mnj~, waarin het versterkingsap~araat 
ua.s o~Jgesteld> binnen en nam di't in bes~. 
Onder da druk d.er leden van de Uni<:bonden en van. de 
felle veron-twaardiging van alle .arè.eiders, -vrca hst Th-
nio~s'.ro:;u- gedvrong<:m. . .zj eh ook net het conflict. ta -
'bemoeien .. :!)i ·~ oe legde eve:nccn'1 Donderdagavond een 
bijeenkoost :voor 'ZJJ.'- leden •. _ 
On beide vergaderineen -m:lrd dbw: alle aan\7ezigcn u
n~rüelll het st endpunt ingenomen, dcit~Gt alle midde
l on geijverd moo::~t mrden de uitslv.~ti:~, onged~an 
tG l'tl!2.ken- Aan de bestuurdors dor UnJ.ebo~~~'l:l;l , dl.t: 
_",:,ogden het o-ptreden van de 'Jcrks?oor-dix-e~ ·i{) t~ 
verdedi~n, \;erd, ne. dikv:ijls-ze~r-fello · dJ.sc-..... ~e< 
de led~ de opdracht g~nven hGt 3tandpunt va~ d~ 
Uni.el.eè.,:!IJ 

1 
dat slle ontslago.~ moesten \'1orden mgo-
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trokken, Llet alle kracht te verdedigen bij de direc
tie~ Hier dient de vraeg te worden opgewor~en, waar
cm de leden van de Fsbri'eksraad nog steeli s geen ver
gadering over deze ernstige zaak hadden geëist van. 
het bestuur van ue Fabrieksra~d. Dit ~d zeer zeker 
Ttel moeten gebau·en... . • . . 
Gedurende da daarop-volgende dagen onderhield. de ~. 
tie-co~1issie een voortdurend en ~w contact met {:a 
arbeiders in de fa·~iek? door :nid0..~H vl!:n dagelijkse 
uitgave van msnifesten en Voorliehtingsbulletj~~~ 
alsmede door discussiez v6óx de aanvang en na be1lr
diging vru: de we~·kti,jd en tij d.ens de mi.ddagschaf"!ï . 
Aan de b.msterdamse metaal'"bedrljven en in de om1iggen
de buurten we:rd oók een manifest uitgegeven, waarin 
de stand van zaken '11Ep:d ui teengezet en o::;>ge:roepen t0!1it 
solidariteit., · 
Een in~ensieve solidaritei~scampagne werd georgani
seerQ en haè t r t resultaat, dat gedurende de actin 
een '!Jech-ag -:ran · ~geveer Flo .5.500 .. = kon vrorden inge
zau.elè.., De gy:npathie, zovel van de arbeiders van 
\:"erks~ot· als van andere metaalbe(!rijven. ;:m van de 
hturtèet:"J:i:rers, bleelc on'7eo.d-aa1d azn de zijde der ui:t~-
gcslo~ensn t~ zijn~ 
Zat :;.!."á.egoch "u end 8 Oc·oo oe:::- ":'ond dan het onderhoud •m.<v- · 
sen (.<; 't1~mnt::·dc'rs der Uniebonden en:;.de directie v!ll1 
ti erk sp oo j: pJa at"'"' 
}Ta ztlc·on l'"a"l :li"l;~on~e.r.hortè., werden a<:~n aflll aantal 
1:r.li ':·~ r.-if.l··l)oor t-sta~md.e arbeiders oproe::;>e:J. "!ihuisbe-
z .r~ö :::. zich 1~r.r>.degoc}l7.E:ad o;;> het badrijf ~e ~.n~ 
lhJ eGr. b-:>..;:;,;: ~i.:tl.,.",' "'JO't 9!ó"J. v~rteg'3n".~ ortlif,CX' V&:l " ... 

d~re,.t·i ~ t kOll<'.en zij hot ~at"k herv<!'. ten~ 
83 '....itg-a.:;2:'o!:enen ûc'hter o:::11ï•ingen geGn o:; roepen" In 
;?l<:.at s ·v'"'"l zi :l! t'.<'~ï. al :.e 1::cecb.t in te :::e"tten. ll'. de 
C.Jdx-.lcht V>i!J. :e J.l3·l.enve.r.goo.erin& ï.tit te vocre::. (all~ 
1d ";,~esloi.t>n u.r'!lel.rl3rs >iee"-" texug ::.n hGt l:~dr.ij:(l , ns:-· 
nen 1le Unie ·be:;rtu.<c 'l.e !'e ger.o eg en oe t eer. ~n·t; slag aai\ 
6 3 ka.'7l.ox·<: .. '.':.'<· 1'so ~ctj e.-cot'U",15.ssie d.oor7.~g ;}e èeè.ce~ 
:'.J..ng D.i.Er'i"'.:. .• "'l"'.l'71.ijt:: een ?ogl.ng oru in ö.e rijen è.$= 
·o!i1."',..·s-cot'·',... ,.. t t d -,_,.. ..:. •·• ..1..::,__ 'Jó!:n SP- 'l:t::nng .o-;; s ar.. -..:c O.l:Ollgm'~ 

z.:.Jj ~c .. ::-Lc:ec~rdG- n.::.1 è..a opge.l---:epen.:::n 11et t;crk te ha::r-
~!.r:;+.e:!. ~.n t;9Z..:'!·~e;l!ijk met al:e w.de=a ""n.v; .. 7erkend~ 

7-

arbe5.ders, è.e strijd in de :fabriek zelve voort te zet
ten~ 

VooJ.· de bestuurders van de U~iebonden was, 'ondanks ,'.a 
zeer duidelijke opdracht der leden, hiermede ~e zaak 
afgedaan .. 
Een lid van de A..N o1.L.B~ ont;ving het volgend laconiek 
schri.i ve:a~ / 

• 
"W~ Y.r..,, 

"Door deze bericht" ik U!> mede namens col-
"lega van Zijll, ,1.3t d"dr de org271i-.satie alles is 

ngedaan om ean r eC.eli.)ke oplossing te vinden., 
~doCh de ~irectie i s ~iet bereid U terug t e ne
,, meno Inmiddels,_ .-t eke.nt !> 

vr ien1schappelijk groetend, 
Narons è.'3 afdeling .Amst erdam, 

H~ van Ee.:-deo 
(geto PoCo ~~mas, bestuur~er}." 

Ceen enkele poging duo Oia. met inzet van, alle krach
ten d&s~oods 9 de· ontslagen nrbeiders ueer in het be
d::j f te brengen.. 11 Alles :.oen'' van de Unie-besturen 
betekende hier-~ 5.3 arbeiders. en hun gezinnan aan weJ:k
looshn::.d prijsgeveno ''.1\lles doen" oo~;ekende in ieder 
ge"ralgeenstr.ij:1 mot en voor de arbeiders, dochuit
sltti ter.d een deemoed:ig buigen vo o j: -· en ;'.aardoo:..· con 
v:eJ.kom3 hu.J.p aan de .:',j H'nt5.ec 
:Oe arboiüers ven 'IC'erkspoor, ook de Uniebondsledcn., 
.'jih'tan e:r e-:.h t3:c aüd.et·s 've:--.. De actie werd voortge
!.W en het bes1tmtt• -van de Fabri eksraad rr.oest, onder 
de u<:tgE;Jefe:n.da drJ.k .. ·~o k\7estie :.;Jnie-m7 bij de è.h~c
tie a6nhangig m~n., :let ge-:o2g ...-e.n dit opt:r.ed.en "1<!11 

o.c a!:b e: <Iers \7as, dat Q.~ elireetie gedrongen '\'lOrd o;;
ni..eu\;r cGn ·aantal aroei.~e:r:-s .~p +,e :roepoo. 

.. .:-=-.. :.;-:.-:=:......:::..-

TI!_ -i;~~QliW El.\T :DE ROL DER TJJH3fu'13lf\.H.iRJfiï:ffi ,, 

~\e ·ocst•u.an der 0niebonden pogen >Jok nu ,.,eex· i:.t ho::·~ 
t;? ~~ . • ...... b . ·=-onr.~ l.::' ~ , ctssen as o~:lers m onè.el.-n.E:.ne:rs h'..L: ~:;;>~::t>:>-
d~.::>. a.:·J 'be:'lartiger:; en 'ierdcdige::s van ~f: beJ.~uc;en 
do.:- d :· ... ::;cti~ ";3 7i:lrbe::gen cndcr ve.:; l ge-
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schreeuw en verdraaiÜlg van feiten. 
In "'''De lletaaloewerker'' 'Va;tl 29 October pogen de bestuur-
- d A N M :S I®t leugens een volkomen vorkaar-
a ers van a .. o " • • • t · .., d E 

t l ,ing van zaken te geven. Zl.J racn~en e • d'e voors a.., · t·e v.o. in de schoenen te schuiven, dat deze orgaxll.s~ .l. 
de schuld hooft, dat 32 kameradEm bui ten bet bed~l.J f 

1 t · · ~iJ. zull<m aan de hand van de fel. ton , ges o en Zl.Jn.. ·• ) t 
de houding en de rol van ueze bes~rde:s . a~ns wa .na-

d bezien waardoor ieder kan vas~sue.len, ~l.e er gaan ' . . . · 
de werkolijke 3cl1u.ldJ.gen ZlJ:U· r OctA 
zoals hiarvoor ro.ads gezegd, vond op Maanlag 3 ~ 

b ki:ng pla-ats tnss&n de oestu:urders der Uru.e-een os pro . . D . ..._ d h d 
'bonden erl de directie van 'Vfer1repoor. I. .. on er.ou 
vond dus plaats) J.ot goed op lezer,_ Min dag, .vo ~~da·t~. 
de directie dl3 arbeiders uit de Revolver draaJ..erl.J ~nu
sloago 1:ij zijn zo v:i.j om aan t? nemen, d~~ f!IOO Zlcl:l. 
in d~ze besp~eking n1.et m~t koetJeS en kal.JeS heeft 
beziggehouden, doCh met de situatie in de Revolver
draaierij j in verband me·t de ti.jd-o,;;>metingcm, mat do 
ontst emming, de weerstand en de onrust~ . 
'De bestuurders der Uniebonden zijn in aeze b~sprekin5 
c:Rgatvrij feld door dG directie van Wurkspoor ervan op 
de hoogte gestald, dat zij vari plan ~as d: vo~gendn 
dag ~ pnietl.\7 te klc4cken il:. èovenganoende ~n:r.eJ.J.ng en .. 
tevens, dat zij tegen te-verwach:ten verzet van de Zl..l
à.e d.;r arbeidars sch~pste maatreg3lex: zou nzmcn., 
; 8 J.".aandags waran da bastu.UX'ders. der Uniebonden dus 
p~scies op da hoogte met wa~ Dinsà~ stond te gêbcru.rcn. 
Hier doen zich enigo vragen voor , dl.e cm antu~ord "' 
s c hr e:=v,'<ïcn ~ 

1~~ .Waarom h~o~cn ds bestQurders der Uniebonden 
niet onmiddellijk de ar~eidors ge~aarsch.ÁT~ 
voor datc~e~ wat ~z directie van plan ?aS ? 

2eo ~iaarom h0l:lbe.n zij niat onnidd0llij~, in sa
monwerlsine met d.e arbs icL:::cs, t :::gcn-maatrege
lan gonomon .. die bet voornemen der diractio 
;.:o:ndv::n v::rhinderGn '/ 

liet an·t\'\'Oo:rd hi.vr;:.) ke.n !J.i.:?'t me oUij k :liijn. 
Zij h:;.obcn n i a '1.. ge\$.a~~.urni en n i e t ::J 

~~ .m .. c.u.O .. :n:-:1 cr:tcn ~ on.élat 'l· ~j z ' c h :h ij h 
v G c ~ u o hl ~ n v s n ö e d i c a o t i n 

rlan.L··· 
e t; 
h n d 

• 

• 
.J 

l 
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d e n n e e r g e 1 e g d, o m d a t o o k z ij 
v a n m e n i n g w a r e n , d a t m e t h a r 
d e h a n c1 t e g e n d e s t r ij d e n d c 
arbeid' ers moest ucrrden opge 
treden. 
'D ~srom ~erd ook de vcrgadering van de Fa~lieksraad op 
diezelfde l.bandagavond te elfdor ure afgelast, omdat 
men voorkomen wilde , dat de eerlijke en strijdè3rc 
aràcid~rs in dit college de krTestie van d0 Revolver
draaLerij aan da or de zouden brengen cm de eis zouden 
stellen t dat teg.en de \Tuord-brc.lrondG directie moest 
worden opg~t-reden. 
H:t was dus mG t voorkannis en goedvinden van de be
stuurders der Uniebonden, dat de t:~rkspoor-directie 
de arbeiders uit de Revolverdraaierij o~ sta~de voe~ 
ontsloeg. 
Het zal voor iedere srbeidor duidelijk zijn, dst de~~ 
bestmrdars niet van .plan 1;aren om, in welke mate dan 
ook, voor de uitgeslotenen op te komen . 
'Door dè grote · verontwa~rdiging onder de arbeiders en 
onder druk bunnor leden, werden zij door de eensge7.in
de en strijdbare hnnn i np.. ,o:Arlvrnne:c:m il.lLflpnracbt te aan

- va~ril •m nm l'lj.i de directie.., ten gunste ven de uitge
slotenen op te tr~don. 

Dêt zij echter niet van plan'~aren arnetig deze op
dracht uit te voeren, >:ordt ·.1-:>l be\7~z.en door het feit , 
dat zij t~en het voornemen ven da direc·Ue gc:~n stGl
ling hadden g~nomen en b~v0stigd door hot hiervoe r ge
publiceerd schl:ijven van het A.N .. li:. Bo- àestuur aan één 
van de ledGn. 
Tugc,n da ril van deze Umie-bcstu.urdors in en uitslui
t-:md door de ee:nsgezindo wil .m het optreden van dG 
E.rècj_dc rs YBn Y:.zerkspoor , gesteund door onze Bond 
uerd de d~recti~ ged~ongen een groot aantal arbeiösrs 
te.rug te neme:J. .. 
Uit bovensta'-nd a blijkt zeer duidelijk het vcr..Q.Qnd 
V'all de dir ccti c m~ è.~ Unicrbostuurdcl':J om,gezamc::a
li,ik de strijd van àe ·Ge,·.cs:poor-aràoidc.::-s tegen de 
mot!lo:ian bij do ti.j d-o)r.lcti.ng:m te pogen te ère:!>:en, 
Du.idelij k 'bli,j kt, dat d3 UniG-~bcstUill:'dcrs de schuldi
gen ~i.jn , dat 3~ k&rJo:Jradcn uitf; ~Sloten ·:.-~rden, door
è;::t, >-i..i ~ cU..; o:;> do hoos'!;:: 7.-arcn , hcbo.:;n gGz\:eg<m on 



niets ter Df•.7ear heb·~ en geè.a3!1 en le.ter ook g&en ?O
ging he"oben o:odernor.H:ll'l om de strij~ ven de l.erlcspool 
àrbeider9 voor het ongedaan-~aken der ontslagen te 
onderstC\l..r.en . Ge6 ·- en:;.cel ;arool is door hen ui tgege
Ve'.'l 0 •71 de strijd d·ar ar"beiders te ondersteunen. Zij 
be:1aal:ie~ zic.'l slechts tot )oliti~l:e hetze en ver~ 

- • 1" " - ... k '"'1" · en·' dachtme:r:ng en het ]S.roo asr.. .ne~ ':'!er u lJV, , 

~etende, dat een ~o~te, wet ~ac~t gevoerde actie, 
de arbeiders een VOlleèig ~lCCeS hadden kunnen b~-
zorgén .. 

c..e sc.tie bij "V:erkS]~Or leert ons," dat de arbeiders 
de grootst mogelijke waakzaamheid ten aanzien ·1an 

hE:r~ outreden der "besturen va:..1. de U::tiebondan in acht 
diE:ne; te nems.o., omdat zij "P.un politiek r"aU s a-
m e n w e r k i n g met d..e i:m<lerne::1ers ·z.S ver door
voeren, dat zij be1·eid zijn ~.amenJ.i.i k r.1c·l; dezen 
togen de arbeiders O:? te trede:L 
De actie bij ~er~spoor :eer~ ons echter eveneens, 
dat door eensgezind o)treden Tan de arbeidere zelve 
à.e ow!erne~ers tot concessies k:umen worden geduon
gen en v~ de oestèurders der Unienonden bepaclde 
toez~Gingen ~~en \~rden a=ged~ongen. 
3ij ~er~s:;>oor werd door de'arbeiders L~ de Revolver
draai eri,i è.e -e9Uheid toi stand gebracht tegen de mo-
thoden <ler directie bij de tij do!Jmetingen. Na de 
maatregelen der directie (met medewerking der Unie
bondsbestUllrders) 'èonden de Werk~oorar"beiders el
kaar in hul1 gerreenscha;;r:yelijk optreden tegen ~ 
directie. 
Doch ook leert de actie bij ..-:-erks;;>oor ons , dat geen . 
volleèig resultaat uerd .béha:lu , omdat m~ , in 
plae.t s van de strijd voor tdurend o:; een ho,ger :;>lan 
te brengen, ging afwacht en , vrat het resul tast der 
onderhandelingen zou zi j n . De resultaten van de on-
derhandelingen tu.ssen direct ie en Unie"bestuurders i[ 
zouden onget'l7i.j feld volkomei'l zijn geweest, indien f 
de arreid.ers niet haà den afgewacht , doch zelf aan ,.., 
de onderhandelingen kracht hadden bijt;ezet, door di-f 

rectie actie in het öedrijf. 
:Bij ë..s •.:>.?ns-aan-de-gsng-zijnde ondarh.z.ndcli;lgOl". 

de nieuwe C. A. O. in de groot- metaalnijverheid, zal 
men bovenstaande goed in het oog dienen te houden. 
De werkgevers hebben voorstellen ter tafel gebracht, 
die belangrijke verslechteringen voor de arbeidsvoor
uaarden inhouden. 
De arbeiders dienen daartegen strijd te organiseren. 
Zij mogen daarbij geen vertrouwen koesteren in de 
politiek va,."l o v e r 1 e g en s a m e n \7 e r -
k i n g van de bestllren der Uniebonden en niet lijd
zaam afWachten, V!3t het re sul taa t der onderhandel in-

.• gen za 1 zijn. 
Alleen door daadwerkelijk optreden k~~en de werkge
vers gedwongen worden bun verslechteringsvoorstellen 
terug te nemen.,. 
Alleen door daadwerkelijk en eensgezind optreden 7 

zijn de werkers in à.e metaalnijverheid in staat be
langrijke en noodzakelij~:e verbeterir.gen m hun lo
nen en andere arbeidsvoorwaarden aan te brengen. 
Alle voorwaarden daartoe zijn aanwezig . ~lle arbei
ders :!canpeu voortd.1~rend met een steeds groter uo.r
dend tekortc 
De eisen van de aràeid0rs, georganiseerd in de Unie
bonden, zijn in vele o?zic~t~ dezelfde als die v~~ 
de werkzrs, georganiseerd in '1De Metaal': en e'Teneens 
van ~e (helaas nog vele} ongeorgani$eerden. 
De strijd 7oor verbetering van de bcstaansvoo~ar
den biedt voor alJ.e werkers in de metaalnijverheid 
de mogelijkheid daarin ge~eenschappelijk op te tre
den en daardoor succes te oohalen. 

• iHET .A"F\7ACifilEN, ~ H . .tll\'"DEIEN I 

.A.mst ordam, NOV3M3SR 1949 . :!CT HOOFD:B3S ~.HR • 
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De Metaal 
BOND VAN WERKNEMERS IN DE METAALNIJVERHEID EN AANVERWANTE BEDRIJFSTAKKEN 

Afd .: &RNUEM Sxer d ,JOH , rl g WITTirAAN 1 Q1 9 

AG 

\"/aarde Makker 1 

Veel en ingrijpend ZlJn de maatregelen, die de reee~ 
ring voornemens is uj_t te voeren , te~en het levensjjeil der werken
de bevolkinr; . De aange.lç_o!!digde verslechte:r:ingen ter celer;enheid van 
de OpeninG van de Staten Generaal, de daarop gevalede devaluatie 
vormen een ernstige bedreiging van ieders levenspeil , die met werken 
voor zich en de zijnen in het levensonderhoud moet voorzien . 

Het is daarom noodzakelijk dat cle wel"kende bevolkin[; 
beschikt over een ~~a~~t , dat haar leidin~ en steun tan_geven in~ 
de noodznkelijke strijd voor de verdedicinr; van de bestaansmo3elijk-
heden . , ---

De arbeidersklasse heeft dit apparaat in de eni,;e 
strijdbare vakbewet~ing van ons land, de E . Y. . C., waarvan w~~ áls af
delinG A:rnhem van nDe Metaal 11 een levend en bewust deel ZlJn. 

Dit apparaat echter moet zowel naar binnen als naar 
buiten verstevigd en uitgebouwd worden . Van het Hoofdbestuur hebbeh 
wj_j richtlijnen ontvangen voor de Pro:paganda-Campagne_ 1.9A-.9- 19.5_0 , 
waa~aan ook onze afde ling zijn deel zal bijdragen. 

fen einde de mo[;elijkheden, die wij in Arnhem hebb·en 
ter versterking van onze OrGanisatie en Uw moeilijheden in de ver
nchillendc bedrijven grondig met el kaar te benpreken, nodigen wij 
U uit tot het bijwonen van de 

AlGEMENE LEDEN,VERG..ADERING van nDE },P.óTAAL11 

op --- . 
UOENSDAG , 26 OCTOBER des avonds om 8 UUR, 
in - · 
HET GEBOU\~ der EVC 

1 
KLARENDAALSEVIEG 62 . 

Wij r ekenen op Uw aa.nwezic;heid, terwijl ons i s toe
r;ezer>'d, dat een Hoofdbestuurder voor ons zal spreken over de · 
DEVALUATIE en haar gevolGen voor de koopkracht der arbeiders . 

Voor het Bestuur : . 
J . MINNAARD , (seor . ) 
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AAN DE ARB<;IDERS VAN Yf.ER~SPOO!! 

Binnenko:rt zult gij de Fab:rieks:raad doo:r ve:rkiezingen 
moeten aanvullen . Gij hebt e:r alle belang bij dat deze 
aanvulling een ve:rste:rking van Uw positie in het bed:rijf 
wo:rdt. 
Een Fabfieks:raad kan voo:r de a:rbeide:rs van zee:r g:rote be
tekenis zijn indien deze is samengesteld uit st!ijdba:re 
kameraden, die slechts de belangen van de a:rbeide:rs willen 
dienen. 
Imme:rs, de tegenstelling tussen de belangen van de We:rk
spoo:ra:rbeiders ende Vle:rkspoo:r-di:rectie zal ook in de kern 
en haa:r werkzaamheden tot uitd:rukking komen. 
De huidige Fab:rieksraad voelt de behoefte aan verste:rking 
in deze st:rijd en heeft hie:raan in haa:r ve:rgade:ringen 
mee:rmalen uiting gegeven. 
In de komende tijd zullen hoge eis n gesteld wo:rden aan 
de Fabrieksraad. In de voo:r ons liggende periode staan ons 
blijkens de verkla1ingen van de bankdi:recteur Holtrop c.s. 
vele ve:rslechte:ringen van onslevenspeil te wachten. De 
jongste gebeu:rtenissen bij We:rkspoo:r-Amsterdam leveren reeds 
de duidelijke bewijzen hiervan. 
Niet alleen voor Werkspoor, doch voo:r de gehele metaal
nijverheid staan verslechteringen op het program van de 
ondernemers. 

De voorstellen die de metaal-werkgevers voor de 
nieuwe C.A.O. naar voren hebben gebracht, betekenen 
allen verslechteringen. 

Werkclassificatie, ve:rmindering van de extra betaling bij 
ploegendienst, ziekte uitkering afhankelijk van het aantal 
dienstjaren, ongeoorlogèd verzuim niet alleen in mindering 
van het loon doch bovendien van de vacantie te brengen, 
scherpere looncontrole's enz. enz. zijn enkele er van. 
Daarnaast vinden in de bedrijven tariefverscherpingen 
plaats en ook Werkspoor kan daarover zijn woordje mee
spreken. 
Ontslagen vallen links en rechts om ons heen. 
'rnRSPOOR ARBEIDERS, van U hangt het af in hoeverre de 
plannen van het ondernemerdom zullen slagen. 
KI:.3ST DAAROM IN U l FABRIEKSRAAD STRIJDBA.J.E KAMERADEN ! 

K i e s t c a n d i d a t e n v a n 'ID E MET A A L" 

Het Bestuu:r. 
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Metaal" Bond van werknemers in 
de Metaalnijverheid en aanverwante bedrijfstakken 
Prinsengracht 739 Amsterdam Telefoon 33784 

· OPROEP 
Aan 

' 
' 

de werkers de metaalindustrie • tn 

Kameraden, 

In December aanstaande loop~ de huidige CAO Yoor de groot-metaal• 
industrie ten einde. Deze CAO,· waaraan het College van Rljksbem.ldde
laal's zijn bindende loonregelingen ontleent voor vrijwel alle ·takken van 
de metaalnijverheid 

behoeft zeer dringénd verbeteringen 

Deze behoelte Is zö dringend da~ ook de Unlebe~>t-uren -:- onder de toen~ 
mende druk van de Unieleden - verschillende .,wljziglngsvoorstelleu.,.. 

~ • .. hebben moelen ops.ellén. · .. · 

Reeds herhaalde malên heeft ,,De Mètaal'' aangetoond, da~ de hu1<lf&~ 
loon_ en arbeidsvoorwaarden absoluut onvoldoende zijn. Aan de han<l 
van de beslullen van bet Tweede E. V.· c.-congres beett de bondsraad 1n 

een met vertegenwoordigers van' de afdellngen en grote bedrijven ultie· 
breide vergader1ng een program van eisen opgesteld, dat :wij hierbij a~ 

U voorleggen. 

r 



PROGRAM VAN EISEN 

· Loonsverhoging 
Verhoging Ulll'lonen met 10 cent per uur. Overeenkomstig de uurloonver. 
hoc!ng plus 1arief dienen voor technisch-. toezichthoudend- en admJD 
&tratlef personeel In de metaalnijverheld de weeklonen met f 6.- en de 
maandlonen mt f 25.- verhoogd te worden. 
Afschafttne: van de gemeenieklasse-lndellng, met optrekkina van de 
lo'lP"' •"• tt•" wolt-e tre1dl'l! VI'M de honsrste gemeenteklasse. 

Uitleering bij ziekte en ongeval 
100 pCt zonder carenzdagen. Wekelijkse uitbetaling door de werkgever, 

Vacantie 
1. Eén week loon vacantietoeslag voor ALLE arbeiders: 
2. Voor arbeiders met extra zware arbeid: drie weken betaald·e vacantie 

en ançlerhalve week vacantletoeslag. 

Pensloenen 
1. Premiebetaling ten laste van de werkgever: 
2. VPrhn!lfm: van de nensloenen. 

Tegen werkloosheid 
1. Verbod tot ontslag biJ slapte en. In verband hiermede, verkorting van 

de arbeidstijd en handhaving van de oorspronkelijke loonhoogte: 
2. Premiebetaling. voor werkloosbelds- en wachtgeldverzekering ten laste 

va" de werk<zever. 

Nationale feestdag 
'i MPf vriiaf met behoud van loon en zonder derving van snipperdagen. 

Vergoedingen 
Volle ver11oedlng voor: 
a) ·reisgeld; 
b) dokters_ en speclallstenbezoek. 
Gratis vers'rekking van werkkleding. 

I' 

Personeelsvertegenwoordiging 

" 

Lonen 

1. Candidaatstelling en -verkiezing van de arbe1dersvertegenwoordlger~ 
onder gelljke voorwaarden uit en door alle arbeJders, met opheffing 
van beperkende bepalingen voor de jeugd: 

· 2. Verbod tot ontslag aan door arbeiders gekozen vertegenwoordigers tn 
kernen, tarfefcommjss!es e.d. 

JEUGDEISEN 
1. Verhoging van de jeugdlonen: 
2. Verlaging van ·de leeftijdsgrens tot 23 jaar voor resehoolden, tol 

22 jaar voor geoefend-en en tot 21 jaar voor ongeschoolden: 
3. Gelijk loon biJ gelijkwaardige arbeid voor mannelijke en vrouwell!tt 

arbeidskrachten. 

Vacantie 
1. Drie weken betaalde vacantie voor jeugdige werknemers tot en met 

21 Jaar: 
2. Vacantietoeslag van anderhalve week loon. 

Werkgelegenheld 
Verplichte opnemmg van gedemoblllseerden In hetulfde bedrijf waar ~ 
werkten, voordat zij gedwongen werden tn het leger te raan. ' 

Verhoging van de gulden loonbijslag tol f 2.50 

.e 

' I 

In terensten~ tot de wiJzigingsvoorstellen vay, de Uniebesturen zijn dH 
2eer eonerete eisen die door ledere metaalarbeider onderschreven kunnell 
en zullen worden. De voorstellen van de Urnebeaturen z1Jn niet eonereet~ 
Immers hun .. wijzigingsvoorstellen" behelsen geen loonsverhoging. ZIJ 
wlllen dU voor de arbeiders belangrijkste vraagstut eerst .. bespreken fJl 
December" ondanks bet felt dat onder meer Oosterhuls. de nieuwe 
vnnrzltter van het NVV. tn de Eerste Kamer vaststelde, dat de l:oopkraeM 
sinds de subsidieverlaging van vorig jaar met drie en een half procent 
verminderd Is. Oostertmts erkende. dat d-e .. .J9ekes-gulden" onvoldoendf 
was. Rij sprak niet over de tekorten d!e zijn ontstaan na Aug'Ustus 194'7, 

de laatste offlell!Ie loonsverhoging voor de arbeiders In de groot-metaal. 
In tegenstei!Ing tot .. een bespreking · van de lonen 1" December" stelt ons 
Program van eisen I o on s ver ho g J n g als eerste en belsm~riJksfe els 
aan d·e orde. 

Bovendien moet de guld~n van Joekes veranderd wor• 
J...en in een wekelijkse RIJK S DAAL D Ê R in de zak van 
W e arbeiders . 

De Uniebesturen ,,voelen" voor afsehaf!lng van de gemeentekla.ssen, maal 
stellen deze niet als els. .De Metaal" 2:1et 

geen enlcel steekhoudend argument 
voor gemeenteklassen-indeling. 

0 ndat de prijzen voor levensmiddelen, kleding en schoeisel e.d. In stad 
en op het platteland overal even hoog zijn en het grootste gat tn 
de beurs van het arbeidersgezin slaan. 

De Uniebesturen stellen .. het principe van 100 pCt uitkering biJ zlek'e en 
ongeval voorop", zij etsen echter geen 100 pCt. doch sleehts 90 pCt. 

De verplichte premiebetaling voor het ongelukkige pensioentje van negelf 
gulden per week na 45 Jaar betalen heeft van het begin af de verontwaar .. 
d!glng van de arbeiders opgewek~. Die wekelljkse gulden Is een vermlnde
ring van de koopkracht, die emstig wordt gevoeld door de gezinnen. Df 
Unlebesfuren spreken niet over een 

premiebetaling ten laste van de werkgevers 

Dr. Beel heeft als Hoge Vertegenwoordiger van ~e Kroon hl Indoneslil 
,,geploeterd". Tropenjarentellen dubbel vandaar dan ook. dat hiJ voor zes 
maanden dienst per jaar 12.000 gulden pensioen krijgt. Wij weten nl"' nf 

zl!n pensioentje premievrij Is, maar wel weten wJ.J. dat het ,.pensioen" van 
de metaalarbeiders daar schril tegen af steekt, Voor dezelfde diensttijd 
van zes maanden met verplichte betaltng van een gulden per week ont
vangen de metaalarbeiders sleehts tien cent per week pensioen. 



Onder de druk der strijdbare houding van de arbeiders hebben de Unie
bestuurders de 

Nationale Feestdag 

.n hun wijzigingsvoors.ellen opgenomen als een vrije dag met behoud van 
loon. Wij juichen dat toe. omdat de arbeiders de overwinning op het 
Hitler-fasclsme leder jaar willen gedenken. Wij ondersteunen h~~ voor
stel van de Uniebesturen door di, als een els van de arbeiders in ons 
program op te nemen. 

De verplichte verzekering tegen de gevolgen van onvrijwillige werkloos
held wordt !n de Unievoorstellen niet besproken. 

De arbeiders kunnen geen cent van hun loon meer 
missen, voor geen enkele premil.. 

Bvveüdiell ll.uunen zij niet aansprakelijk worucn gcs.eld voor de gevolgen 
van een kapltallstisch wanbeheer. waardoor een toenemende wer,kloosheid 
reects nu valt waar te nemen. Alleen de ondernemer:; 11ebben invloed op 
het ontslaan van arbeiders, zij dienen dus ook verplicht te worden om 
de premie voor werklozenverzekering te betalen. uit bun -winsten dan wel 
uit de gevormde reserves. . e 
Belangrijke eisen zijn in ons program opgenomen voor de jeugd, die 
dringend op inwilllg·ing wachten en al smds lang als redelijk door de 
arbeiders worden aangevoeld. 

'I Van ,.gevoelens" ,.principes" en .,loonbespreklngen In December" kunnen 
de metaalarbeiders thans de kruidenier niet betalen. 

Hun noden behoeve.n concrete daden, thans!!· 

Ht:t prv~raru van . .De Metaal" is concreet, het Is aangepast 

aan de directe behoeften van de werkers. 

J• 

Da<u~"ouJ wut!.t:Ll ueze e1sim aan ooK ten sput!OJgS<e wu.:otm ingewilligd. 
Dit program van eisen is nle~ ul~slultend bestemd voor de leden van 
•. De Metaal·. Integendeel alle werkers in de metaalnijverheid hebben 
aezeltae aringenae oehoeften. V e lnwiluglng van deze eisen Is voor 
allen even nooazaK:elî.Jk . .Na~uur.u:tk 1s n1e~ te verwacn,en aa. de onaec
nem_ers, de regering .en de, Unie-bestuuJ,'ders zl.Ch• hier voor zuuen haas.en. 
(De praktijk is een harde leermeester en h~ft dlr. wel geleerd.) 

Nodig. is, d~t voor in~iÜiging gestreden wordt en
vooral gemeenschappe•ijk. · · 

De actuer ons l.lggenae penode bewees meer dan eens, dat door strijd 
verbe~erlngen berelkr. worden. 
Om hiertoe te komen is nowg aat ALLE a roeide:·s zich over ons Program 
van Eisen beraden en dit mer. elkaar bediscussiëren. 
Wij roepen Uwe-leden, E.V.C.-ers en ongeorganiseerden op om gemeen· 
achappelijk de vorm van actie tn 't bedrij t en daarbuiten te bepalen, 
welke noodzakelijk ls om de verbeteringen af te dwingen, Van de onver 
deelde steun van .. De Metaal" kunt U verzekerd ziJn. 

• r 

DOOR EENSGEZINDE SlRIJD · 
NAAR EEN REDELIJK BESTAAN . 



De Metaal 
Bond van Werkers in metaalnijverheid en aanverwante bednjfstakken 
PRINSB\TGRACRT 7 39 

AAN DE WILTON-ARBEIDERS r 
"Het jaar 1948 was voor de Dok- en Werfmaatschappij Wilton Feyenoord wederom een perio
de van bevredigende bedrijvigheid". 
Aldus het jaarverslag van Wilton. Tevredenheid van de directie over de gunstige resultaten, 
dank zij Uw activiteit behaald. 
Deze tevredenheid wordt volkomen begrijpelijk als we enige cijfers noemen uit de jaren 1947 
en 1948. 
De productiviteit steeg van 1.009.799 ton in 1947 

tot 1.397.980 ton in 1948 
Voor herstel, modemisering en uitbreiding werden in 1947 f. 3.563.6!33 afgeschreven (in één 
jaar dus), tege,n in 1948 f. 4.051.262. 
De winst bedroeg na aftrek van alle lasten, in 

1947 f. 5.823.241.- en steeg · (door Uw productiviteit) in 
1948 tot f. 6.528.225.-. 

RUIM 6Y2 MILLIOEN GULDEN WINST, geen kleinigheid! 
Hoe was het met de arbeiders, die deze winst mogelijk maakten? 
Zij verdienden in 1948 geen cent meer dan in 194?? 
Of wil men de één gulden-toeslag bij het intrekken van een deel der regeringssubsidie op 
het levensmiddelenpakket als een verhoging beschouwen? Zelfs het bestuur van de A.N.M.B. 
geeft in haàr laatste krant "De Metaalbewerker" toe, dat "acheraf gebleken is, dat het meer 
nemen dan geven was van de regering lwel een late erkenning overigens). 
Integendeel, het tekort steeg voortdurend. 
Het zou normaal zijn, nu de directie zo ,,tevreden" is over de gang van zaken in het bedrijf, 
dat zij 
DE EIS VOOR HOGER LOON BILLIJKTE. 

We lezen in het verslag een "ernstige bezorgdheid" over de gestegen sociale lasten, die ab
soluut hun grens bereikt hebben. 
Een waarschuwing aan U, werkers van Wilton. Dat, ondanks deze "hoge lasten", de winsten 
belangrijk stegen, is, volgens de directie, normaal. 
En, blijkens de houding, die de Unie-bestuurders aannemen, vinden ook zij dit normaal. 
Als arbeiders in verzet komen tegen de politiek van regering en ondernemers, haasten zij 
zich hun critiekloze ondersteuning aan deze laatsten te geven. 
Als Minister Lieftinck het de ondernemers nog gemakkelijker maakt, door de ondernemings
belasting te verlichten, een maatregel, die direct tengevolge heeft, dat de winsten nog 
meer stijgen, dan laten deze arbeidersleiders geen geluid horen ten gunste van de arbeiders. 
Zij tekenen geen verzet aan als de directie van Wilton in haar verslag concludeert: .. de 
arbeidsproductiviteit moet worden opgevoerd en de voortdurende stijging van de sociale 
lasten moet worden stopgezet". 
De H.H. bestuurders van de Uniebonden gaan door dik en dun met de regering, zien er zelfs 
niet tegenop het verzet van de arbeiders daad werkelijk te breken. 

Arbeiders van Wilfon, 

Eist Uw aandeel de opbrengst van het bedrijf f • 1n 
THANS LOONSVERHOGING, TEN KOSTE VAN DE MILLIOENENWINST, die het bedrijf 
in 1948 aan de directie opbracht. Behalve de6~ millioen te verdelen winst, werd de reser
ve aangevuld met ruim één millioen en voor uitbreiding nog eens ruim vier millioen, omge
rekend de vier millioen aan sociale lasten, dus een voor ons waarneembare zuivere winst 
van 12 millioen gulden. 
Per arbeider dus ongeveer 40 gulden winst per week. 
L o o n s v e r h o ging IS DUS MOGELIJK! L o o n s v e r h o g i n g IS NOODZAKELIJK! 
L o o n s v e r h o g in g IS RECHTVAARDIG! Het Bestuur 
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op E.V.C.-candidaten 'ee stemmen. Tevens wordt de aandacht van de lezers 
gevestigd op een nieuw actie- punt : de onrechtmatig verklaarde inhouding 
van 6 procent der tariefgelden. 
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OOGOVEN ·BULLETIN 

No. 2 Uitgave "De Metaal" (E.V.C.) Prinsengracht 739, Amsterdam 

DE VUISTEN INEENI 
LIET was een zeer druk bezochte ver
rl gadering, waarin Berend Blokzijl het 
woord voerde over de problemen bij de 
hoogovens en het geschil, dat ontstaan is 
tussen de E.V.C.-kernleden en de bond 
"De Metaal", waarvan het merendeel tot 
voor kort lid was. Degenen, die denken 
dat deze vergadering belegd was om een 
gevecht met de persoon Mulder te kun
nen voeren en hem daarbij eens behoor
lijk van katoen te geven, die heeft het 
mis. Mulder is geen probleem, Mulder is 
slechts een arbeider met een naar onze 
opvattingen verkeerd ingestelde mening, 
die hij op die vergadering ten volle heeft 
kunnen verdedigen. 
De openbare vergadering in Beverwijk 
was belegd om hèt probleem van de ar
beiders te bespreken, namelijk: het pro
bleem van het loonzakje. Dat is het pro
bleem, w aarover iedere arbeider, onge
acht de kleur van zijn politieke of gods
dienstige jasje, het eens kan zijn. 
Berend Blokzijl heeft dat probleem tot 
in 'bijzonderheden uitgemeten. Hij ging 
daaJ.•bij uit van het enig juiste standpunt, 
met name van de belangentegenstelling 
tussen ondernemer en arbeider. Of, an
ders gezegd, welke plaats wij in het 
productieproces innemen en welke <\e on
dernemers inneinA:!n. En hij toonde aan, 
dat de arbeiders geheel andere en 'tegen
gestelde belangen hebben dan de onder
nemers. 
Sprekende over de zogenaamde gemeen
schappelijke belangen stelde Blokzijl het 
als volgt: 

,,Zeker er zijn. inderdaad gemeenschappelijke 
belangen tussen een arbeider en een direc
teur v an een bedrijf. Bij voorbeeld als het 
de zuiverheid van de Nederlandse lucht be
treft. Of ik zou. met de heer Ingen Housz in. 
een schaakclub kunnen zitten en samen zou
den •we een probleem op het schaakbord 
kunnen oplossen. Maar al.s wij het hebben 
over "gemeenschappelijke belangen" in het 
raam der locm.- en prijspolitiek, dan spits ik 
mijn oren en vroag me at, 1Dat er achter d·ie 
term: "gemeenschappelijke belangen" ver
borgen gaat. Laten wij ons niet de illusie 
maken, dat wij als loo-ntrekkers op dat es
sentiële punt dezelfde belangen zouden heo
bet~ a.ls de eigenaar van de productiemid
delen." 

En vervolgens schilderde hij de houding 
van Ingen Housz en alle andere onder
nemers, als er een tijd van laagconjunc-

tuur zou zijn. Dan zou de eerste maat
regel van lngen Housz zijn, om zijn win
sten en daaJ.·door het tantième toch nog 
zo hoog mogelijk te houden niet door zijn 
tantième af te schaffen en ook niet met 
de afschaffing daarvan van de overige di
rectie-leden en commissarissen, maar door 
de lonen van de arbeiders te verlagen. 
Op grond van deze tegenstellingen moe
ten wij ons werk verrichten als organi
satie en als door de arbeiders gekozen 
kern en moeten wij scherp opletten, heel 
erg wantrouwend zijn, als in dit verband 
gesproken wordt van "gemeenschappelijk 
belang", of van algemeen belang. Geen 
enkel bedrijf, ook het boogovenbedrijf 
niet, is een liefdadige instelling. Elke on
derneming is er met het uitsluitende doel 
om winst te maken en liefst .zo groot mo
gelijke w inst. 
De kern ondet: leiding van Mulder staat 
op het standpunt, dat de hoogovenarbei
ders met die van andere bedrijven niets 
'te maken hebben. Ook Ingen Housz 
tracht dat regelmatig te suggereren. Maar 
hier houdt zelfs het "gemeenschappelijke" 
belang van Ingen Housz op. Omdat hij 
naast zijn grote baan als directeur van 
de hoogovens nog een aantal kleine baan
tjes heeft als commissaris in andere be
drijven, waarvan de directeuren veelal 
weer commissaris zijn bij de hoogovens. 
Blokzijl schilderde toen het wezenlijke 
verschil, dat bestaat in de belangen van 
Ingen Housz en van de a11beiders, een 
verschil van tientallen guldens per uur. 
Het is zo, dat Ingen Housz in een uur 
tijds een arbeiders-weekinkomen verdient, 
uitsluitend aan extraatjes. Die extraatjes 
komen voort uit de hoge winsten, welke 
op hun beurt weer gemaakt worden, 
doordat de arbeiders ze produceren met 
hun arbeid. 

Om zonder ernstige fouten ons werk als 
kern te kunnen vervullen, moet de ver
binding met kameraden buiten het be
drijf, via de vakbeweging, niet verloren 
gaan. Want daardoor kan het gebeuren, 
zoals het de kern van de hoogovens is 
gebeurd, dat het "eigen" bedrijf - ons 
bedrijf, zoals men zo vaak hoort zeggen, 
terwij l er nog geen schroevedraaier van 
ons bij is en we door de terreinpolitie 
worden gecontroleerd of we misschien wat 
van ons bedrijf in de zak hebben - dat 
we het bedr ijf gaan zien als een eilandje 
van r ust in een baaierd van sociale on
rust. Maar bet probleem van het loon
zakje bestaat voor alle bedrijven en de 
ondernemers beperken zich ook niet tot 
het eigen bedrijf alleen. 

,,Als Mulder en de anderen de bond vcrlaten 
hebben, dan was de grondslag daarvoor, 1Det
ke Tede11. men .". ook wenst bij te elepon niet 
andeTa da.n.: HieT %\jn w\1 ale kc,...,.._ M'\ wiJ ::-u.l
Zen. &n.ze eigen peultjes wel doppen en ~ullie, 
vakbeweging en arbeiders, hebt daar niets 
mee te ·maken." 

aldus veroordeelde Blokzijl de houding 
van de kèrn. 
Aan het slot van zijn rede deed Blokzijl 
nog een •beroep op de noodzakelijke een
heid, die de arbeiders voor geen macht 
ter wereld zullen prijsgeven: 

,,Laten. we nu. niet de ene vui.!t uié de andere 
halen, kameraden. Hoe groot de menings
verschillen ook mogen zijn. als jullie aan het 
einde van de 1Deek langs de locmloketten 
gaat, dan zijn. jullie allemaal slechts een 
nummer, dat op je Zoonzakje is vermeld. 
Voor de directie zijn. jullie geen afzonder
lijke personen, die betaald worden als soci
aaL-democraat, katholiek enz. De lonen zUn 
bij decreet Vll$tgesteld en worden van toe
passing gebracht op alle arbeiders en daarom 
mogen wij één ding nooit doena: namelijk de 
vuisten uit elkaar trekken, omdat buiten 
de deur de lachende derde staat, het on.der
nemersdom." (vervolg op pag. 2) 

OPENBARE VERGADERING 
BEREND BLOKZIJL 

SPREEKT OVER VOORZITIER VAN DE E.V.C. 

De millioenenwinsten van de ondernemers, het huishoudboekje 
van het arbeidersgezin, de politiek en de vakbeweging 

op Donderdag 24 Maart, 's avonds 7.30 uur, in het ,.Flora-Theater", 
Zeeweg 113. IJmuiden-Oost - Toegang vrij - Ruime gelegenheid tot discussie 



• 
Daarvoor wordt gepookt 

Maar nu in ernst: dat zijn dus de "ge
meenschappelijke" belangen, waarover 
die ,,sociaal-voelende" directeuren de 
mond zo vol hebben. De arbeide··s weten 
beter en zullen hun rechtvaardige loon
eisen steeds weer blijven stellen en er 
voor strijden onder leiding van de vak
beweging en hun nieuwe kern. 

IN ons vorige nummer pakten wij het 
.,zwarte loon" van Ingen Housz bij de 

kop. 70.000 guldentjes per jaar als extra 
en alleen nog maar van de Hoogovens. die 
hij niet met twee kwartjes terug hoeft te 
betalen. 
De hoogovens is een groot ·bedrijf en het 
is Ingen Housz niet kwalijk te n•emen, dat 
hij zo'n grote zaak niet alleen de baas 
kan. D'r staan clan ook nog een hele rits 
van zijn kornuiten naast hem, die hem 
dapper helpen met dat zware karwei. 
Een daarvan is Ir. Damme, directeur van 
Werkspoor en onder-'V'<>arzitter van de 
raad van commissarissen bij de Hoog
ovens. Bij de hoogovens verdient-ie maar 
een loopjongensloontje:, dat is maar 6079 
gulden per jaar. De moeite eigenlijk niet 
waard. Maar Damme beeft nog meer van 
die baantjes en bij elkaar ontvangt hij 
dan toch nog een lief beetje. 
Hij verdient nog een kleine bijverdienste 
van: 
Werkspoor als president-direc-

teur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 16.238 
Demkta als commissaris . . . . . . . . f 3.125 
Heemaf als commissaris . . . . . . f 2.326 
Amsterdamse Ballast Mij. als 

commissaris ................ f 19.000 
N.V. Industrie v/h Lohuizen als 

commissaris . . . . . . . . . . . . . . . . f 6.000 

Dat is bij elkaar met de slordige fooi 'Van 
de hoogovens mee een dikke f 52.000. 
En daarvoor moet die buikriem nou wat 

DE VUISTEN INEEN! ( vervolgvan pag.1) 

MULDER heeft zich in zijn discussie 
hoofdzakelijk beperkt tot het citeren 

van artikelen uit "De Waarheid" om 
daarmede te trachten het bewijs te leve
ren, dat de Eenheidsvakcentrale een com
munistische organisatie zou zijn, dat de 
E.V.C. stakingen laat uitbreken, omdat 
Paul de Groot dat wil en omdat Moskou 
en de Kominform daar zo'n enorme be
hoefte aan hebben. Hij sloot dan ook met 
de woorden: 
"Het spijt ons verschrikkelijk, maar wij 
zijn het niet eens met het beleid van be
paalde cc>mmunistische bestuurders, wij 
wensen niet ondergeschikt gemaakt te 
worden aan de belangen van de C.P .N." 
Daardoor plaatste Mulder zich op een 
lijn met het kamp van de ondernemers, 
van de tegenstanders der arbeiders. Reeds 
vanaf de bevrijding hebben die dat 
sprookje rondgebazuind. Om de commu
nisten te treffen? 
Nee, om de a1•beiders van de strijd af 
te houden en hun nood te verdoezelen. 
Als een katholieke arbeider bij Ingen 
Housz komt vertellen, dat hij er niet lan
ger van kan komen, dat hij loonsverho
ging wil hebben, dan d€nkt Ingen Housz 
dat bij met een communist te doen heeft. 

aangetrokken worden, omdat Ingen Housz 
en Damme er niet meer van konden ko
men. Consumenten-credlet is hun inder
tijd ook al geweigerd en toen hadden ze 
allebel 1·uzie met hun Cornelia's. 

Bij hun kan het er af en bij ons moet het 
er bij, dus ...... ? 

JAN BRASSER TERUG 
r ons vorige .bulletin publiceerden wij 

de brief, die Kabel en Mulder aan 
Jan Brasser deden toekomen als ant
woord op zijn verzoek om bemiddeling 
van de kern voor herplaatsing op het be
drijf. Jan heeft het daarbij niet laten zit
ten en heeft zich opnieuw tot de kern 
gewend. Hier volgt zijn schrijven: 

,Aan de arbeiderS'IIertegenwoordiglng 
der K.N.H.S. 

Waarde Makkers, 
,,In a~twoord op Uw schTijven dat ik van 
Uw bestuur mocht ontvangen inzake mij'n 
verzoek tot medeweTking aan mijn rech~ 
heTstel het volgende: 
Het heeft mij ten zeerste teleuTgesteld, dat 
een bestuur van een a.,. b ei d e.,. s-verlegen
woordiging op een dergelijke wijze op mijn 
sch'Tijven lteeft gereageard. Nocl• de ;url
dische tegenwe'Tplng~ noch de onjuiste ont
kenning van de heer Konings hadden naaT 

Als katholieke textielarbeiders in het Bra
bantse dorpje Gemert ten einde raad naar 
het stakingswapen grijpen, dan worden 
zij uitgekreten voor communisten. 
Maar de belangen van de arbeiders zijn 
één en ondeelbaar. En een aanval op de 
communisten is een aanval op de arbei
dersklasse in zijn geheel. Wij vragen jul
lie, hoogovenarbeiders, is het Moskou dat 
de subsidies op de levensmiddelen ver
laagt? Is het Moskou, dat een millioen 
onder jullie op deze wijze verdeelde? Is 
het de C.P.N. die de lage loonstop afkon
digde? Is het de C.P.N. die in de staal
fabriek de prestatie wil opjagen door vier 
afsteken per dag te laten maken? Het 
antwoord op al die vragen is nee. Maar 
als "De Metaal" voor de arbeidersbelan
gen optreedt, dan heet het plotseling com
munistische activiteit. 

DE openbare vergadering heeft aan de 
aanwezigen een heldere opklaring 

gebracht over vele problemen, maar voor
al over hèt probleem, de strijd voor een 
dikker loonzakje. Die strijd kan slechts 
gevoerd worden in nauwe samenwerking 
met de vakbeweging. Daarom moet de 
kern voortdurend contact onderhouden 
met de vakbeweging en met de arbeiders 
in het bedrijf. 

mijn mening aanleiding mogen zijn om zonder 
meer vast te stellen, dat U voor mij niets 
meer kon doen. 
Het is mij bekend dat aan de loswal of bui
tenhaven di re c t a l s c h e f is geplaatst de 
vooTmalige kringleider der NSB van Breda:: 
VERHAGEN; dat in de staalfabriek is te 
werk gesteld de voormalige s.S.-er: STROO
STRA en dat naast deze met naam en func
tie in landverradelijke organisaties bekend 
zijnde personen nog vele politieke dellin
quenten in het bedrijf te werk zijn gesteld. 
En dit, terwijl e'T naar het woord van Ko
ningin Wilhelmina: "In Nederland geen 
plaats zal zijn voor landverraders.'' 
Hoewel het U bekend zal zijn dat ik geen 
aanhanger ben van de M01ll1rchie heb ik mij 
volledig achter deze opvatting geplaat:st en 
dringt de vraag zich op of het preadicaat: 
,,Koninklijke" door de Koningin aan de 
K.N.H.S . verleend slechts een vlag is, welke 
een geheel tegengestelde lading verbeTgt, 
t>Oor wat betTeft de leiding van het bedTiif· 
Hoewel de handlangers van de vijand van 
gisteren zich 'tj.11!l, evenals bijna al hl!-n sQort
ge'l'toten, met Idem ,,u'l'tschuldig'' zullPn heb
ben verklaard, zou 'ik weigerctt m.et dezen op 
één lijn gesteld te worden en, 

WEIGER IK ZEER BESLIST 
tegenover deze politieke delinquenten als een 
lageTe Tangs burger beschouwd en behandeld 
te worden. 
De pertinente toezegging van de heer Van 
Ko1n1eringen, dat plaatsing mogelijk is, als
mede het feit dat n.og steeds arbeiders worden 
aangenomen, hadden toch zeer zeker door 
Uw bestuur moeren worden aangegrepen om 
een heTPlaatsing te bep'eiten. 
Het is om deze reden, dat ik mij nogmaa~ 
tot U wend met het dringende verzoek, als
nog alles in het werk te stellen om herplaat
$ing mogelijk te maken. Ik dring er bij U 
op aan zo groot mogelijke spoed ée betTach
ten, daar mijn financiële positie uiteraard 
niet rooskleurig is en ik in grote moeilijk
heden t~erkeer. 
V ertrO'Uwende daarom binnen korte tijd een 
bericht in gun•tige zin van U terug te ontvan.. 
gen, t~erblijf ik, 

met kameraadschappelijke groeten, 
w.g. J. Brasser 

P.S. Een afschrift van deze brief zond ik 
aan het H·B. van ,,De Metaal". 

"T'HANS wordt Mulder opnieuw de ge
l legenbeid geboden om zijn "gevoel" te 

laten spreken. In zijn antwoord op de 
eerste brief van Brasser, liet hij zijn ge
voel spreken, zo verklaarde hij op de 
vergader ing in Beverwijk. 
Het was echter niet Mulders "gevoel" dat 
·hem inspireerde. Het is zijn verkeerde in
zicht. Daardoor beeft hij weer eens laten 
zien, dat vertegenwoordigers van de ar-

beiders een kwestie - welke dan ook op 
sociaal-economisch terrein -nimmer mo
gen beoordelen van uit het "neutrale" 
standpunt, dat boven de partijen staat. 
Mulder is arbeidersvertegenwoordiger en 
moet dus elk vraagstuk van uit het ar
beidersstandpunt beoordelen . 
Met Jan Brasser heeft hij dat niet gedaan 
en verloor hij het standpunt van de ar
beiders - dat tegengesteld is aan het on
dernemersbelang - volkomen uit 't oog. 
En, gewild of ongewild, men dient dan 
het tegengestelde belang, het belang van 
de ondernemer. 
Komt Brasser nu terug? De arbeiders 
van de Staalfabriek en van alle andere 
afdelingen zullen helpen om deze vt·aag 
te beantwoorden. Zij zull-en acties ont
ketenen onder de le1,1ze: Jan Brasser terug. 
Handtekeningen moelen verzameld, dele
gaties moeten naar de kern en de direc
tie, vergaderingen moeten belegd, want 
een der besten uit de bezetting wordt ' 
geweerd uit Uw midden. Jan Brasser 
wordt geweerd, die in 1943 als eerste de 
poort uitstapte, ondanks het optreden van 
de directie, waarin nog gedeeltelijk de
zelfde personen zitting hebben. 

In de komende dagen zullen de hoog
ovenarbeiders alle krachten inspannen 
om Jan Brasser met behoud van zijn 
oude rechten weer in het bedrijf te bren
gen. Laat het doorklinken tot in de direc
tiekamers: JAN BRASSER TERUG ! 
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Hierboven een foto-copie van de oorkonde, waarin de grote verdiensten van 
Jan Brasser, ~s "Witte Ko", beknopt worden opgesomd. Deze oorkonde 
behoort bij de BRONZEN LEEUW, van welke hoge onderscheiding wij hier
naast een afbeelding plaatsen. Deze onderscheiding werd door Koningin 
Wilhelmina aan Jan Brasser uitgereikt als beloning voor zijn voorbeeldig 
en moedig gedrag tijdens de fascistische overheersing. 

Eist volledige uitbetaling van het millioen 

Kiest straks strijdbare kerels • de kern 
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DE KERNVERKIEZINGEN ijzerproductie in het boekjaar had be
dragen: 322.585 ton. 
In het boekjaar 1946-1947 bedroeg die: 
222.129 ton. 

KERNVERKIEZINGEN zijn in een 
bedrijf altijd een belangrijke gebeur

tenis. Zoveel te meer zijn de a.s. kern
verkiezingen bij de hoogovens een zaak, 
die de volle aandacht van elke arbeider 
moet hebben. Dan toch zal het er om 
gaan, of er een kern uit de bus komt, 
die met de vakbeweging wil samenwer
ken, of één, die daarvan niets wil weten, 
zoals die nu bestaat. Dat laatste is een 
gevaar, dat de arbeiders reeds aan de 
lijve hebben ondervonden. 
Alleen reeds de grote teleurstelling bij de 
verdeling van het rnillioen - eigenlijk 
kunnen we beter schrijven de niet-ver
deling - levert het bewijs, waartoe een 
kern afzakt als zij niet een nauw contact 
met de vakbeweging onderhoudt en als 
zij alle problemen afhandelt zonder daar 
de arbeiders in te betrekken. Een steeds 
verdere verwijdering van het arbeiders
belang zal daarvan het gevolg zijn, waar
door tenslotte alleen maar het onderne
mersbelang gediend kan zijn. Ook de er
varing van Jan Brasser, die geheel ten 
onrechte op formalistische gronden door 
de kern het bos in gestuurd is, wijst op 
dat gevaar. 
Bij een dergelijk zelfstandig optreden -
zo op de manier van: we zijn toch al 
grote kerels - wordt geen gebruik ge
maakt van de ervaringen van de vakbe
weging en wordt de kracht van de arbei
ders miskend. De enorme kracht· van de 
boogove narbei.d ers, -waarvoor de directie 
een hat·l.grondige angst koestert. Zo bart
gi'Ondig, dat zij alleen reeds met een 
dreiging van die kracht bereid is tot toe
geven. Dat is bewezen bij de 6 cent pre
mievoorschot in 1947, die onder dreiging 
met Uw kracht werd afgedwongen. 
Naar Mulder heeft medegedeeld, zal hij 
m et een aantal van zijn volgelingen in 
de verkiezingen met een "eigen" lijst uit
komen. Het werkprogram van Mulder 
kan geen ander zijn, dan hij tot nu toe 
volgde. In de eerste plaats vanwege zijn 
standpunt inzake de belangentegenstellin
gen tussen ondernemers en arbeiders; in 
de tweede plaats, omdat Mulder zich niet 
wil en niet meer kan laten ondersteunen 
door een vakbond en dus geheel op zijn 
eigen inzichten is aangewezen. 
Dit program zal de arbeiders steeds ver
der van huis voeren. Er is geen tweede 
millioen te verdelen, maar straks komt 
Ingen Housz om aan de buikriem te sjor
ren. En dan houdt de opvatting van Mul
der alweer ernstige gevaren in voor de 
arbeiders. Hij is 1bereid om zonder strijd 
een compromis te aanvaard~n - een 
compromis over verslechteringen is altijd. 
een nadeel voor arbeiders - als er door 
strijc:l geen verslechtering behoeft te wor
den aanvaard. 
Dat gevaar kan evenwel voorkomen wor
den. Dat ligt aan de arbeiders zelf en 
aan niemand anders. Bij de aanstaande 

kernverkiezingen moeten kameraden wor
den gekozen, die wel bereid zijn om met 
de ai1beiders en de vak!beweging samen 
te werken en die in staat zijn en de moed 
hebben om met de arbeiders weerstanden 
óp te werpen tegen de bedoelingen van 
de buikriem-ridder. 
,De Metaal" (E.V.C.) is daarom van me
ning - dit is besproken op ledenvergade
ring~n - dat een lijst van zulke kame
raden moet worden samengesteld. Daar
voor is op de levenvergaderingen een 
verkiezingscommissie samengesteld van 
arbeiders uit alle afdelingen van het be
drijf. Deze rommissie zal een voordracht 
uit gestelde candidaten samenstellen in 
samenwerking met het hoofdbestuur, 
welke voordracht aan de ledenvergade
ring ter goedkeuring en zo nodig voor 
wijzigingen zal worden voorgelegd. 
Iedere candidaat zal dus aan een gron
dige critiek worden onderworpen en de 
arbeiders van de hoogovens kunnen er 
zeker van zijn, dat de candidaten van 
onze lijst hun vertrouwen voor de volle 
honderd procent waardig zullen zijn. 
Wij wekken de arbeiders op om candida
ten m te zenden bij: 

C. SCHERINGA, 
Meidoornstraat 26, IJmuiden-Oost. 

Wacht niet tot de laatste dag. Handelt 
snel en doeltreffend. 

StijgeAde productie! 
.... Stijgende lonen? 
~ jaarverslag van 1947-1948 van 

de K.N.H.S. vermeldt, dat de ruw-

Een productieverhoging dus van meer 
dan 100.000 ton, dat is dus bijna vijftig 
procent. 
Ook de winsten liepen in het boekjaar 
47148 heel sterk op en daarmee het tan
tième van Ingen Housz en de commis
sarissen. 
En de lonen? Steg~n die ook zo gewel
dig? Het Sociaal Economisch Bureau van 
de EVC heeft aan de hand van officiële 
cijfers vastgesteld, dat de koopkracht van 
een loon veertig gulden per week sinds 
November 1947 met ruim tien procent is 
~daald. 
De walserij-Dost produceerde in de 
maand November 1948 1200 ton meer dan 
gewoonlijk. Werden de arbeiders ernaar 
betaald? Zij kregen voor hun extra pro
ductie . . . . . . vier sigaren. 

Klim . 
1n pen 

VAN verschillende hoogovenarbeiders 
bereikte ons de vraag, of dit bulle

tin ook open staat voor de pen van de ar
beiders. Wij beantwoorden dat met ja, 
natuurlijk ja. 
Dit bulletin is speciaal >VOor de hoogarbei
de:rs. en niets is ons liever dan dat jullie 
er zelf ook in schrijven. Klim daarom 
maar rustig in je pen en schrijf over din
gen , die je belangrijk aCJht.. dat ook je 
andere kameraden moeten weten. 
Copy kun je inzenden aan ons loanLoor: 
Prinsengracht 739, Amsterdam, of aan C. 
Scheringa, Meidoornstraat 26 IJmuiden
Oost. Zet er even bij dat het voor het 
Hoogoven-Bulletin is. 

(Hierlangs afknippen) 

Versterkt juist nu de vakbeweging! 

Aanmeldingsformulie~ voor "De Metaal" 
Ondergetekende 

wonende ____________________________________ te -----------------------

geboren --------------------------- te --------------------------------

Werkzaam bij Hoogoven-afdeling --------------------------..-------------

Loon per uur ---------------- per week -------.,....---------

geeft zich hiermede op als lid van "De Metaal· 

H11ndtekening 

/ 
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De handtekening der vijf en veertig 

HU 
MET grote spanning zien de arbeiders 

op het hoogovenbedrijf uit naar de 
aanstaande kernve1•kiezingen omdat ·zij 
zich hebben voorgenomen om' een andere 
en meer strijdbare kern te k iezen dan zij 
tot n u toe hadden. De hoogovenarbeiders 
wensen zich een kern, die in samenwer
king met henzelf en met de vakbeweging 
alle belangrijke problemen oplost en geen 
kern, die arbeiders en vakbeweging aan 
zijn laars lapt en zijn eigen weg bewan
delt. 
Thans is per circulaire Nr. 369 bekend 
gemaakt hoe de candidaatstelling voor de 
aanstaande kernverkiezingen zal plaats
vinden, welke r egelingen zijn getroffen. 
Zoals r eeds m et .zovele zaken is de kern 
ook me t het ontwerp kernreglement nSt 
bij onze •bond gekomen om over zulk <i~n 
uitermate belangrijk probleem. van ge
dachten. te wisselen. Het gevolg is dan 
ook, dat h et 'huidige reglement voor de 
k ernverkiezingen weinig m.eer m.et demo
cratie t e m aken h eeft. 
tOe Vakraad heeft zijn goedkeuring ge
h echt aan het nieuwe 'kernreglement. Wie 
of wat is die Vakraad, die de bevoegd
heid heeft om over de rechten van de 
hoogovenarbeiders te beslissen? De Vak
raad bestaat uit een paar Uniabestuurders 
en een paar werkgeversbond-bestuurders. 
Damme van Werkspoor, Ingen H ousz van 
de hoogovens, De Boer van de N .D.S.M. 
en meer van deze groot-ondernemers heb
ben in de Vakraad een dikke vinger in 
de pap. En cfergelijke mensen moeten 
over de democratische rechten van de 
hoogovenarbeiders beslissen en hun goed
keuring hechten aan het kemreglement. 
Volkomen logisch, dat dergelijke heren 
met medewerking van Van den Bom en 
Van den Brink van de Unlebonden, daar
van iets brouwen, dat geheel in hun 
kraam te pas komt en waarbij de arbei
ders pas in laatste mstantie ook mogen · 
meedoen. Het product is er dan ook naar. 
Met dit kernreglement hebben Ingen 
Housz en de Uniebestuurders geen ander 
doel, dan te trachten om de vooruitstre
vende, strijd.bare arbeiders zoveel mog~
lijk buiten de kern te houden. V oor wat 
de Unieleden betreft probeert men dat 

DEMOCRATIE 
doo1· te voeren door zeer grote bevoegd
heden voor de rbesturen te r eserveren, 
waardoor deze van boven af invloed op 
de gang van zaken u itoefenen. Voor de 
leden van "De Metaal" - waarop men 
uiteraard geen invloed kan uitoefenen -
tracht men dat te bereiken door de bond 
als zodanig geheel uit ~ sluiten of al
thans zoveel mogelijk achteruit te stellen 
en moeilijkheden in de weg te leggen. 
Een onderdeel daarvan is de candidaat
stelling bij de kernverkiezing. De Unie
bonden kunnen hun candidaten zonder 
meer, zonder handtekeningen indienen 
en de besturen k r ijgen drie volle weken 
de tijd om een en ander te organiseren. 
De andere ar·beiders, ook de leden van 
"De Metaal", moeten voor de candidaten
Jjjst:- tenm.inste vij{ c n -vcocUg hnndteke-
.ningen verzamelen -en zij hebben daar
voor slechts tien dagen tijd. Het ver
schil in toepassing van democratische 
re:chten springt hier w el .zo duidelijk 
in het oog, dat i~de1·e arbeide1· met 
zijn klompen k an voelen, dat er van 
bevoordeling van een b epaalde g roep 
.sprake is. D e ene groep arbeiders wordt 
bevoorrecht boven de andere, maar ieder e 
al'beider moet in het bedrijf even hard 
werken en ieder afzonderlijk wordt in 
dezelfde mate uitgebuit. 
Het liefst waren Ingen Housz en de Unie
bestuurders zover gegaan met hun regle
ment, dat zij de overige arbeiders hele
maal van de kern hadden uitgesloten. 
Maar dan zouden hun werkelijke rbedoe
lingen al te duidelijk zijn gebleken. Nu 
worden hun bedoelingen nog min of meer 
verdoezeld met .een schijn van democra
tie. Doch men legt de arbeiders en "De 
Metaal" zoveel moeilijkheden in de weg, 

UNIELEDEN, 
koopt en leest de brochure 

dat het stellen van candidaten niet be
paald een eenvouçlige zaak is. Blijkbaar 
hoopt men daardoor de arbeiders van het 
stellen van candidaten af te houden, om 
op die manier op elegan te w ijze toch het 
g-ewenste doel, zo weinig mogelijk strijd
bare arbeiders in de kern, te bereiken. 
"De Metaal" gaat de opgeworpen moei
lijkheden niet uit de weg en onze bond 
zal met succes aan de verkiezingen deel
nemen. Met succes schrijven wij, omdat 
wij verzekerd zijn van het vertrouwen der 
arbeiders. Dat wordt bewezen door de 
aanmelding van rueuwe leden, juist nu ná 
de laatste draai van Mulder. Dat vertrou
wen zal niet beschaamd worden, omdat 
bij onze candidaten niet de kleur van het 
vakhondsjasje beslissend is om candidaat 
gesteld te worden, maar uitsluitend het 
feit of men bereid is in samenwerking 
met bond en arbeiders met alle krachten 
samen te spannen om de belangen van de 
arbeiders te behartigen. Dat is de enige 
eis, die de al'beiders aan hun kern moe
ten stellen. Mulder en de zijnen hebben 
ernstig gefaald door een onjuist inzicht 
in de strijd tussen arbeiders en onderne
mers en een ë:iaaruit voortvloeiend slecht 
contact van kern en vakbeweging. Daar
door is h et millioen niet verdeeld op een 
wijze, die de arbeiders w ensten, namelijk: 
alles in het loonzakje. Daardoor hebben 
Mulder en de zijnen toegestaan, dat een 
der beste verzetsstrijders van ons land, 
Jan Brasser geen recht is gedaan, terwijl 
gewezen S.S.-ers en collaborateurs met 
hun goedvinden in het bedrijf zijn op
genomen. 
De candidaten van "De Metaal" zullen 
arbeiders moeten zijn, die wel over een 

(Vervolg op pag. 2) 
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Wees niet voorbarig met je handtekening 

IN de nieuwe . ondemocratische bepa
palingen van de kernverkie:angE>n, 

waarvool' Mulder c.s. en de Uniebestuur
ders verantwoordelijk zijn, staan richtlij
nen aangegeven, op welke wijze de candi
daten gesteld moeten worden. Tenminste 
45 stemgerechtigde arbeiders moeten hun 
handtekening plaatsen. op de candidaten
lijst. Daarbij moet door de arbeiders 
scherp worden opgelet, want hier schuilt 
ook een hele vette adde:r onder het gras. 
Als je namelijk op meer dan één lijst je 
handtekening plaatst - dus b .v. op de 
lijst van "De Metaal" en op de lijst van 
Mulder - dan wordt je handtekening 
voor beide lijsten ongeldig. Daardoor zou 
het kunnen ge:beuren, dat onze candida
tenlijst in heL geheel niet m aanmerking 
zou komcn, ·omdat er één of meer handte
keningeh op voorkomen, die ook op een 
andere lijst staan. 

De verkiezingsc:ommi.ssie 

HET reglement voor de kernverkiezin
gen kan niet bepaald bogen op een 

normale opvatting over democratie. 
Behalve de 'meer dan ergerlijke achter
uitstelling van hele groepen arbeiders 
bij de Unideden, blijkt dit ook nog 
uit de Verkiezingscommissie. 

(Vervol g van pag. 1.) 

Hun demoaratie 

goed inzicht beschikken m de strijd tus
sen ondernemers.· en arbeiders. Het zullen 
ar.bci.dexs moeten zijn, die wel in nauw 
contact. met bond en arbeiders willen 
handelen en begrijpen, dat alleen zo'n op
t;-ed~m succeS VOÇ>l' de arbeiders kan bren
gen. 
:Oe. eerste taak, die onze candidaten zich 
stellen als zij door de arbeiders in de 
kern gekozen zijn, is de volledige verde
ling van het millioen in de loonzakjes 
en dan niet als een voorschot. En ibóven
dien zullen zij in de kern onmi~ellijk 
gaan ijveren voor recht ~an Jan Brasser. 
De hoogovena11beiders stellen daarom dan 
ook zeer hoge eisen aan hun candidaten. 
Zij zullen scherp moeten toezien aan wie. 
zij hun handtekening verlenen. Mulder 
en de zijnen zullen trachten Uw handte
kening op zijn lijst te krijgen. Bedenk 
dan evenwel, dat U dan Uw steun en 
1landtekening niet meer kan geven aan 
candidaten, die strijdbaar zijn, die het
zelfde standpunt innemen over het mil
Hoen als U zelf. 
"De Metaal" is met de arbeiders !bezig 
Qm zijn candidaatlijsten voor iedere af
deling samen -te stellen. Weest derhalve 
niet voorbarig met tJw handtekening en 
t~kerrt straks in overeenstemming met 
1!T w belangen. Tekent op de lijsten van 
"'De Metaal". 

Geeft dus je handtekening slechts aan 
één lijst en dan natuurlijk aan de lijst 
van ,,De Metaal". 
Als de candidatenlijst wordt ingediend, 
dan moet van iedere daarop voorkomen
de candidaat een verklazing worden bij
gevoegd, waaruit blijkt, dat hij een even
tuele plaats in de kem ook werkelijk 
wil aanvaarden. 
Bovendien moeten onze candidaten erop 
letten, dat zij slechts op de lijst van onze 
bond voorkomen. Zouden zij ook nog op 
een andere lijst voorkomen, dan worden 
zij geschrapt en daar zijn de arbeiders 
van hun aiidellng niet bij gediend. 

Tenslotte delen wij nog mede, dat voor 
iedere afdeling niet meer candidaten op 
een lijst mogen voorkomen, dan er plaat
sen in de keTn door die afdeling te be-
zetten zijn. 1 

Deze is samengesteld uit: Kabel, Mulder, 
en Sauer, die door de kern zijn benoemd. 
Behalve deze drie, die de arbeiders verte
genwoordigen, hebben daarin nog zitting: 
Konings, Verhoog, Blaauw en Mej. Mr. 
Meijer. De laatste vjer hebben zitting 
voor de directie. 
Een eigenaardige opvatting 'Van Mulder 
en de zijnen over democratie, die dit l'e
glement in de oude kern hebben uitge
dokterd. Het gaat om de democratische 
rechten van de arbeiders en de vertegen
woordigers van Ingen Houzs hebben in 
v:erkiezingsr.:ommissie een uitgesproken 
meerderheid van vier tegen drie. In zo'n 
commissie zijn de belangen van de arbei-
ders in goede• h•anden .... . . 

Wie "'mag kiezen t 

ALLE arbeidel'S mogen aan de verkie
zing deelnemen, die op 1 J aruuari 

1949 de leeftijd van achttien jaar hebben 
bereikt en voordien tenminste gedurende 
drie maanden in dienst van het bedrijf 
zijn geweest. Iedere a:z1beider, die dus 
zijn invloed op de verkiezing van de 
nieU\ve kem wil laten gelden, moet er 
op toezien, dat hij op de kiezerslijst komt 
en hem een stembiljet wordt uitgereikt. 

Wie mag gekozen worden t 

GEKOZEN worden kunnen uitslui
tend de vaste arbeide1·s, die op 1 Ja

;rmari 1949 de leeftijd van vijf en twintig 
jaar hebben beo:eikt en op die datum ten- . 
minste drie maanden in dienst van het · 
Hoogovenbed1•ijf zijn geweest. Bij het 
stellen van candidaten moeten we daar 
dus ernstig op letten, opdat er •geen can
didaat gesteld wordt, die niet aan de hier 
gegeven voorwaarden kan voldoen. 

Treed toe 
tot 

"De Metaal'' 
...____ ______ _) 

Hoevee l c:andidaten 1 
l_liElRONDER· geven wij een opsom-
0 ming van de verschillende bedrijis
afdelingen met daarachter het aantal 
kernleden, dat door iedere afdeling kan 
worden gekozen. Daar e1· bEpaald is, dat 
niet meer candidaten per afdeling en per 
lijst mogen worden gesteld dan er plaat
sen in de kern besdrukbaar zijn, kunnen 
de arbeiders dus tegelijk zien hoev1eel 
candidaten 'Voor hun eigen afdeling ge
steld mogen wo1'den. 
Mdeling Aantal kernleden 
Binnenh~aven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Buitenhaven (met inbegrip van Staal-

haven en Weegbrug) ........... . 
Bouwafdeling ................... . 
Buizengieterij ................... . 
Central-e• ......... . ...... . ...... . 
Electrotec:hnische afdeling (voor bin

nen- en buitendienst ieder één ver-
tegenwoordiger) . . . . .... . .... . 

~~~ak~~fj· -~~ . L~b~r~Ü>~Î~. : : 
Magazijn en Oh.auffeurs ........... . 
Cokesovens ............. . ...... · · 
Ovenbouwafdeling .... ,· . . . ... . · ... : . 
Slakkenverwerking .......... .. . . 
Staalfa:briek . ............ . ....... . 
TranspoTtwezen Kernplo€'g .. . .... . 

2 
2 
z 
1 

2 
3 
1 
1' 
2 
2 
1 
5 
1 

Transportwezen Werktuigkundige .On-
derhoudsdienst . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Vervoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Walserij' Oost ................ . .' .. ' .. 5 
Walserij West . . . .. . . .. .. .. .. .. .. . 2 
Werktuigkundige afdeling (met inbe-'· 

grip van Algemene Werkplaats eti 
Brandw€er). Voor C.W. 2 en voor 
Buitendienst 1 'Vertegenwool'<'liger 3 

IJzerpark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Mek.og . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Cemij · . . . c..... . .................. 1 

Totaal 44 

De· nieuwe kem zal' dus uit 44 leden 'be
staan. De arbeiders zullen er op moeten 
toe zien, dat het strijdbare kerels zijn, die 
hun heiangen in! de komende twee jaren 
moeten behaz·t:igen! ! 
"[)'e NletlaaP' zal ze candidaat stellep, · ju~~ 
lie moeten· de rest doen. En denk eroirl, 
·h et millioen is nog steeds' ni.e<t Verdeeld. 
Bovendien is .'fan. B'rasser nog geen 1·ecl1t' 
geschied. ' 
Een goede kern Jieeft daal'in reeds direct 
een taak· te vervullen. ' 



De Metaal 
BOND V.AN WERKNEMERS IN DE META.ALNIJVERHEID EN .AANVERW.ANTE BEDRIJFS TAKKEN 

Afd. Amsterdag; Ni.'/8 Kei. errrgra ght §1 Tel 2 z4ö§p 

\ . 

Aan de arbeiders van de 
N.D.S.M. 

KamerD,den, . 
G.::..•oot i.s de v·eron twaardiging onder U ov·er het feit 

dat do la.ssers het \hnstaandeel NIET Llitbetnald hebben gekre
~en . Ev·enals U heb ben ook zij in 1948 hun beste krachten gefi.e..:... 
ven,wo.ardoor in dat ja.3.r hèt bedrijf een netto-winst van .ru1m 
3 mi llioen gulden beh::..ald e .. 

Dit is o:pgeb:i_;'acht door de k.rachtsinspa.n.ning van AL
I,E 3.:r·bej_ders en dus ook~ de lassers. Het niet uitbetalen 
va.n he';; w:::.nstaandeël is een g.r·ote ONRECHTVA/illDIGHEID en de ar
beidera van de Ned. D~k en Scheepsb. Mij mogen niet toestaan, 
dat deze onrechtvaardigheid tot gevolg heeft , dat de lasse.rs 
voo.r hun kinderen geen sc.hoentjes,gecn kleren kunnen kopen,dat 
de \rrou.u het zo hoo& nodige voor het gezin niet kan aanschaf
ien. 

lOMERAD EN, DE KEIÜ~ l.IOET VOOR DEZE ZLAJC OPKOMEN 
Z:':J Z.AL MET ALLE KRÄCHT DIEimN OP TE TREDET. ZODAT DE-tAS
SE~S HUN VJINSTAÄNDEE:. KRIJGEN ! ! 

De Uni e--kernledt::h WEIGEREN echter voor de belangen 
van de lassers zich i::i tec~zetten. Zi j weigeren dus als verte
eenwoordi gers van de a.rbe:iders hun plicht te doen ._ 

Doo~ deze hiltn'delswijze onderstetmen zi j in feite de 
dire8tic en v-erlenen hun medewerking daardoor ~an de aandeel
ho·Ide::c op1 ~.t d8z.e te.;1 koste van de gezinnen der lassers nog 
gr :J LE'.t' w ins~ :ü -:bE:·i.~l.<:~:!.d krijgen, 

krbei..iel'S v-an d·e N .D, S .M., gij zult het di_enen te 
~ij~,die de kern en het kernbestuur in zijn geheel moeten 
dwi l[!Clli bij de directie de uitbetaling van het Winstaandeel 
v·oor de lassers te verkrijgen. 

Aanstaande Dinsdago.chtend is het kernbestuur in ver
gaderin[; bijeen en wij roepen U op ,uit alle afdelingen delega.
tibs naz·r dit ka~nbestuur te zenden en te eisen- van haar , dat 
zij ~1o.ar plicht in deze als v·ertege.awoordi gerva:n de e.rbeiders 
n::tlco:m. 

DINSDAGCG!iTEND DUS UIT ALLE .AFDELIIWEN VfJ'l HET 

BEDRIJF DELEGATIES NA.Iill HET KETINDESTtJlJR ! ! 

ALLEN OP DE BRES VOOR DE LASSERS 

Het Bettuur . 
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------------------------------------------------------------------
":Je Metaal", Bond van ~ arknemers in de L1etaalnijverhe id en aan
verwante bedrijfstaKKen. 
AFDE1IlTG UTRECHT >:>eer . ; Leidset\:aue 114 

-----------------------------------------------------------------
:DENHEI.D 
I S AAlif ITLJ An.l3..:;1DEHS VAt-f \,'E.dKSPOû.~.\ 
0 N Z E K R A C H T --------------------
\"/er kapoorders ! 

Op 5 1.:e i hebt jullie je lot in eigen hand genomen . 
Op de botte wei.;;erins van de directie om een halve dag vrijaf 
beta8ld te eeven, hebt jullie als één man de fabriek veràRten. 

Terecht staan jullie op het standpunt, dat ~e 
!!ationale feestdag een betaBlde vrik_dae behoort te~!!.!_ 

Toen bleek dat de directie er niets voor voelde 
pm deze niet ~ewerkte uren uit te betalen, kwamen de Uniebesturen 
haar te hulp met een manifest , waarin werd medec;edeeld, dat deze 
zaak in de Vakraad zou worden be sproken. 

1evens werd, zo tussen neus en lippen, opgemerKt, 
dat het acht_raf niet zou meevallen om de werKgevers alsnog be
reid te vinden die uren te betalen en in een rondschrijven aan 
de vertrouwenslieden werd jullie ee ndrachtit optreden de bekende 
cornmunjstische rel genoemd. D~armee poo6den zij reeds bij voor
baat jullie te verzoenen met de gedachte , dat het onmo~elijk zou 
zijn om de halve dag betaald te krijeen . 

:Je Va!_!a8:_<2:_ .h~~}t_~~rt,ad~rd ën naar verluidt moet 
er nog weer eens over 6 esproken. Onze Bond is in de Vakraad niet 
vertegen~oordigd, dus weten we niet hoe het daar toesaat. kaar 
het is toch 1el zeer bedenkelijk als over een halv- dag betaald 
vrij-af al minstens twee maal door de ondernemers en de met hen 
samenwc: rke nde Uniebestuu.rders moet vcrden vert.?;aderd . 

Uverieens zijn wij met jullie bevreesd dat er nog 
een derde verciadering atn zal worden gewijd en een vierde en zo 
noctie noe een vijfde ....... . 

~an zijn tenslotte de arbeiders alhaast vereeten 
dat in 1949 de nationale feestdae niet betaald was . ~e geschiede
nis moet op de lan.:;e ba· ,n worden e;eschoven, zoals al met zoveel 
belantrij{e zaken het geval was! 

_j.:,_~ -Jl.G :iiET G3 13EUHEU! IJe Vak:caad heeft er maar 
weinig mee te maken. het is niet de Vakraad, die betalen moet, 
maar de directie van erkspoor moet deze halve daö vergoeden. 

~aar moet je dus a~nkloppen . ~n het kan er heus 
wel af . Over 1948 werd niet minder dan fl . 6 . 541 . 369, - winst 
5emaakt . 

Op 5 Lei nam jlJ.llie je lot in eic;en hand . ·,'lil je 
nu deze zaak op de lange baan ~aten schuiven om ten slotte in het 
vergeetbeoek terecht te komen? 

Natuurlijk niet. kaar dan moeten jullie, evenals 
op 5 l\'l.ei , zelf je zaken behartigen. Eist ui tbeta
line van de 5e Me i. Laat de directie , laten de 
Un i.e besturen een duidelijk antvwo_!d geven: 
.BETALEN OI!' NIHT. 
Ei st dat antwoord onmiddellijk en bepaal op korte 

termijn je houding!! 
"DE :tJ3TA.AL" ( 1'-i. V. C.) STA.\T l'fAAST JULLIE!! 

}[J;T BS STUUR • 



GE H '!1 I U. - - - -

Aan de Centrale Veiligheidsäienst 
te 
's- G r a v e n h a g e. 

GV/G Jri - 49 . 

Hierbij doe ik U toel-wmen: 

,~ -, 
r-: l 0 ·~t E I \949 
1 

le . de brochure "Politiek en VaJcbe"lveging", \,elke brochure is 

behandeld op de .t. . V. J .-kaderbijeenkoresten op 9, resp . 2.3 
April 194~. (Zie verslö0 kaderveruaderin5 ftxnhem CV/G Js3-~1 
rJ_ ·á. '-J'- '19 

2e . een exempla r V&'l het Kaderorga,.m nstalen Banden", '.ran 

De ~etasl (~ . v. c . ) 

.~ell.icnt ten overvloeàe on1iv· nt_St U hierbij nog de 

Nos . ~ en 6 van de .:.rooe.;;oven- bulletins en No . 1 van het -~ . J . S . !l .

bulletin , beide ui t 0 öVen van .De tletaul (E. V. C. ) te Amster~a;t . 

Arnhem. 
6- 5- 1949. 



BOND VAN WERKNEMERS IN DE ME~.A~LNIJVERHEID EN AANVERWANTE BEDRIJFSTAKKEN 

' 

' 

·~·~-.-............... 

.· P<>l\AtTI.EK EN VAJCBEli?EGING 
+++H+-H+ . 

:Oit ie de titel van da balangx-ijkB bl'jo
chu.r.e, vrna:cin is opge-~icmen: •ie verkl~r.ing van 
beo!.; :Bestuur der EoVoO,., welke ia_ u,\ tgegevan 
naar a~lei~ing van de jongst~ stak~ngeaQ -
tieao 

BeJ.angrijk~ ~mdat zij .de p:roi.Jlemen · l:;e .. 
han.de l ~ waa.!'mee grote ae·len van de arbei
de~sklaaee worstel~o De 6~n meer~ ' de ar.de~ 
minder , 

Pro bleme::~. als .tiet optrad eu yan de r-ese
ring en de Unie-bestu'IU'ders, die vooral pro-· 
'lllemen zijn "Ten vele Unieledeno . P:t·obleme:\ 
als: ~ij~.:·deze staki'ngën politieke stakm
~n ? Zijn deze 8takingén het :r:e3Ultaat vm 
de steed~ ~:::;9~nrel:1de nood 'cnder de arbeider~ 
o~ zijn ~i.j georganiseerd op bevel van de Q, 
P ,}! .. of' Mc.sk()1.). 'l . · · 

Problem~ over het ·feit welke ~asuJ.ta
ten h0bben .d~ze stakingen opgeleverd, wa.a.l'-
1Ji~ het zeer belangrijke vraagst)l.k van· de 
publicatie natu~~lijk áàn de orde. komt~ 

Kortom., wij n'er:ren ·aan, dat iedes kad.or
lid van "Ile Metaal" deze bel~gri,jke . verkl.a
r:.m.g, die volledig is ·opgenomen j~ het ' nu.m
m<3r van 11Werkend Nederland'' van 26 Maart, 
heeft gela~en en bestu.dee::rd,. 

Z:o niet, hij doet dit alsnogo Maar 
daa:>i'voo.Y> alleen is de~e verklaring n.i et uit:
gege·van..., Zij is opgesteld om, vooJ:al onder i 
de loden van de Unie-organisaties; opklaring 1 
te geneen ove:~ de jongste acties en 1nm by
zondel'l:>.P.den., 

Het is om deze reden, dat d.eze v~kla
.rlPg niet alleen een punt va:1. diepgaande ba-·· 
spreking :i.n onze organisatie zal gaan uitma
k~~ maar~ dat wij, tevens met dA. leden der 
Uu~.e-o::-ganisati es~ o·11er de problemen vau ge
o.n.ob.ten gaan wisselen. 

Wij mogen ons daarQm dan ook niet be-· 
pe:-:-l<lan tot de kadex-vergaderingen" welke op 
9 - en 23 April gehoudsn worden en waarvoOtt 
in dit nummeX' een . o'V·erzicht van de plaatsen 
waar zi.j wox-den gehouden, is opgenomen.,. Deze 

vergaderingen zullen ~ kader moeten 
scherpen voor wat ons v-aJ.:à,er te doen 
staat en h-en helpen in de opkla::i.ng on
de~ de Unieledeino 

Wij ss~~den reedliJ, Wl.J mogen ons 
niet beperken to~ de l~den vari de E~Vo 
C.,. Daarom ·zullan~"in aanelu.iting· op de 
kaderve~gado?inga:l, informatie'bijeen
komsten wo::r1en belegd~ waa:!'aan op gr.ote 
schaal anders-gaorganisee:!'den kunnen , 
dee lnen~no 

De organisatie vàn de~ru info.rma
tie·oij een,.lcom~'te-c. mag niet he ·t karakter 
drE:gon van openba:r:e vergaderi.nsen., doch 
zij di3nen systematisch voorbereid te 
wor.dan. 

De candidaat- toezoekers dienen 
stelselmatig in de 
te wo:'\'det~ en onz.e 
onze leden hebban 
langrij ~ taak" 

l:edrijwen aangezocht 
bedrij fsbastmren en 
hü·rin een z~i- be-

· De brochurep welke, zeer sp<"ciaa+ 
voor de ,Unieleden, bestemd isr d~ro: on
ze leden hiorvan kunnen kennishemen 
uit "U erkend N ed.e~ lanön r is tot d .Lt 
doel byzonder ~eschiktQ NroLWk61rig moot 
wor.den n~egaan welk Unie Ud dez.e bro
chure gekocht en gelezeu :1aeft" :Deze U
nieleden imme~s ZQllen zich het meost 
voor de infol'mat:i..ebijeenkoms·ten inte
ressereno 

Voor de plaatsen Arnstardam, Henge
lo en Jiotterdam zijn deze 'bijeenkomsten 
X'eeds op ~tapal gezat Gn zijn onze be
d:>:ijfs'beat,.u:e:~. bazig de voo.:: hun be
drijf tr.egEill.e~en. delegatie zo'n breed 
mogeJ.ijke samenstelling te geven., Dit 
laata.to voox-a1 zal 'bepalend zijn of uij 
in cns doel geslaagd z.ijn" 

ne O~e~ige plaat~en ~11Gn spoedig 
vo lg\'l:u en X9~h.twl;r.eek~ ucntac~ zal wor
d.en opgallomen., 

·---0~--
Ten aanzien van de 

een der.da wc::;-eldoorlog, 
d:c-e ig :i.ng v Elll 

zegt do vex- -

J 
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kla~ing van het Besfu.'IU: der EoV.,O., bereid zijn actieve st.ri.jd te voeren tG-

"De strijä. van de inte:mationale 
arbaJ.de:~skless~ voer haaz- gemeen.~ 

$Chappe li.j ke doeleinden is !Liet 
geri~h't ,teg1:m enig volk in de we
-L'eld, ;naa.t· tegan. de ui t"'J'J.iting van 
velen~ ta~ bate· v~ enkelen ~ d.eze 
::ltx-i,j d ga'at tegen de machten~ die 
bez:i.e ziJn eer.ll. à.~:rde wç-.reJ.doc:::-lcg 
voor té bareü1eno't 

gen het _9-:rai.gend oor logf!gevaaro 

G:Cl 

''"l)e Eo'I"O~ wiJ. ac·i:ief aan de st.rijd 
V:OIJ1' de vrede deelnenY:m Gn be
g:r.oet "äïïénals bondge.a.0·~en, die 
hetzol:.'de doel naBt:\'e·'len, .Q.~aaoht 
wa~:>.r. tieze z.ich bc:~vinden en onder 
W.:lJ.ke p :)li tioke - en econom.)..sc..'l].a 
syste!ll.Eln z.l..j lall'eno0 

D\l.s ook ongeac-ht v~ welke va,t.orga.
J.is at:\.e z-:j ó.ea l uitu1aken . Ongetwi jfeld 
v.al d~ a.ot:...;;"i'9 R":rij.d goo-r . de vrede, met 

.T'. S.':' ') on<li'Jl' dv jf o V o V ., - a:::bciûers , wa.nn.e 
wae.d.dar:r -vind~n~ Bij het. organise:ren 
"l'~..'l de infv·-:matie'bij ecmkomaten, zu.llan 
m1 .".., kade.\:' led en hi e!'~l) c~.i'lin.g .rErke1.J 1g 
meeten hrJude.a , .. Do B.U'ijd vo1n -~oden 
v-:ede is één en on1ee lbaar.~ · De ui tri.od i..
t~ir.g, dio de EoVoC" heeft ontvangen voor 
d~elnBloo aan het 'We:r:eldoon~es voor de 
v:;::cde ~ dat _.:van ·20 - 24 April t .e Pa,J~?ij s 
zal worden geh?udep., is dan <Jok:. met v.o:J.
lr:~ instcnm}~.g a8:avaa.;:d.o . · t 

Da \'09!.'be~:eiding~n . om te komen . t.ot 
oen r.eJ?.ree'en:tati~ye delega-.tie,. wel ke u.it 
20 mnn rooë' .-o~staan,.zijn 'in volle gang~, 

_::ne. !fl:etaáln .mag· .b.ierbi.j,. drie .man 
afva~r.à.igen en heèft · - hiel:bi,J': diz-ec.t 
me a I; X' eg el<?!:). g en•.)ffi011 9 dat :di: a . ip.Ju-
.:J t~:H~qn . <Ue :i.1.et "balangrijks .te ·- ~ijn :Voor · 
de mo tsab:li.~v ~rhaid, vérte~E'4W<?brdigd · 
·zi.jn" Na :djp b.esaad,zij:ri' hfe.:;:voor uit-.'' 
ge~;:·.'Zl~!\ de schoepsbou:.V, ·d~ ·hoogoven~ en 
de ll'~ëiünebc:luw,, . Il~<rt. tot .:.st~d-hre~en 
va~~- de :~f.:aardig!ng ~s ~ ·volle .. gang' en 
wq z· jn e.~.·v"'~ cvertuigd ·oon w~rkelij).m 
,. re1e<-d-elegc;tie ~;ot stand .te·: :brei'.geil'.. . ' . 

·:vrelc~-delega tie'~~ hetgeen :OO:~ë- . 
kmi;J dat am ,de leden hiervan ·nièt bO.:. 

' p~lcnd is !nll,'l g~lo.Pt.', ~ · poÜtieke o
~·.'eri:i.ü~ing ,~ h:tL"l ' vakorgani$atïe; . ~,·!foqh 
·üt ::l1t\· •A>ld . of z.i..j . :\ .Q&Ypo~waa:raèj,ij k; 
.tl~t!...3d:,Ü~~~n· ~l8"':i be·?-~sl_yen ~~.:..3..;:.~2: 

·,' 

De leden v lZl d.e delegatie zu.llen op de 
in-for!II3tiebij eenkomsten worden voorg&stè.ll 
aan de arbeiders uit de overige bedriJven!' 
die •:>p deze ·;r.i.j~e kénnis krijgen van \7ie de 
metaa J.nij v·erhei"d vertcg enwoordigt en welke 
zij hun vred.e::mensen kunnen meagcrr~ naar 
het Congres\, 

Het organis~r~1 van deze i nformatie
bij eenkomsten op ee:r1 zo goed moge'li jke Yr.i.j 
z,e, wordt hie .t'IOOde nog' aens ext.=a onder
s:Preept .. Moge al onze kaderleden z ich h i er
van terdege bewust .zijn en a l hun krach t em 
gever.a. voor dit belangr:i.jk stuk werk, in 
dienst van het werlcend volk(, 

WAAR VIND!BN DE KADERVERG-ltDERINGJ!N PIAAlffi ? 
·iiiiiiiii!HIIIIilll!liiH 

De kadervergaderingen, \7elke voora:r 
gaan aan de in.format5.ebij eenkomsten, uo.rdon 
g eh::.u.den op 9 - en 2 3 Apr i 1 

De vergaderingen van 9 April vinden 
plaata ;;· 

!LKMAAR> Cafe "C0ntraal" ~ Hofplein}van 
4 -· 8 '\A.Ur; 

_!1JfSTERllAM_, Hotel / 'de K~on1~, Rem-
br andtsplein 17v van 3 - ·10 .. 
uur; 

DORDFtECI.:T ~ Gebouw 11 Americ an't , zaal 4, 
Gro>anJnt:\kll:t 47 , vaa 4 - .f3 · . 
uux; . 

ENSC.FJill.DEy Café wde Vluch t en·, .- . Ol.den
zaalsastraat 153 ~ '"· ~'an 3 - 'j. · 
uu.r; . " ~. · . 

Q!!Q~l)N.GElif_~ .Huis 0 de Beurs~• , Veemarkt, 
van 4 - a· uu..~ ; 

DEN HAAGt Ga bou 111 ;
1 Amic i ii i~~· 1 , z-aa 1 21 0 

• • 'Cf est einde 15 9 van 4 - 8 uur; 
~ARIJ~, 9-ebouw nNij-u:erheidn ~· Jan.~ -

. . straat 8.5 9 v·an 4 - 8 uur; 
· · Hl!ER~, Café Bosman, .lfalkm'bu.~gerrrsg 

' . · 18? va~ .5 - 9 uur; 
KOQG AÖ':o ZllA!_p Hotel 'ÇDe \'Taakz.sam-

)• . 
' . 

hei d11 P van 3 - 6u30 
uur; 

~E.lliJAM·1 Gebouw. "Odecn", . Gouverm-
. ·s.j;.::~at ;·:~ 4 - 8 uur ; 
TI'IJ3URG.~. -.. C'á:r6 '!Havenzicht'1 · {Jo Kammin
-. - ,:-.- · gà~..9 -· .. ;hus~aven ~2, van. 4 - 8 

. '. · · üui-;··: :-.. · .. · . · .. · .. · 
·.~-~J!!, G;_ebouw ~~~9-~ph: ~u·.:w .. e t enschap •• 

.. • ' .oJ'_-.: 

.. ; . 

. ·. . .. . · . 
..,, I .. : ' '~> .: ~~· :· · .. ·' I ;. 

' 
. ' ,.•: ·~·. ~ .·. 

·{·~ ·. ~ :::.~! 
. , f,._, t.~ ~.( • ._ .. • ":"i 

'.:.~ j 

"• 
· . ~;' :,:·.·..-< ~~-~ . ::·· ',;! .:: . ' 

~ ••• i 

·.·. . '· , ·.· : .. ' : ...... · . ., 



pen. Mariaplaats 27 ~ van 4 -
8 uur; 

PlaaH. en a~UtvangS'l.:.uz- vaa de vergade
r:ng ?P 23 Apr~.l zullEO wij in ons vol -
g.nlli n:IU"..al.!:lr bek~<l maken., Wij r ekenen e.rop11 
t'.a~ .~ll~ lraderledan. van ~JB Me'taal'" op deze 
~~de~ergeûe=ingen ve~tsganwooxdigd zullen 
zijn~ opda~ ZlJ voor d.e komende taken., 
waa:t"va;:L het o.rganisere.!l. en het 'oijd.ragen in 
tl.e Jinrnt~s ie op da kaO.e:.'bi.jeell.kOm:iten zeer 
llt:l~x.:~!'.ljk zij~~P •rolkomen bex-ekend. zullen 
zijn.., ~ . 

lESSEN Ul'l~ :OE I.MSERSST.AID.NG 
.::-·t·'t+T-H-+++++++ 

H~.rt c:o!" • .f'lict 1Jij cle lasee:r!'l van de liu 
Do3oMo te Amatardam is reeds enige tijd 
a.}!~+.~~.· d '3 :::.1.g., 

D~t{OUdank~ hoeft het noo :fdbestuur 'Vtan 

u:r;e Y.et Fl.sf1 gemef:.'lû de leervoJ.le lessen uit 
dez.'.3 s t.ak.ic.g zo r-uim mogelijk onder de ar. -
t8iie~a te ~e~tr.eideno 

Hiestde ~s een brcchure geschreven, 
·.v-.üJm ir.middels aan alle afdolingen is toe
gezonten VOO!' de verkoop ondeX' de mctaal
al.,.~ a i.è.e::-:'1, Gij zijn e~ven over.tuigdp d.at 
dv~.B b;. ocl~ul'S ·)P t'alr.ijke V".!'agen 9 welke~ 
vo:>:ral ~.m.d,e.r de TJnieled.en, t oaov;:> dit ~on.
f~. 'i.ryt zi.jn ;ge:o:eZten, eP.ri .• juist antwo~rdgoof t 
er. du·~ d.oza bro~hure ons tevens de lessen 
za]. versnhaffant d5 .. e noéii.g zi-gn voo~ de ko
men0<~ r. ~Y: ij d" 

))(.; p:rljs . voo:-: deze smakel ijk ui tg~ e vo~.-:-dr~ b:o:oolJ.lll'EÎ~ welke,. ondanks z.ijn' om.~ 
v&-.gJ tooh zeE:~.~ gemakk13lijk leest , b~ 

d:~.·a~gt; Fl., ·o,.10 en kan voor iema::ad., d.ie be
lang a te~. ·t .i.a d~ zt .. d.jd van de arbe i ders -
kJ.a!lse 9 ge.,;l'l bGzwa~ z i.j:tlo U ij ·venraohtE!llL 
é\ao. ookJ è.öJt .mze ka<.l..era o:ls binnsn enkele 
vtel::ou het enedEl be:;: icht 3ullan zen..len , dat 
d.e t:<'ocl:u .~e is uitver !r..ochho Zen klei~ ;k\'Tan
t,·,_,m is ·çoor n~fc;:l~tel lingen nog op ons kan
t':>o:.• ; aus ni..euw.nJ. hoeft bij v:raag, zonäe:::
aani)i)ê!, te .ui 'ljtc.a., 

:De b;.· .JCh-;v.'e ·ba~ at '.iev ens een aanmel
dl!l.g('fo.mDl.lieJ:> aaa. de echterzijd.e~ zodat 
t'nk d.e vez-ste:rkiug va:c. onze orgmisati..e in 
dtl \rcr koopac"':ii9 ter hand. genomen kan v.ror.den. 

B0.ri:onkt: F.Ji.N •tET:\S'IERKING VAN ONZE BOND$ 
I S EEN I!EBSTERKIN~ ~rAN DE STRIJD Vll :DE ME-

T AA IAR:BE!DER'3 I 

HET GESC HIJ.. B!.]j DE HOOGOVENS 
·H++++ I I i I I I I ; 

3 

In de pers zijn t, ~ ·:;<;~·l5'..~hi.J.lr.!!:L>óle 
mate indrQkken gevestigd onder de arboi
de=s, als zouden or grote spanningen 
zijn tussen o~~e leden Hoogoven-a:rbeL
de:r:-s en cn.ze Bond., · 

Met fll()rkande koppen en .'nvolledi·· 
ge artikelen poogt men v:e.rwarring in 
onze rij en te zaa iono Vfat is er echter 
aan de hand ? 

Re0ds geruime tijd bes tonden er 
meningsverschillen t~soen onze organi
satie en enige kaderleden, voorn~e
lijk zitting hebbend in de bedrijfe~>; 
kern, over de wijze ven \7erken van de 
l aatsteo Contact met de o.rganisatic 
werd practisch door ~eze ke~leden 
niet onderhouden; hetgeQn e::toe la id 
de, dat inz i.ch ten ontstonden onder 
deze kaderleden» die nooit ~iie van 
onze kaders kunnen z ijn0 

Standpunten:~- als zo1::.den e-r ge
meenschappelijke oo langen tussen on
de~eme:rs en arb~i der,s . best aS!ll P zijn 
in vol kon:r:m teger..s~:üling met de wel·
kelijkhoid en mat de lijn de~ ~0V0G . , 
die z ich basee?t op deze werkelij~ 
hei do 

Standpunten, die ertoe leiddQl!J1
1 

dat de ze kaderled~ s ceeds verder af
zalcken vm de strijQ.. voor de be l angen 
dar ar'bei•ierso · 

Een teffend voorbeeld hie~an 
was de verdeling ólan een milHoen 
gulden, dio de Hocgoven-directie zo
gmaamd voor de arbei de~s te:- be -
~chikking had gesteld en hetwelk 
slechts tot d0e1· had de loonst.r ijd, 
die ontegEnzeggelijk gokorr.en had. te 
on tgall!l.o · · 

De Dir.actie wilde dit millioGn 
voor sc.holingsdo aleinden a-te e benu~ 
teno 

De kern zeit hot moe.•~ in hat 
lo0nzakje. 

Een .;uis't standpnnt., m.':lar wat 
je niet àool·geyoe:.'"(j, krijgt~ \'lann ef':l r 
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j~t niet m9t de arbeiders en hun organisa
ties hiervoor gezamEnlijk .:>ptreadt. 

De feiten hebben dit dan ook bewo
zen en het millioen is niet8 zoals de 
kern agnvanèelijk wildev in het loon
zakj a van de arbeiders' gekome:tk, Het j.s 
gedeeltelijk ter beschikking gesteld in 
de vn!l!l van VOI'.VS;::~otten, dia de erila1-
d.ars kunnen opnemoo en gafree ltelijk bo
nut voor bovengenoande fonclseno 

:>.>e di.J"ecte nood is a~t opgelc,.sto 
Een and.e.r voorbeeld was liet optl'&., 

den v~n d.e kam inzake een cud-ve.l.>zeta
s·tr:lj der J gn Brassex? ielll!lnd. ~ die door 
dP. voormall.ge koninging als é'n de.r. bes
i;e Vf\r.zetsat.'t"ij d.ers is onde.rsclo.siden" 

Deze kame.:ra.adi die niet onmiddel
lijk na (\e bevrijd.jng zjjn wel'k bn OI>
nemen, door voortzetting van zijn wer~ 
uit de ollegalitei t, zij he·~ dan in sn-
de.\"e vo.;-:n 11 is tha:1s werkloos en komt e.r 
bij de Hoogovens niet meer in, cn!lanks 
het feit, dat hem dit destijds is ·i;oege
zegd;, De kern r.ull houdt zi eh zog~. neu
;jraalp maar het resul ":iaat 'fan .deze neu
traliteit is, dat Jan .Brasser neg op de 
keien staato De !::ar- mo-et hie-r á:O:bai
de:rsvertegemloo.rdiger. zijn en niet neu
traal11 maar aan de zij da van de a:r:be i-· 
de:rs, in dit gewal v~n de arbeiders Jan 
B:rasser • s taano 

:Deze houding van de kem is door 
ons HoóftlbestmL~ fel gecritiseer d en 
toEY.ri kwamen arg~nten als .opdrachten 
van de CoPoN. anz,. ;J'4.en.. 1èze .de vl?.rkla
l'ing der E0 V. Q0 en men :bègrijpt de waar-
de van de:.;e argumenten,. · 

Rat ge,~olg van één en ande:r was !I 
dat een aan tal kaderleden bedankte 'IOO?i' 

onie organisatieo Aan het hoof-i stond 
P" Mu.lder. diep sinds de bevrijding 
eerst lid was van de EoV~Co, tnen r~ar 
het NoVoVo ging~ toen weer lid werd van 
de EoV •. co en thsns weer (nog) dakloos 
rondloopt~ Eon bericnt ging naar de pere 
6'.!\~ voo.!t'iat wij va.'l'l het bedanken. k9nnis 
hadden; konden wij dit uit de krant ver
nem:L."'\o 

Moet ons deze si~atia vervntrus
ten 'l Geenszins l Natuurlijk vonden wij 
he+. or.p~ettig~ dat een .aantal arbaide~s 
voos onze organisatie boiank~eo Manings-

verschillen, die e: ZlJn en altijd ZQllen 
blijv-m, di e::1en _i;:. de organisaiiie ·opgelos t 
te ku.a..'l'len wo r&mo 

De Roog:>ver.-ar "ceiders zijn echter dui
delijk door ons voorgelich·!; enp in onige 
bulletins, is onze m.eo.ing "laar voren g&
bracht~ Instede van taxuggang zien wij, 
dat juist nu een behoorlijk aantale nl8Ulve 
lede:!:l zich voor onze organisatie gemeld 
heeft, hetgeen ons bewijst, dat onze in.
zichton door de a:rbeii.l.ers gedeelçl vord.en. 

Trfij .::>iïaan aan de voo.'I"a"!ond van de 
kamverkiezingen bij de Hoogova..~so F:n ook 
hierb).j zijn wij e.rvan ovex-1uigd 9 dat de 
arbeiders zullen ~oner.. vertrouwen in de 
Eo VoCo en haa.!' Yakhon:ispolitiek te sttlllan .. 

• OPROEP 
"'rl-

Vele Nader J.aLdsms betu.igden lun in.
stemmi:ag met het stre-..~n, neergelegd in de 
opJ:oep tot het Wereldcongres voo.:-: de vre
dei walke uitging van E.et Internationale 
Ccntac~bureao.l ·ran Inte:!.l~ctuelen voor de 
Y l'ede an c\e Int e!'.na t ionale !) emoer-at ische 
Vrouwenîedaratieo 

De oproep zelge vindt U ged:u.kt in de 
brochure ~>po 1 it iek en -vakbe\7eging"., Onder 
de~e N ede~.:landers t.raf:'en wij o"a o aan: 

Prof, Dro UoFQ Wertheim, 
Jhro Dr. N ~ ?an S1.whtel~~ le.tte.rk.., 
Dr., ·o. 'tl'En Em.ie Eoas. 
IT.oSoJo.Rutgers, . 
Han.rlê'tte · 11·an Eijck, letterkundige, 
Tl'l~n ~e V,r.~s-, lotterkundigep e 
Rh1Jnv1s ]elth {den Rnagis psychiater) 
M A1.ma · Heyuon~ 
Charley Tooropp schilderes 1 

Haalcon Stctijn; nru.::licuso. 
Over de gehele wereld st:.tu..\'den reeds 

organisatiess gez~menlijk 310 millioen le
den tellande J adhae~ie- 'b'3tuig ingeno 

BeQ\'ijfsafoeid~rs! Blfjft niet achter ; 
kaderleden ondersteQnt in üw bedrijf elk 
L'-li tiatief hierino Zo dit er nog niet is, 
pleEgt overl~ met UYT mode-c~rb3Lders en 
neemt Uw l'l'.D.a tregelan, 

Zendt de adhaesié-betuigingen uit de 
bedrij ven naar; 

Haakon. S"Gotijn, Johan Ver:tru.lstst.raat 
26" Anste2:dam-Z,. 

Voor o:-:12e kade1·lede1~ geldt vanzelfspre
kend~ dat zi.j d aa:r.nanst de 0xganisatie vol
ledïi op d<3 hoogte hou.de:n" 
=====:~---------



6. L(L( 

l~c .. l r/..1-~~~-j 

IJit;:ave E. V .C. afd. Alllsterda- PRINSENGRACHT 739 • TEL 33381 

No. 12 26 Maart 1949 Prijs 10 cent 

ACTIES IN HET BOU.WBEDRIJF 
·CONFLICT BIJ AANNEME-R HESSELS 

gevoel te bezitten dan· de ambte
naren van het G.A.B. Zij door-

. zagen ogenblikkelijk de ware mo
tieven voor het ontslag. En zij 
lieten hun collega niet slachtoffe
ren! De hele ploeg van 8 timmer-

· Broodroof als strijdmiddel t!~r reactie 
Bij' het betonbedrijf van :ijessels, 
dat werk . uitvoert voor de ~allà:;;t 
Mij, is sed-ert geruime tiiid o.a. 
kameraad .. Arie van Dijk als tim
merman werkzaam. Hij is de ver
trouwensman van de . ploeg en 
wie Arie k&nnen, wete:ri" dat hij 
zijn houding op de juiste wijze 
bepaalt als het de verdediging van 
de arbeidersbelangen betreft. 
Zulk een vertrouwensman is een 
doorn in het oog van de heren 
aannemers. Reeds lang werd er 
gezoch;t naar ~n mot ief 'om hem 
kwijt te raken. 
';ren5lotte slaagde aannemer Hes
seis erin van: het Gewestelijk Ar
beids Bureau vergunning te ver
krijgen voor 5 man; red~n: afloep 
·der werkzaamheden. 
Nu was · het varkentje gewassen, 
zo meenden ·de heren .. Voor enke
le'!\ werd het ontslag· ~ngedaan ge
maakt; voor hen zou de baas heei 
grootmoedig wel een gaatje weten 
te v~nden. 
De : ontslagvergunning voor Arie 
van Dijk evenwel werd in toepas
sing gebracht, hij k~n vertrekken. 

Politiek en 
Vakbeweging 

De reeds in het vorige num
mer van de Stakerskrant 
opgenomen belangrijke . ver· 

· klaring van de E.V.C. in·. 
me . de arbeidsconflicten 
der laatste maanden is in 
brochure-vorm verschenen. 
Deze sam~nvatting van de 

. be1-·."lgrijkste lessen uit de 
strijd, vormt uitstekend 
scholings. en propaganda· 
materiaal. 
In het bijzonder leden der 
Unie-organisaties wordt le
zing en bestudering ten 
zeerste aanbevolen. 
Te bestellen bij de bestu
ren der bedrijfsbonden. 

PRIJS 5. CENT 

G.A.B. tegenover de 
arbeiders 
Het Gewestelijk Arbeidsbureau is 
een neutraal bemiddelingsinstituut. 
Het moet toezien, dat het ontslag
recht door beide partijen gehand
haafd wordt. Het mag eerst ont~ 
slagvergunning verlenen, als na 
onderzoek is komen vast te staan, 
dat een wettige reden tot ontslag 
aanwezig is. 

We kennen uit het grijze verleden_ 
~é gr-e~el~ze willekeur van werk
gevers tegenover hun onderge
schikten. Er was een tijd, dat de 
ondernemer naar hartelust zijn ar
beiders de keien kon opsturen, ook 
al was er geen enkel steekhoudend 
motief voor aanwezig. Al te dik- . 
wijls werd het werkelijke motief 
verzwegen; arl;>eiders die voor hun 
recht opkwamen en een voorbeeld 
voor hun kameraden waren, wer
den eenvoudi/ ontslagen met de 
mededeling: voor jou is er geen 
werk. 
Gaat deze toestand van 'volslagen 
rechteloosheid terugkeren in Ne
derland? Kan men in 1949, ter
wijl een Buitengewoon Besluit Ar
beidsverhoudingen geldend is en 
de geleerdste juristen aan het 
dokteren zijn met het Arbeids
r~cht, weer evenals in het on
zalige verleden arbeiders ontslaan, 
indien zij naar het oordeel van de 

I• baas te progressief zijn? 
Het heeft er alle schijn van, dat 
het G.A.B. zeer willig~ medewer
king verleent aan het weer in het · 
leven roepen van deze wan toe- . 
standen. Een eenvoudig onder
zoek, met inschakeling van de . 
A.B.W.B, (E.V.C. Bouwvak), had 
aan .het licht gebracht, dat er van 
afloop der werkzaamheden geen· 
sprake was! 
Aannemer Hesseis heeft zich . in . 
bijzijn van de ~beiders en van 
onze bestuUJiders uitgelaten op de 
wijze van: van Dijk is een figuur 
die ik liever niet op mijn werk 
heb. 

De vergunning tot ontslag is niet 
verantwoord; het is een tegemoet
koming aan een afkeurenswaardig 
reactionair streven van een onder
nemer. Het is een tekortkoming 
van het G.A.B., . ·wáartegen ': ten 
:Scherpste geprotesteerd moet wor
den. 

Arbeiders 
solidair en strijdbaar 
De ploeg, waarin Arie van Dijk 
werkt, blijkt een gezonder rechts-

. lieden ging in staking en stelde de 
eis: intrekking van het ontslag. 

· Een prachtige houding! Hier wordt 
het bewijs geleverd, dat de arbei· 
ders ook bereid zijn de strijd aan 
te binden tegen onrecht en wilie
keur. 
Laten ·de heren ondernemers re
kening houden met deze mentali
teit; laten zij tot het inzicht ko
men, dat men in 1949 niet mèt de 
arbeiders kan doen wat men wil! 

STAKING BIJ MUIS 
Bouwvakarbeiders paraat 

Het blijkt, dat de < bouwonderne
mers de hoop nog nief hebben 
opgegeven wat betreft het verlagen 
van ·de . lonen der" bouwvakarbei
ders. Het blijkt tevens, dat zij een 
valse hoop koesteren; want iedere 
nieuwe aantastbg van de lonen 
wordt ogenblikkelijk scherp afge~ 
wezen en de geschiedenis leert, 
dat de bouwvakkers de strijdmid
delen der arbeiders goed weten 
te gebruiken. 
Het is thans het aannemingsbedrijf 
Muis te Diemen, dat een flinke 
loonsverlaging aankondigde. waar
schijnlijk in de veronderstelling 

'verkerende, da~ het nu wel geslikt 
zou worden': Het was misgerekend:. 
het muis{e van de loo:lSverlaging 
kreeg het onvermijdèlijke staar
tje, het werk werd ogenblikkelijk · 
plat gelegd. Vijftig bouwvakal'bei
ders gingen in staking. Het betreft 
leden van de Uniebonden en van 
de EVC, benevens een aantal on
georganiseerden. 
De. ABWB (EVC), die op dit ter
rein over een rijke ervaring be
schikt, heeft de lei+ling van het 
conflict. · 
De actie van de ABWB voor een 
verhoogd basis-uurloon · voor het 
gehele bouwbedrijf, die reeds door 
zeer vele leden der Uniebonden 
:volledig onderS<ilireven ·en kràch-

· tig gesteund wordt, blijkt steeds 
meer dç enige juiste oplossing 
voor de ordening van het loonbe
stel in de bouwnijverheid aan te · 
geven. 

Ook de nieuwe ervaring van deze 
vijftig makkers zal het zijne bij
dragen tot de versterkbg en het 
welslágen van deze loonactie voor 
het gehele bedrijf. De steeds weer
kerende stakingen wo1·den uitsLui
tend veroorzaakt, doordat het con
tractloon te laag is en dus de on
dernemers steeds weer trachten, 
met een beroep op dit onbruik
bare en zelfs gehate contract, het 
levenspeil der werkers · drastisch 
omlaag te drukken. 
Wij hebben vertrouwen in de sta
kers, zowel de EVC-ers als de 
Unieleden. Zij zullen met te meer 
kracht en overtuigiti.g de actie van 
de ABWB helpen voeren. De Unie
lenen ·zullen de reeds zeer grote 
druk op hun bestuurders nog doen 
toeneme~. De bouwvakkers op de 
a..'ldere werken en ·in de kampen, 
ook zij, die juist een heftige loon· 
strijd achter de rug hebben, zullen 
in hun activiteit nog gestimuleerd 
worden en .... ·zij zullen als van 
ouds de solidariteit in toepassing 
brengen, opdat deze staking op 
volle kracht gevoerd kan worden 
en tot de overwinning zal leiden. 



Actie et Veenb~drijf • 1n 
Eerste staking met succes bekroond' 

Het is tot nu toe blijkbaar aan de aandacht van het grote publiek èn om zich over het contract uit te 
van de dagblad· en vakpers ontsnapt, hoe zich de toestand in de Drentse spreken, in de middag van de
veenstreek heeft ontwikkeld en aan welke spanning de werkende he- zelfde dag was reeds bekend, dat 
volking dezer streek in de laatste wel~:en ten prooi is. het contract ongewijzigd gehand
De jaarlijkse turfcampagne, die thans voor de deur staat, verschaft ge· · . haafd bleef. 
durende een beperkt aantal maanden een bestaan nan vele duizenden 
veenarbeiders en wie ook maar iets afweet van de levensomstandig
heden in het veengebied, waarover "Onze Toekomst" in dit en vorige 
nummers reeds een en ander gepubliceerd heeft, kan zich de jaarlijks 
terugkerende spanning vlak voor het aanbreken van de werkzaamheden 
voorstellen. 

AANVAL OP DE LONEN 

Dit jaar zijn de gevoelens en ver
wachtingen van de arbeiders wel 
van heel bijzondere aard. Ook de 
werkzame ·bevolking van dit deel 
van ons land, · waar het aloude 
handwerk van het turfwinnen be
oefend wordt en de moderne, ge
mechaniseerde industrie met zijn 
dichtbevolkte arbeiderscentra nog 
slechts schoorvoetend is doorge
drongen, ook deze bewoners van 
de vlakke en sombere veenstreken 
maken. op gevoelige · wijze kennis 
met de loonstop-poLitiek onzer re
gering. 
Er bestaat een ·Collectieve Arbeids 
Overeenkomst, die een waarde-

"loos stuk papier is, want de tot 
nu toe in werkelijkheid geldende 
lonen en tarieven hebben altijd 
belangrijk afgeweken van de in 
dit officiële document vermelde 
lonen en tarieven. 
Zoals in alle bedrijven in. Neder
land is nu ook in de veenderijen 
de aanval van de reactie - en 
waarlijk niet voor de eerste maal! 
- ingezet op het wel zeer sobere 
levenspeil der werkers. 
Deze aanval was misschien wat 
minder bruut dan elders; het was 
nog niet nodig de looncontroleurs 
van de regering op pad te sturen, 
een moordende lastercampagne in 
de pers is tot heden nog niet ont
ketend. Men heeft zich eenvoudig 
beperkt tot onschuldig lijkende 
contractbesprekingen met de Unie
bestuurders, welke besprekingen 
tot gevolg hadden, dat het he-

D.U.W.-ACTIE 
Werktijdverlenging 

afgeslagen 

Arbeiders van het D.U.W.· 
object "Eendrachtpolder" 
te Halfweg weigerden zich 
bij een verlenging van de 
werktijd van 12 tot 1 uur 
op Zaterdag neer te leggen. 
Zij werden. zoals in de "so
ciale" D.U.W. gebruikelijk 
is, voor twee dagen ge
schorst. 
Na bemiddelinl! door het 
Landelijk D.U.W.-bureau 
der E.V.C. bij de Inspectie 
te Alkmaar werd de schor
sing tot één c'ng verminderd 
en de werktijd op bevredi· 
gende wijze geregeld. 
Een zelfde geval deed zich 
voor op een ohject in de 
Wieringermeer, waar Za~n 
se arbeièers aan het werk 
zijn. Ook hier werd door 
tussenkomst van het DUW
bureau der E.V.C. over
eenstemming bereikt. 

staande contract ongewijzigd ver
lengd is. Men begrijpe goed: het 
bestaande contract, waar niemand 
zich aan hield. 
Van de zijde der verveners is 
tegelijkertijd een "onschuldige" 
fluistercampagne ingezet. M€n kon 
de afgelopen maanden zo hier en 
daar het geluid ·. opvangen:· de 
veenboeren zullen zich straks aan 
de bepalingen van de C.A.O. hou
den. Er groeiden op deze wijze 
zeer gemengde gevoelens: ener
zijds dachten sofnmige arbeiders 
het zal wel loslopen met de lo
nen, want het contract wordt niet 
verlaagd; anderzijds was er een 
neiging kleinè verslechteringen te 
slikken, want invoering van het 
naakte contractloon van de heren 
van de Unie zou nog veel erger 
zijn. 

VERFOEILIJKE ROL 
UNIEBESTUURDERS 

Ieder ziet de berekende sluwheid 
van de · Unie bestuurders, die doo.r 
hun contractbesprekingen met ver
zwijging van 'de werkelijke loon
v,erhoudingen en · rn~t volkomen 
negeren van de schrikbarend ge
stegen kosten van levensonder
houd, .de weg effenden voor de 
ondernemer's om hun aanval on
gemerkt in te zetten. Vastgesteld 
moet worden, dat de leden der 
Unie-organisaties wat meer druk 
op hun bestuurders hadden moe
ten uitoefenen inzake de vaststel
ling van het nieuwe contract. 

· Blijkbaar hebben deze leden zo 
volledig hun vertrouwen in hun 
bestuurders opgezegd, dat zij er 
de voorkeur aan geven zich vol
komen afzijdig te houden, hun 
kruit te bewaren .totdat de cam
pagne een aanvang neemt, en zich 
met de E.V.C.-el'S aaneen te scha
ren, om de mogelijkheden van 
strijd voor verbetering te bespre
ken. 
Het feit, dat een openbare verga
dering van de E.V.C., te Emmer
Compascuum gehouden, door meer 
dan 60% N.V.'V.-leden bezocht 
werd, spreekt in dit opzicht boek
delen. Terwijl de Unievergadering 
in N. Weerdinge wel iedere twij
fel aan het gezonde inzicht der 
arbeiders inzake hun directe be
langen grondig opheft: aanwezig 
waren 2 bestuurders en 1 Unie
lid! 
Het behoeft in het geheel geen 
verwondering te wekken, dat on
der de leden van de Unie weinig 
belangstelling voor het Uniecon
tract bestaat. Niet alleen komen 
in het daarin vastgestelde loon 
geenszins de werkelijke behoeften 
van de arbeiders tot uitdrukking, 
ook de inwendige vakhondsdemo
cratie ziet er vreemd uit bij de 
Unie. Op een avondvergadering 
was de gelegenheid opengesteld 

STRIJDGEEST 
BIJ DE ARBEIDERS 

Het moge dan vaststaan, . dat de 
leden ' der Unie-organisaties zich 
nog niet voldoende bewust bleken 
van de beslissende invloed in de 
eigen organisaties, die ze toch 
gezien hun strijdbare houding op 
de veenderijen wel degelijk bezit
ten; deze Unie-leden tonen zich 
bij de . verdediging hunner lonen 
tegen de werkgevers wel heel goed 
bewust van hun beslissende macht. 
Er is in dit opzicht geen enkel on
derscheid tussen leden van de 
E.V.C. en leden van welke Unie
bond dan ook. Het gemeenschap
pelijke werk op het veld, de ge
meenschappelijke strijd voor hun 
gezin, doet al deze arbeiders in 
volstrekte eensgezindheid tegen 
de bazen optreden. 
In de strijd zijn ze één, zoals ze 
in het afwijzen van het papieren 
lciondeci:eet, waaraan de bestuur-

"ders der Uniebonden zo welwil
lend meegewerkt hebben, één zijn. 
Uit gehouden openbare en kader
bijeenkomsten was reeds komen 
vast te staan, dat men bij het be
gin der werkzaamheden niet op 
de voorwaarden van het contract 
aan de gang zou gaan; zoals trou
wens in de afgelopen jaren nog 
nimmer volgens contractvoorwaar
den gewerkt was. 
De grote vraag, die .d.e geesten in 
spanning hield, was nu: wat zullen 
de ondernemers doen bij de aan
vang van het turfseizoen? Achten 
zij de tijd gekomen om hun slag 
te slaan? Heeft de verraderlijke 
rol van de bestuurders der erken
de organisaties, die geen kip op 
de vergadering krijgen, die niet 
te vinden zijn als de arbeiders
belangen verdedigd moeten wor
den, die alleen oog hebben voor 
de belangen van het veenbedrijf 
- dat is voor de brandkast van 
de werkgevers - voldoende ver
deeldheid en verwarring gebracht 
onder de arbeiders? Heeft het 
gefluister over contractlonen-en
geen-cent-meer, dit vieze onder
grondse wapen, dat steeds . meer 
tegen de arbeiders ingezet wordt, 
de geesten der werkers murw ge
noeg gemaakt, om· zonder gevaar 
voor bedrijfsstoornissen de loons
verlaging te kunnen do.orvoeren? 
Welnu de proef is genomen, en 
de arbeiders hebben hem glansrijk; 
doorstaan. De eerste aanval der 
reactie is gebroken. 

STEL DE 
OVERWINNING VEILIG ! 

De ploeg toch, die als een der 
eerste het veld inging x;net de bag
germachine, kreeg te horen, dat ze 
zouden werken op contractloon. 
De ploeg eiste het oude loon, dat 
in geen enkel contract vermeld is, 
en toen dit geweigerd werd was 
de staking een feit. Het spit is af
gebeten voor alle veenarbeiders in 
deze campagne".. en de eer van 
deze . daad van grote betekenis 
komt toe aan 8 Unieleden (6 van 

het N.V.V. en 2 van de C.N.V.) 
en 2 ongeorganiseerdeiL 
Niet de onruststokers van de 
E.V.C. voerden het conflict door, 
doch leden van dezelfde Unie, 
wier aan het kapitaal verknochte 
leiders de C.A.O. afslateiL Geen 
p,Qlitieke motieven "van bepaalde 
zijde" waren hier oorzaak van de 
staking, doch de aanval van de 
winstmakers op het levensbestaan 
van de werkers en hun gezinnen. 
V oor de zoveelste maal is hier op 
klare, ondubbelzinnige wijze door 
de nuchtere feiten, die soms zo 
koppig kunnen zijn, bewezen, dat 
de toenemende nood der arbeiders 
en de onmenselijke jacht naar 
winst ten koste van het schamele 
bestaan dezer arbeiders de oorza
ken van arbeidsconflicten zijn. 
De Uniebestuurders zijn voor de 
zoveelste maal . als handlangers v~ 
de ondernemers en voorvechters 
van de armoedepolitiek onzer oor
logzuchtige regering door hun 
eigen leden ontmaskerd. 
Binnen enkele dagen capituleerde 
de veenbaas volledig. Het werk 
werd hervat op de door de ru·bei
ders gestelde condities. Een mach
tige stimulans voor alle ploegen, 
die straks volgen zullen. Een veel
betekenende waarschuwing voor 
de ondernemers, die minder oir
bru·e plannen mochten koesteren 
op het gebied van de loonbereke
ning. Een alarmsignaal voor de 
Uniebestuurders, voor wie het niet 
anders kan betekenen dan de aan
kondiging van het naderende ein
de hunner funeste heerschappij bij 
het vaststellen van loondecreten. 

De vt~narhdders zullen goed doea 
reeds nu maatregelen te nemen. 
Wat verzuimd is tijdens de con· 
tradbesprekingen moet en kan 
thans snel ingehaald worden. 
De overwinning van de eerste 
ploeg moet voor de gehele cam· 
pagne veilig ges!told worden. 
Reeds nu kmmen plaatselijke ac
tie-comité's gevormd worden uit 
alle schakeringen, die zich in be· 
raad met de ·werkers moeten uit· 

- spreken over de lonen, die zullen 
gelden als het werk begint. 
De vast te stellen looneisen moe· 
ten op de plaatselijke omstandig
heden en mogelijkheden afge-
stemd worden. ' 
De comité's oefenen een strenge 
controle uit, dat op alle veende
rijen . de eisen volledig ingewilligd 
worden en onderhouden een on· 
onderbroken contact tussen de 
verschillende plaatsen en gebie
den van de veenstreek. 
De leden en bestuurders van de 
B.L.Z. (E.V.C.~ hebben een grote 
taak in deze. Van hun activiteit, 
hun bezielende voorbeeld, hun 
voorlichting en opklaring zal veel 
afhangen. 

ONZE LONEN MOGEN NIET 
AANGETAST WORDEN! 

HET SUCCES VAN DE EER· 
STE PLOEG BEWIJST ONZE 
GROTE KRACHT! 



B ·1· h'' T '' ,, r1 as ·en .,, urmac r 
Loonsverhoging 

De staking duurt onverminderd· voort 
Vorige week maakten wij melding 
'Van de pogingen van de "BRI
Tl~H· '-directie om haar bedrijf op
nieuw opgang te brengen. Dat is 
immers bittere noodzaak voor deze 
directie, die reeds meer dan 8 we
ken met een gesloten fabriek zit. 
Deze pogingen bestonden uit het 
plaatsen van advertenties in "Het 
Parool" en "De. Volkskrant". In 
deze advertenties kondigde. de di~ 
rectie aan, dat zij van plan was 
haar bedrijf opnieuw open te stel
len. De "vroegere" leden van het 
personeel konden opnieuw in 
dienst komen, op de oude voor
waarden natuurlijk, 
Reeds de vorige week deelden wij 
mede, dat deze poging volkomen 
was mislukt. Wij konden dit zeg-. 
gen, omdat de stakers en staak
sters van de "BRITISH" <;!oor mas
sale demonstraties het antwoord 
hadden gegeven op deze adverten
ties, waarmee zij getuigenis afleg
den van hun onverzettelijke wil 
door te staken, totdat hun gerecht
vaardigde eis zou zijn ing.e.•willigd. 

HET BIEDRIJF BLIJFT 
GESLOTEN 

De gebeurtenissen van de afgelo
pen week bewezen opnieuw, dat 
wij gelijk hadden met de mening, 
dat deze advertentie-"actie~' mis
lukt was. 
Dat merkten wiJ op Maandag 21 
Maart. Deze dag was e·en zeer be
langrijke dag, omdat te verwach
ten was, dat nu de directie uitvoe
ring zou geven, aan wat zij in de 
advertentie had aangekodigd, n.l. 
het openen ~van de fábriek. 
Zij was daartoe niet in staat. 
In plaats van zich naar b_et werk 
spoedende arbeiders en arbeidsters 
van de "BRITISH" zagen we tien
tallen postende staaksters en sta
kers aan de ene kant, ettelijke 
'agenten met "russen" - compleet 
met hond - aan de andere kant. 
Ongetwijfeld een andere situatie, 
dan de directie had gehoopt. 
Behoudens de juffrouwen en de 
bazen, die reeds 8 weken in een 
lege fabriek de dag door brengen, 
ging niemand het bedrijf binnen. 

• STAKIERSVERGADERING 

Deze overwinning bespraken de 
stakers en staakstérs met elkaar 
j .l. Dinsdag op een stakersverga
deTing. 
In een sta:rtwolle zaal van gebGuw 
"De· Leeuw" luisterden de stakers 
en staakstei·s naar de enthousiaste 
en heldere rede van kameraad Sip, 
de voorzitter van c;le ABTI ("EVC) 
en van kameraad Westering, de 
voorzitter van' de staki~gsleiding. 

. Op d€ze vergadering zijn belang
rijke besluiten genomen.. In de 
eerste plaats is besloten 0111 een 
personeelskrant van de "BRrriSH" 
te gaan uitgeven onder redactie 
van de jeugdgroep met enkele 
oudeTe kameraden. Deze krant ge
boren uit de staking, zal ook blij
ven verschijnen wanneer de sta
king is opgeheven. Want de strijd 
zal er altijd gevoerd lnoéten war
den. Deze krant wordt een onmis
baar hulpmiddel van de wetkers 
van "BRITISH" bij hun strijd voor 
een beter bestaan. 
Verder werd een motie aangeno
men, waarin de stakers en sta1,1k
sters va:n de "BRITISH" en I de 
"TURMAC" met kracht proteste
ren tegen de oorologsvoorbereiding 
en waari~ zij beloven alles te zul
len 'doen, om dezê nieuwe oorlog 
te voorkomen. In deze motie eisen 
de stakers en staaksters stopzet
tinlg van de oorlog in Indonesië 
Zij begroeten het initiatief tot het 
organiseren van een vredescongres 
te Parijs. 
Daarmee bewijzen zij begrepen te 
hebben, dat hun strijd eén onder
deel vonnt van de strijd van alle 
werkers ter wereld voor vrede en 
een menswaardig bestaan. 

Uit deze twee besluiten spr~kt 
de kracht van de staking. Maar 
duidelijker dan ooit werd deze 
kracht gedemonsti'eerd toen - op 
verzoek van een makker, ·die 
meende, dat de staking niet ge
dragen werd door de meerderheid 
van de stakers en staaksters -
gestemd werd over een motie in
houdende het onverminderd voort
zetten van de staking. · Siechts ne
gen mannen waren tegen deze mo-

0 ver leugens gesproken! 
In December van het vorige jaar vertrok Ad. Vermeulen, hoofd· 
bestuurder van het N.V.V. naar Amerika. Onze in "Werkend 
Nederland" weergegeven veronderstelling, dat dit niet veel goeds 
beloofde en dat Vermeulen, die tijdens de bezetting zeer prettig 
met de fascisten samenwerkte; in Amerika zijn voorkeur voor 
buitenlandse verbindingen op een weinig aantrekkel\ike rnanier 
zou tonen wekte grote vêrontwaai'diging bij de N.V.V.-bladen. 
Wij deden' niets dan schelden en liegen, volgens de heren. 
Wij bevelen de lezing van het onderstaand citaatje uit "The Dis
patcher" van 18-2-49, het orgaan van de 1.L.W.U. (Amerikaanse 
Havenarbeiders) met warmt~ aan en laten het aanwijzen van de 
leugenaars aan de lezer over: 

"De afdeling buitenland van de I.L.W.U. heeft een coininuniqué 
ontvangen van Ad. Vcrmeulen, algemeen sec1·etaris van het N.V.V., 
waarin verzocht wordt om onderstetming van de Nederlandse pûli
tiek in h1donesië." 

Een rapport van zeven vel was bijgevoegd, waarin de schrijver 
de Nederlandse koloniale politiek verdec;ligt, d.w.z. waarin hij het 
bombarderen, martelen e11 terroriseren van de Indonesische bevol
king en zelfs het buiten de wet stellen van de Indonesische vak-
beweging verdedigt '. . . . · 

Wie spreekt over politiek in de vakbeweging? 

tie. Alle anderen stohden als één 
man (en één vrouw!) op, toen 
gewaagd werd wie vó6r de motie 
was. 

SOLIDARITEIT 

De solidariteit van alle werkèrs is 
één van de sterkste wapenen van 
de strijdende arbeidersklasse. De
ze solidariteit komt tot uitdrl.lk
king in de duizenden guldens clle 
bijeen Werden gebt;:icht voor ,de 
uitkering aan de stakers. ·Maar 
die komt ook op een andere wijze 
tot uitdrukldng. En dat merkten 
de beide directies. 
Bij de "Tunnac" weigerden enkele 
transportarbeiders om de tabak op 
te laden die uit het Amsterdamse 
bedrijf naar de fabriek in Zeve
naar moest worden gebracht om 
daar verwerkt te worden. 
Bij de "British" moest deze week 
een kolenschuit worden gelost. De 
12 arbeiders, die dit moesten doen, 
weigerden, omdat zij dit werk te
recht als besmet beschouwden. De 
directie kwam er aan te pas, om 

N. ter Kuile - Enschede 

Een deel van het personeel 
' van dit textielbedrijf, de 

z.g. "vaste" arbeiders heb
ben een ioonsverhoging van 
1 tot 6 cent per uur afge
dwongen. 
Wie wil n1g IJeweren, dat 
de in de z<fgenaamde CAO's 
vastgestelde lonen toerei
kend zijn? _______ ..) 

hen te overtuigen dat deze kolen 
gerust kouden worden gelost. 
Maar de kolenwerkers verlieten 
de schuit en lieten de directie in 
de kou zitten. 
Deze solidariteit heeft de directies 
opnieuw de nederlaag doen lijden. 

Deze solidariteit heeft de stakers 
en staaksters opnieuw een over
winning bezorgd. 

Daardoor wordt de staking steeels 
sterker! 

Daardoor zullen we winnen! 

Wer~ldcongres 
_Voorstanders van de Vrede 20 April te Parijs 

De oproep van een aa!ltal geleer
den en kunstenaars van wereld
naam in samenwerking met dé In
ternationale Democratische Vrou
wenfederatie heeft, blijkens de 
jongste persberichten, een verras
send grote instemming in alle dèlen 
van de wereld ontmoet. 
In vele landen hebbên reeds grote 
ol'ganisaties op al1ël.·Iei gebied en 
bekende persoonlijkheden hl,lll in
stemmin;; met het doel van de ·ini
tiatiefnemèrs betuigd en deelne
ming aan het · massale congres te 
Parijs toegezegd. 
Ook in Nederland leeft de vredes
gedachte en· de wil om voor de 
vrede te vechten zeer sterk en in 
alle groepei·ingen van het volk. 
Een respe~ta·bele lijst van bekende 
figuren, die actief het congres wil
len steunen, is reeels gepubliceerd. 
Namen als: . Piet Lentz (cellist), 
Mr Wiessing (pu:blicist), Marius 
Flathuis (componist), Prof. W. F . 
Wertheim, Theun de Vries (let
terkundige), Henriëtte van Eyck 
(letterkundige), Charley Toor~p 
(schilder), zijn voor velen geen 
onbekende. 
N~tuurlijk vm·men de arbeiders 
ook in de strijd tegen het oorlog>
gevaar de sterkste en invloedrijk-

ste factor. De arbeiders zijn elke 
dág in de strijd tegen de oorlog 
betrokken. Hun positie als loon
trekkenden wordt rechtstreeks door 
de practijk van de oorlog en de 
voorbereiding van nieuwe oorlog 
in gevaar gebracht. Hun te lage 
lonen zijn mede een gevolg van 
de in de kapitalistische landen ge
volgde oorlo~spolitie~k. 

Hun strljd voor sociale en 
materiële verbeteringen is 
onvennijdelijk een strijd voor 
de vrede. 

Het spreekt vanzelf, dat de vak
beweging, die zich voor de strijd 
voor lotsverbetering uitspreekt en 
deze strijd krachtig voert, met 
evenveel kracht en overtuiging het 
plan van dit Vredescongres onder
steunt. 
De Eenheidsvakcentrale zegt haar 
volle medewerking toe voor wat 
de afvaardiging van Nederlandse 
bedrijfsarbeiders naar het Congres 
betreft. Zij roept de a1,beiders op 
uit hun midden delegaties t e be
noemen en door v1·ijwillige bij
dragen de deelneming dezer dele
gaHes mogelijk te maken, 

De strijd voor de Vl'ede 1!1 
de strijd voor ons brood! 

Aaomeldio(tsfot•mulie•· • 
Naam ............ . ......... . .. , . ...................... . 

Atll·-es ...... . ........................ . . . .. .. .... . ... . ... . 

Plaats . ... .... .. ........ . ......... . . ... .... .. ........ . 

Beroep .... . ..• • •.••• • . . .•••••....••... Leeftijd . . ...•.•. , 

' 
Werkzaam bij .. . .•.•......•.•..• ~ . . ... Man- Vrouw 

gehuwd 

Loon ....... • •.......• . .••.••.•.. . .... ongehuwd 

wenst zich op te geven als lid van de bedrijfsbond 

••••••••• · ••••••••••••..• ,.:t~r E.V.C. 



• • 
Actie • :In' de Textiel ... • 

Kath~!;eke wevers voerden zelfstandig lde strijd 
Stäking Ewofa ·met succes~ bekroond 

Na de textielarbeidels te Gemert, 
die enkele weken geleden zulk een 
vool'beeldige en succesvolle strijd 
gevoerd hebben, zijn het thans de 
wevers va.'l de fhma De R,ooy te 
Eindhoven, die zich met een korte, 
maar krachtige staking van zes 
dagen tegen de winsthonger van 
de directie gekeerd hebben. Een 
g.rote gebeurtenis in de geschiede
nis :van . dit bedrijf; het was n .l. 
de eerste staking, die hier plaats 
vond sinds de vestiging. 
Het was tot nu toe gebruikelijk, 
dat de arbeiders bij het verwerken 
7an slecht materiaal het gemid
ielde loon van de laatste zes we
een ontvingen. Hiervan werd plot
;eling door de dh'ectie afgeweken. 
Het loon werd op grond van de 
geleverde prestatie - met slecht 
mater~aal - vastgesteld en was 
dientengevolge vijf tot acht gulçlen 
lag2r voor een aantal arbeiders. 
Dit w;its voor de arbeiders van 
de weverij aanle)ding in staking 
te gaan. · 
Het betrof hier uitsluitend katho
lieke arbeiders, wattronder niet één 
EVC-lid was. 

Dienstknechten van het 
kapitaal 
De arbeiders uit Nuepen werden 
doo1· de kapelaan geprest het werk 
te hervatten. Het had geen enkele 
uitwerking. De arbeiders ;zagen 
zeer goed in, dat deze geestelijke 
b1,liten zijn bevoegdheid ging. De 
geestelijke zorg behoort tot zijn 
terrein; de verdediging van de 
stoffelijke belangen kunnen de ar
beiders zeer goed zelf ter hand 
nemeR. 
In de plaatselijke pers werd me
degedeeld, dat er van loonsverla
ging geen sprake was. Dat dit be
richt weinig overtuigingskracht be
zat voor de betrokken arbeiders, 
is begrijpelijk als men weet, dat 
ze . teeçls 5 tot 8 gulden minder 
in het loonzakje hadden! Waar
om sturen dergelijke leugenbladen 
geen fotograaf, om een afdruk van 
de loonzakjes tè maken? Het ant
woord ligt voor de hand: arbeiders, 
die in verzet komen, moet · men 
me t alle middelen bestrijden en 
belasteren. Het viel thans, even
als in Gemert en evenals in het 
jo~ste conflict m de Drentse ve-
nen, moeilijk om er een "commu-
nistische rel" van te maken. De 
bekende, smerige politiek oiri ·één· · · 
bepaalde groepering, die klaar-

stakingsleiding mede, maar : eerst 
het werk hervatt~n . 

Slechts . één onderkruiper . heeft 
zich aan de strijd onttrokken. 
Volgens Van der Steen was deze 
arbeider de enige, die zijn plicht 
gedaan heeft. 

Dubbele overwinning · 
Dat het optreden van genoemd e 
figuren als de geestelijke en de 
R.K. bondsl::-estuurder, die toch in 
een plaats als Eindhoven een grote 
autoriteit zouden moeten bez~tten, 
de arbeiders niet van hun stuk 
kon brengen, ~ag wel als een 
overwinning beschouwd worden. 
Zelfstandig hebben deze wevers 

hu:ri besluit genomen e1;1 hun actie 
met de 'daaraan ' vel'bonden werk
zaamheden als steun-inzameling en 
IE~iding van het conflict gevoerd. 
De verontwaardiging over de vij
andige handelwijze van hun be
stuurder is groot, een ervaring 
temeer, die het inzicht van deze 
arbeiders ten aanzien van de taak 
der vakbeweging alleen maar ten 
goede kan komen. 
De tweede overwinning was het 
volledig terugkrabbelen dei· direc
tie. Toen bleek, dat de R.K. be
stuurder · niet in staat was Ónder
ka:uipers aan het werk te krijgen, 
was de directie voor de stakings
leiding te spreken. Daarvoor, ook 
vóór het conflict, wenste .ze geen 

Het gaat om ons aller levenspeil 
Het gaat om ons aller besta~n. Het gaat om ons loon, om uw loon, 
om hw1 loon. 
Meen niet, dat een aanval op de veenarbeiders alleen deze veenlU'bei
ders aangaat. 
Meen niet, dat een aanval op de Brabantse textielarbeiders, die tot con
flicten aanleiding geeft, alleen op deze textielarbeiders gericht is. 
Meen niet, dat de verdediging van de bouwvaklonen een zaak alleen 
van de bouwvakarbeiders is. 
Ons aller loon, ons aller gezin, is in gevaar. Er is geen afzonderlijke 
politiek van havenbaronnen of van het textielkapitaal. 
Er is één· politiek. Die van de gezamenlijke ondernemers, die hun brand
kasten tot berstens \oe willen vullen en die daartoe U en ons en alle 
werk~rs tot hongerens toe willen uitbuiten. , 
Er is één strijd. Die van alle arbeiders, die de armoede en de honger 
afwijzen. Die alle~ de oorlog en de voorbereiding van nieuwe oorlogen 
afwijzen. 
Er is één strijd. De strijd voor ons aller welvaart, die bedreigd wordt 
door de ondernemers en hun dienstknechten. De strijd dje de duur
zame vrede wil en deze vrede zal verwezenlijken. 
WIJ ALLEN STAAN MIDDEN IN DEZE STRIJD. ZORGT DAT HET 
SOLIDARITEITSFONDS VLOT FUNCTIONEERT. ZORGT, DAT DE 
STEUNGELDEN BLIJVEN TOEVLOEIEN. DE STRIJD GAAT ON
VERMINDERD VOORT. DE SOLIDARITEIT WORDT STEEDS 
KRACHTI6ER EN STEEDS PRODUCTIEVER. 
HIERVOOR MOET · IEDER ZIJN STEENTJE BIJDRAGEN. 

blij keiijk nogal vrees verwekt · in· · · · · · · · · · · 
d e kringen van de uitbuiters en 
hun 1;1ietswaardige vazaHel.l, ... te . . . . . . . .... 
treffen door valse voorlichting en 
leugens, kon hier niet doorgevoerd 
worden. Geen nood! Dan ta.St men· 
de strijdende arbeiders zelve aq.n, ~ 
door te liegen, dat zij zich. tegen .. . 
een den!cbeeldige loonsverlaging 
verzetten! 
Ook de Unie heeft hier ha~r b'e~ · · 
kende duit in het zakje gedaan. 
De bestuurder van St. bambertus· · 
(R.K. Textiel) Van der Steen was, 
zoals gebleken is, van bovenge
noemde publicatie • op de hoogte. 
Hij wilde wel met de directie 
·gaan "praten", zo deelde hij de 

arbeiders-vertegenwoordiging ie 
ontvangen. 
Eensgezinde actie der arbeiders, 
die , altijd de productie en dus de. 
winsten in gevaar brengt, is een 
nimmer falend middel om kop
pige en eigengereide bazen tot be
zinning te brengen. De meest trot
se kapitalistennek wordt gedwon- ' 
gen zich te buigen, als de arbeiders 
het willen en hun onweerstaanbaJ;e 
macht demonstreren. Zo ook hier. 
In de ' bespreking werd volledig 
afgestapt van het standpunt: loon
betaling op grond van de gelever
de prestatie, ongeacht de kwaliteit 
van het materiaal. 
Er werd overeengekomen, dat kt 
elk geval h et contractloon gega
randeerd was en dat bijbetaling na 
overleg. zou geschi~en in geval
len, waarin de wevers door slecM 
materiaal gedupeerd zouden zijn. 
Ook de Eindhovense textielarbei
ders hebben een waardevolle bij
drage geleverd in de grote kamp 
van de Nederlandse arbeiders te
gen çle reactie. 

Staking 
in .Tilburg 

Loonsverlaging door ppvoerilig der 
prestatie bij Verschure-Piron 

Een ploeg draadmakers van vèer
tig man wenste zich niet neer "te 
leggen bij maatregelen, die ver
hoging van het arbeidstempo en 
verlaging van het loon ten gevol
ge hadden. Met een beroep op de 
middagploeg om hef voorbeeld te 
volgen zijn dèze veertig man in 
staking ·gegaan. 
Uit de stakers, waaronder zowel 
Uniebondsleden als E.V,C.-ers en 
ongeorganiseerden zijn, is een sta
kingsiefdUig gek<;Jzen, die ogen
blikkelijk de organisatie van äe 
steunactie ter hand heeft genomen. 
De steeds groter wordende span
ning tussen . de kosten van het 
levensonderhoud enerzijds en de 
inhoud van het loonzakje ander
zijds; de steeds meer voelbare uit
werking van de armoede-politiek 
onzer regering, die grote kapitalen 
aan de afschuwelijke oorlog in 
Indonesië besteedt; het duizend
voudig herhaalde verraad der 
Uniebestuurders, · die het volk in 
ellende laten verkommeren wreekt 
zich in de vele arbeidsconflicten, 
die overal in het land uitbreken. 
Het is de strijd om het naakte 
bestaan, de verdediging van het 
dagelijks brood, die de arbeiders 
uit vele plaatsen en vele . bedrij
ven tot actief optreden brengt. 
Het is het begin van grote gevech
ten, die oo"k in Nederland niet 
kunnen uitblijven. 

Arbeiders in Brabant. 

Arbeiders in Nederland! 

Steunt de . strijd met alle kracht. 

Werkt met de Sol-lijsten. Offert 
wat ge missen kunt. Weest soli· 
dair met de kameraden, die hun 
plicht verstaan en weerstand bie
den a~ de reactionnaire politiek 
V&D loondruk. 
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De Metaal 
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EEi'\JHEID . AAN de ARBEIDERS van de TINF.AJ3RIEKo 
IS ==========~============== 

KameTaden. ONZE KRACHT , 

Nadat in November van het vorig jaa:.-· de zogenaamde bezet
tingspreiDie is ingevoerd 9 zonder verzet van de arbeiders? is de di
rectle voortgegaan op het pad der verslechterinccn~ 

Per manifest klopten de Unie- besturen zich toen op de borst 7 
dat zij het waren~ die d<>•t "grote succes" voor de arbeiders bevoch
ten hadJe.a~ De giJo ~tte van het succes is dan blijkbaar de verdeeld·. 
heid 9 die zij zaaiden~ 

De tietalingen wijzen het uito De één ver dient J,>er maand 
FL 20<>55 ~ een e.nder Flo 8o=:: 1 weer een ander Flo 0,16 (zestien cen
i:en) en nog weer anderen helemaal nikss hoewel ieder zijn volledigs 
krach'tJen inzet bij de productie . Wel ee.n systeem om ~ls Vd.kbond tTots 
op te zijn 9 maar de arbeiders zijn er äe dupe vsn geworden~ 

De directie heeft de grotere winst geroken en, als de ech
te geldwolf , speurt zij naar meero Zij weet , dat de Uniebonden haar 
de vette kluif niet zullen betwisteno Daarom durfde zij kortgeleden 
een nieuwe 

LOONSVERLAGING 
in'7oeren~ 

De staaftingieterij 30 cent per uurp van Flo 1~3l op 
Fl " L,Ol. 

De transport~loeg 18 ceht per uur~ van Fl. lo09 op Fl4 0~91o 
Door bemoeiingen van ons kernlid Koek bleef het loon van de 

ertsbemonsteraars gehandhaafdo Hier werd nog geen loonsverlaging 
doorgevoerd .. 

Ten aanzien van de loonsverlaging zouden van d i rectie- wege 
maatregelen worden getroffen, in de vorm van toeslagenÎ waardoor de 
verlaging zoveel mogelijk zou worden opgeheveno Wat is van die be
lofte t~rechtgekomen ? U zelf weet het antwoord: N I E T Su 

Als de arbeiders niet in ·~verzet komen, zal de directie op 
de ingeslagen weg voortgaan~ De bedrijfsvrede p waarover Unie-bestuur"
ders en directies zo .gaarne praten: is de voorwaarde , die het moge
].ijk maakt door te gaan met aanvallen op het dagelijks brood van de 
arbeiderso 

De leden van de Uniebonden hebben de pli cht van hun bestuur
ders te eisen, dat zij zich verzetten tegen deze brutale aanvallen. 

Daardoor maken zij van hun Bonden weer strijd- organisaties 7 
in dienst van eigen belangen., 

Laat de o~dernemers wetenr dat jullie niet langar genoegen 
neemt met loonsverlagingen en eist eensgezind intrekking van de ge
nomen maatregelen~ 

Geen_y~y_a.,gin&.,.~~~~:tde_.r.h.. maar s_i~J_jden, yoor LOO:tiSVERl!.QQ..J!~~ ·· 

~ 1 §. ! g -~ ~ ~ n t 1 §. ~ §; .!: 1 51 ! ! ! De voortdurende 
stijgende kosten van. levensonderhoud moeten worden overbrugd en een 
regelmatig inkomen is verzekerde 

Zorgt crvoor 9 dat bij de aanstaande kernverkiezingen kame~ 
raden worden gekozen 7 die bereid zijn alle krachten in te zetten in 
het belang van de arbeidersa KIEST DAAROM STRAKS· DE CANDIDATEN VAN 
"DE METAAL11 

o 

Kameradenr stelt Uw eisen en formeert Uw strijd 1 
"DE METAAL:' 5!taat da~!?.ll ,~.!erker:!!_ .§:§!! ~ ~ijde ~U. 
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A a n d e W e r k s p o o r d e r s 

T A R I E F I N G E V A A R ! ----
In een Nieuwjaars-mededeling aen het Bentuur van de Fabrieksraad te 

Utrecht, deelde de Directie mede, dat de tarieven "herzien" zullen 
worden. ---------·---------- ---
--Wat-net betekent als ondernemers van tanefsherziening spreken , is 
zonder meer voor iedere arbeider duidelijk. Kapitalisten bedoelen 
daarmee nooit een verbetering voor de arbeiders. Daarvoor spannen zij 
zich niet in , ook de Tiamme ' s niet . 

De met~3lbaronnen willen maar een ding, namelijk hun enorme wins~en 
nog meer vergroten . En door de tarieven te verscherpen , bereiken zij 
dat doel met een tweesnijdend mes. 

Minder tare'lf betekent mor de arbeiders harder werken om t.etzelfde 
loin te verdienen. 
De kapitalist krijgt dus meer producten voor dezelfde loonkosten 

en d~s meer winst . 
De arbeiders van de Amsterdamsi Droo&dok M~j, N . ~.S . D . , Fokker en 

andere bedrijven , kunr.en daarover meespreken . De metaalarbeiders zijn 
echter niet van plan verslechteringen zonder slag of stoot te aan
vaarden . Het antwoord op de tarëU..fverlaging bij de N . D . S . ~: . was een 
felle staking, welke de lassers zeven weken, tegen alle laster , ter
reur en intimidatie in, voerden. Bij Wilton-l!'ijenoord, Guste, "De 
Merwede " en andere bedri jven, hebben de arbeiders zich met s uvces 
tegen de poeing tot tar i efverlaging verzet. 

Ook de Fabrieksraad van Werkspoor in Utrecht tekende reeds verzet 
aan tegen de aanval op het loonzakje . 

Zij stelde zich op het standpunt , dat het ~~rk~oor-calculatie
~..Y§_teem goed is en zeker geen "herzieningen" van Jirect i e- z i jde nodig 
heeft. 

De Directie voelde zich daarmee op glad ijs en gooide de strijd 
over een andere boeg . Zij zette een persoonlijke aanval op de voor
zitter, Hofland, in en stelde de FabrieksraAd te titreebt buiten wer
king. qiermee poogt zij de aandacht van de werkelijke bedoelingen af 
te leiden . Door problemen van persoonlijke aard op te werpen , tracht 
zij het werkeJijke probleem van de arbeiders, de tar~fverlaeing, 
naar de achtergrond te dringen . 

In een vergadering met de Fabrieksra8d verklaarde het Uniebestuur 
achter de arbeiders te staan. In een speciaal ~~~·ierkspoor -bulletin" 
schrijft Nelemans, districtsbestuurder van de A.N. u.B . te Utrecht, 
het volgende: 
"Het belarrerijkste van deze oplossing is, dat het calculatieschema 
"van Werkspoor ongewijzigd gehandhaafd blijft. Dat wil dus zeggen , 
"dat bestaande tarieven niet behoeven te worden [;ewijzigd en nie11we 
"tarieven op de o11de wijze zullen worden bepaald ". 
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Uit deze woorden blijkt dus, dat de oorspronkelijke bedoeling reeds 
bij de dispensatie in December 1948 was, om de tarieven te herzien, 
dus te verlagen. Dit blijkt trouwens ook uit het schrijven van het 
College van Rijksbemiddelaars over de dispensatie. In onderhar.delin
gen met de Uniebestuurders is toen overeengekomen, de tarieven niet 
te verlagen, maar een wijziging te brengen in de uitbetaling . 
Voor 35;& verdiend taré}j_f wordt in AmsterdAm slechts 32% en in Utrecht 
34% uitbetaald . 

Welk verschil deze verminderde betaling heeft met tariefverlaging, 
hebben de Uniebestuurders de arbeiders nog niet kunnen wijs maken. 
Nelemans zegt in het "Werkspoor-bulletin" dat de tarieven niet ge
~ijzigd zullen worden. 

Is de practijk van de Uniebesturen in overeenstemming met hun 
woorden? Weer verwijzen wi j naar de N.D . S.M . , waar de ondernemers , 
met steun van die besture n tariefverlaeingen konden doorvoeren. Wij 
verwijzen naar de actie van de 'derkspoor - arbeiders te Amsterdffill 
in het laatst van het vorige jaar, waar de Uniebestuurders z i ch niet 
achter de eisen der arbeiders plaatsten. Die eisen waren: volledige 
dispensatie tot uitbetaling van het bereikte tar~fpercentage , als
mede van het ach erstalliga tarief. Als straks de klokjes en meer 
van derGelijKe dingen achter de arbeiders in de fabriek ko~en, dan 
weten zij dus waarom het gaat . Zij mogen dancok geen klokjes dulden 
of die nu in handen zijn van een vreemde meneer, of in handen van 
een "kameraad" uit de fabriek. 

Thans zijn er bij Werkspoor opnieuw pogint:;en tot tarèlifverlaging 
gedaan. En de Unie haast zich om de woorden van ~ielemans in het 
'' '/S bulletin" ongedaan te maken en per circulaire van 15 Februari 
aan de vertrouwenslieden van de A . ~ . k . B . te Utrecht , suggereert zij, 
dat er van enige verlaging geen sprake is . 

Het zou slechts een kwestie zijn over de 'erkwijze van de Fabrieka
raad en "alle geruchten over tareifaBngeleg~nheden e . d. zijn vol
komen uit de lucht gegrepen." 

.ll~---f~-~t~Q_-~~1.!:!-~!!der s dan de woorden van de Unie , getuit;e de 
WieuwjaarsmeJedeling van de directie . Maar ook eetuige de tarief
ve!la~.!:!.lL.Èl:U~o n- en Br~~nb~ in__Qt;l'ech_!.L.waar de tar i even 
~g __ Fn we~È.._ tijds te_!'uglie_2~g_~an __ .2.Q op~§~. 

Is die tar~fsverlaging ook uit de lucht gegrepen? De arbeiders 
weten beter , ook a l gaat het geraffineerd . Onder scherpe dr uk van 
de arbeiders werd voor die week het tarief op 287~ uitbetaald. 

De feiten logenstraffen_dus de woorden . 
Er dreigt gevaar in Utrecht en dan tevens in Amsterdam, waar de-

zelfde Damme ' s de scepter zwaaien . . 
Het tarief is in gevaar . Door opvoering van de prestatie zonder 

loonsverhoging wi l men de arbeiders harder laten werken . 
Door een aanslag op het collectieve systeem tracht men de arbei

ders te verdelen. Ook het collectieve systeem is een doorn in het 
v~n de directie . Het belemmert haar in haar pogingen de tarieven 
te verlagen, omdat dit direct een hele werkplaats of afdeling treft 
en daardoor ook het verzet van zo ' n gedeelte te verwachten is . Het 
persoonlijk tarief brengt voor de directie niet dit gevaar . 

De Werkspoor arbeiders van Utrecht en Amsterdam moeten tegen dit 
streven vtn de directie de eisen stellen : 

Hagdhaving van d~ bestaande t~!i~~~n 
HanclhaviQg van he t coll e cj;_l:~~-.ê_.YsteeJl!_ 
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De Werkspoor arbeiders moeten de aanval op hun levenspeil be 
ant loorden met een tegena~nval en de strijd aanbiP-den voor 

.J I 1i E C T 3 ]J 0 0 N S V E R H 0 G I N G ! 

De moeilijkheden van onze gezinnen worden met de dag groter . 
De voortdurende prijsstijgingen als gevolg van een regeringspolitiek 
die milliarden wegslingert aan oorlogsdoeleinden , maken een loons
verhoging dringend noodzakelijk . 

Te strijden voor loonsverhoging betekent tegel ijkertij~ een posi
tieve bijdrage in de strijd van de arbeidersklasse voor de vrede . 
Elke cent , die wordt onttrokken aan het erootkapitaal kan niet nog 
eens worden uitgegeven voor oorlogsdoeleinden . 

Werkspoorders~ slaat hi ertoe de ~~~den in~~ 

SMEEDT DE EENHEID VAN ACTIE ! ! 

HET B:SSTUUR. 

\'ffiit{J: 

/ 
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"De Metaal" 
Bond van werknemers in de ..Jetaalnijverheid en aanverwante bedrijfstakken 
Amsterdam, Prinsengracht 739 - Telefoon 39498. 

Kameraden, 
De slaking der lassers van de N.D.S.M. is beëindigd. 
Na zeven weken felle strijd tegen verdachtmaking, intimidatie en politie
terreur, besloten zij de staking op te heffen. 
Zeven weken van moedige strijd leverden zij tegen een tegenstander, die 
zijn krachten had verzameld uit de ondernemers, Unie-bestuurders, pers 
en radio. De ondernemer ontsloeg de stakers en stuurde honderden andere 
arbeiders de straat op, zonder enig inkomen. De Unie-bestuurders, die in 
hun kranten in alle toonaarden schreven, dat zij deze staking zouden 
breken en dat de onderkruipers helden zijn, beperkten zich niet tot hun 
geschrijf alleen. 

Met alle middelèn 
van intimidatie en lastft{ tot broodroof door het gesloten houden van de 
weerstandskassen, heboen zij hun voornemen ten uilvoer trachten te 
leggen. Zij betaalden uit de weerstandskas wèl de door de directie uit.
gesloten Unie-leden, maar niet hun stakende leden en poogden daardoor 
de overige afgevloeiden tegen de stakende lassers op te zetten. Door een 
zestiental moleststakers onder de druk van 15 bestuurders te plaatsen, 
gelukte het de Unie-bestuurders nog 15 onderkruipers in het bedrijf te 
brengen. 
De politie van Amsterdam arresteerde een tweetal stakers" die . door de 
politierechter onmiddellijk in de gevangenis werden opgesloten. 

Na zeven weken dappere strijd 
tegen deze stromen van terreur en laster, hebben de stakers thans hun 
staking beëindigd. Bovenstaande terreur, verdachtmakingen en broodroof 
van meer dan 200 arbeidersgezinnen door uitsluiting, hebben hen doen 
besluiten thans ongebroken de arbeid te hervatten. 
Zij besluiten deze strijd in de wetenschap, dat zij aan het streven van de 
ondernemers, regering en Unie-bestuurders om het levenspeil van de ar~ 
beidersklasse te verslechteren, een krachtige weerstand hebben geboden 
en dat zij daardoor aan verdergaande verslechteringen een halt hebben 
toegeroepen. 
De moedige staking van de lassers was een lichtend voorbeeld en een 
dreigende waarschuwing van strijd tegen aanvallen op het levenspeil. 
De lassers hebben roet hun staking getoond, dat de metaalarbeiders niet 
bereid zijn om 

inkomstenvermindering zonder strijd te aanvaarden. 
Na zeven weken stonden nog ruim 200 lassers ongebroken in de strijd. 
Ingevolge een desbetreffend besluit, genorren in een stakersvergadering 
op Woensdag 9 Februari l.I., heffen de lassers thans bun heldhaftige 
staking op om bun krachten opnieuw te groeperen, teneinde in andere 
v,orm hun strijd voort te zetten. Door hun moedige strijd gesterkt, we
ten zij zich de 

overwinnaars van morgen. 
De lassers roepen alle roetaalarbeiders op om roet groot élan en 
ongekende kracht de solidarieit met de stakers in andere bedrijven op 
te voeren en die stakingen door strijd voor eigen eisen met alle ten dienste 
staande middelen te-ondersteunen. 

HET BESTUUR. 
DE STAKINGSLEIDINO 

.r ,, .. 



Naar wenselijkheid zullen deze manifesten van een 
aanmeldingsformulier worden voorzien. 

FOLDERS 
Deze zullen bestaan uit goed verzorgde aanmel
dingsformulieren, welke in ruime mate in folder
vorm zullen worden uitgegeven. 

PLAKMOTTO'S. 
Deze -..uilen. goed uitgevoerd, worden verstrekt en 
kunnen als aanplakreclame in de bedrijven worden 
benut. 

ONZE KRANT. 
"De Werker in de Metaalnijverheid" zal in de bedrij
ven moeten worden gebracht. Het organiseren van 
het doorgeven van onze kr ant, na gelezen te zijn 
door onze leden, dient hierbij als uitgangspunt te 
worden genomen. Ook kunnen extra nwnmers in 
beperkte omvang worden aangevraagd aan het 
Hoofdbestuur. Eén en ander dient tijdig vóór de 
versdhijning van onze krant te geschieden. 

SCh Ollll(j 
Goed geschoolde kaders en leden zijn in staat de 
organisatorische problemen gemakkelijk aan te pak
ken. 
Een dergelijk kader is tevens in staat eventuele 
teleurstelling gemakkelijker te doorstaan. 
De E.V.C. heeft een groot scholingsplan in voor
bereiding en afhankelijk daarvan, 2al het Hoofd
bestuur van "De Metaal" haar toekomstig scho
lingswerk opbouwen. 
Daarnaast zal ons kaderorgaan "Stalen Banden" in 
de toekomst op veelvuldiger wijze verschijnen en 
zal diverse problemen grondig bebande:en, zal wen
ken geven in ons komende werk, zal de werkers de 
feiten en gegevens verschaffen in hun propaganda. 
Ook de internationale verhoudingen in de vakbe-

weging zullen hierbij niet mogen worden vergeten. 
Kortom, dit orgaan zal in belangrijke mate moeten 
worden uitgebreid en onze werkers in kennis moe
ten brengen met de vele problemen. 
Van bijzondere waarde voor de scholing van onze 
kameraden is ook het lezen van de E.v.C.-gids en 
het deelnemen aan de E.V.C.-gidsclubs. a Kaders, bedenkt: "Kennis is macht.'' 

., PUGLJC3.1:1€S R€SUL"ta"ten 

Hiertoe hebben wij de beschlkking ovet· "De Wer
ker in de Metaalnijverheid" en Stalen Banden." 
Deze organen zullen op regelmatige wijze versla
gen moeten geven over het verloop der campagne. 
Daarbij zullen, naast de resultaten in de afdelingen, 
ook vooral de resultaten in de bedrijven naat· voren 
moeten worden gebracht. 
Regelmatig doorgeven van deze resultaten is hier
toe eerste vereiste. 
Het verdient tevens aanbeveling goede werkers in 
onze krant naar voren te halen, met publicatie van 
hun foto en resultaat. 

öoel puopac;anba-actJe 

Het doel, wat het Hoofdbestuur zich voo1· deze 
actie stelt, is ons ledental op te voeren tot 30-000 
leden. Afdelingsgewijze worden geen doelgetallen 
gestdd. Het centrale doelgetal zal meer de aandacht 
trekken van de afdelingen op de gemeenschappe
lijke taak. 

het: stau"ten van be cam paqne 
De start van deze actie zal worden ingezet op de 
Bandsraadsvergadering van 16 October a.s., terwijl 
direct daarop streek-kadervergaderingen op 23 Oc
tober zullen worden gehouden. 
Naast de andere belangrijke vraagstukken, die zul
len worden behandeld, zullen deze vergaderingen 
dienen om de geestdrift en de aanpak voor deze 

actie op te wekken. Onmiddellijk na de ontvangst 
van dit plan, kwmen echter reeds de voorberei
dende maatregelen worden getroffen. 

het: a~sLUJten van be campaqne 
Bij het bereiken van het 30-000e lid zal deze cam-
pagne, in een landelijke werkersbijeenkornst, worden 
afgesloten. De werkers uit de afdelingen zullen dan 
bijeenkomen en, naast de vraagstukken van onze a 
strijd, zullen de beste prestaties op gepaste wijze W 
worden beloond. Bondsvlaggen, boekwerken, etsen, 
hondsspeldjes in bijzondere uitvoering, etc., terwijl 
daarnaast iedere werker een blijvende herinnering 
aan deze actie zal worden aangeboden. 

cen"tnate Leuze 

sto't 

De leuze waaronder deze actie gevoerd wordt is: 

EENHEID IS ONZE KRACHT 

Voor ons ligt het plan. Thans komt het er op aan 
dit in werkelijkheid te gaan omzetten. 
Geestdrift, gepaard aan grote weddust, is de cet-s!e 
voorwaarde. 
Ons Congres stond in een laaiend enthousiasme en 
voor de komen:ie periode klonk uit aller mond3n de 
werklust. Wanneer wij erin zullen slagen deze woor
den in daden om te zetten, dan zullen de resul
taten niet uitblijven. 
Wij eindigen met de woorden, die Dolf Heiligers uit 
Delft op ons Congres sprak aan het slot van zijn 
toespraak bij de bekrachtiging van St<J.tuten en Re
glementen, die de stichting van onze bond betekend,. 

TROSSEN. L.OS . . . . . . WIJ V AREN!" 

Dat het met volle kracht moge zijn en in een juiste e 
koers. 

Voor het Hoofdbestuur, 
H. J. Nooter, (Propagandaleider) 
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mletömq 

De toenemende aanvallen op de lonen, tarieven, de 
bedrijfsdemocratie en andere veroverde rechten bea 
wijzen, dat het kapitalisme niet in staat is h'W 
levenspeil der aTbeiders in stand te houden en te 
verhogen en tegelijkertijd haaT winsten te hand
haven en uit te breiden. 
Deze onmacht van het kapitalisme kenmeTkt zich 
door de brute pogingen het levenspeil en de bestaan
de Techten der arbeideTS aan te vallen, om hiermede 
te tTachten haar zekere ondergang uit te stellen. 
,,De Metaal" heeft op haaT stichtingscong1·es in d?~i
delijke taaL de wegen en middeLen aangegeven, die 
de arbeidersklasse zal moeten toepassen om deze 
aanvallen met S'ltcces af te slaan e1~ deze om te 
zetten in een positieve strijd voor bete1·e· levens
voorwaa?·den. Deze taken omvatten: 

1. Ononderbroken strijd voor de eenheid der ?ne
taalaTbeideTs in de bedrijven, in het gehele 
land, in de geltele we1·eld; 

2. Verhoging van de koopkracht; 
3. Verbetering van de arbeidsvoo1waarden; 
4. Uitbreiding van de bedrijfsdentocratie; 
s. Verbeterde pensioenvoorziening, ten koste van 

de winsten; 
6. Premievrije werkloosheidsverzekering 

pCTkte duur; 
7. Ondersteuning van de jeugdeisen.. 

van on.be--

Meerdere malen hebben de arbeiders reeds bewezen 
de strijd te willen e1t kunnen aanbinden voor hun 
gemeenschappelijke dagelijkse belangen. Eensgezind 
gingen Unie-arbeiders in strijd met hun E.v.c.
kameraden. Tegen de wil van hun UniebestuuTders 

•

. , die in een hecht front met de ondernemers en de 
gering, er zelfs niet voor terugdeinsden openlijk 

pogen deze strijd der a-rbeiders te breken en 
tegen te gaan .. 
.,De Metaal" zal in de komende strijd de ·motor zijn. 
Versterking, zowel naar binnen als naar buiten zaL 
hierbij zijn gebode1~. . 
Dit ligt te?t grondslao in onze komende propaganda 
actie. 
V erste1·king van de activiteit van onze kade-rs en 
onze leden in het algemeen, zal onze Bond hecht 
en ste1·k maken. . 
VersteTking van ons ledental za l het leger der voor-

. uitgang vergrot.en. 
Tal?·ijlc zijn 11og de ongeorganiseerden. Hen bewust 
maleen en tot o1·gcmisatie b1·e>tgen, zal de macht van 
de geo>·aa.nisee1·de aTbciders-klasse versterken en 
zal een ruggeste1m zijn voo>· de arbeiders in de 
Unie-organisaties, die hun st?·iidbereidheid voor de 
gemeenschappelijke belangen · van de arbeiders 
steed-s mee>· tonen. . 
1fet zal de basi..~ vormen voor een versterking van 
het gemeenscltappelijkc optrede?~, de basis voor onze 
strijd voor de eenheid, ons hoogste doeL 
Kameraden, moge deze opdracht, ons door het con
gres van "De Metaal" gegeven, mede door de pro-

•

altda-actie 1948-1949, tot werkelijkheid worden. 
t "De Mewal" hiervoor het beproefde en ge

ikte middel zijn. 

~-----------------------------------------------J 

hUISBezoek en p1wpac;anba 
m be seb"Ruven 

In onze actie van het vorige jaar konden zeer goede 
prestaties worden bereikt door het huisbezoek. 
De topafdelingen Amersfoort en Almelo, die resp. 
de eerste en de tweede ronde wonnen en hiermede 
ieder de hondsvlag veroverden, hebben hier toon- A 
aangevend werk verricht. Ook in deze actie zal het W 
huisbezoek een onontbeerlijke factor zijn. 
Een goede organisatie van het huisbezoek-apparaat 
is hiertoe eerste voonvaarde. Voor wenken bij de 
organisatie voerwijzen wij naar "Stalen Banden", 
No. 6 van 15 Juni, terwijl de komende nummers 
hieraan eveneens nog aandacht zullen besteden. 
Het huisbezoek stelt ons niet alleen in staat om het 
gesprek te openen met het a.s. lid, doch tevens met 
de vrouw, die vaak ook baar bezwaren heeft, vooral 
vaak bezwaren van financiëele aard. 
H~t huisbezoek is een belangrijke factor, tevens, 
omdat het een uitstekende scholing betekent voor 
onze kaders, terwijl het tevens een bijdrage is ter 
o1·iëntatie van de stemming onder de arbeiders. 
Bij het huisbezoek moet tevens, ter verspreiding 
v<~n onze ideologie, onze lectuur worden aangebo
den. Wij denken hierbij speciaal aan onze E.v.c.
gids. 
Het huisbezoek dient onherroepelijk te worden ver
bonden met een krachtig propagandawerk in de 
bedrijven. 
Door het intensief-werken met manifesten en fol
ders kunnen wij de verzamelrle arbeiders in de be
drijven bereiken. 
De mogelijkheid van discussie in ruime omvang A 
wordt daardoor onget\vijfe!d gesebapen en een groot W 
terrein ligt voor onze werkers open. Het organiseren 
van dit werk in de bedrijven moet daarom dan ook 
de ononderbroken aandacht hebben van onze be
drijfsbesturen en contactleden in de bedrijven. Zij 

immers, zuJlen het best de meest effectvolle 
methode kunnen vinden. 
Een voortdurend raadplegen van de afdelingsbe
sturen en omgekeerd een voortdurend contact tus
sen afdelingsbesturen en de bedrijven is hiertoe 
ten zeerste noodzakelijk. 
Het combineren van ons huisbezoek met het pro
pagandawerk in de bedrijven, vereist eveneens onze 
volle aandacht. Kameraden, die in het bedrijf reeds 
zijn bewerkt, kunnen, indien nodig, nog eens thuis 
worden bezocht, hetgeen veelal het laatste zetje 
betekent. 
Wanneer deze belangrijke onderdelen van ons pro
pagandawerk goed worden aangepakt en op de 
juiste wijze worden gecombineerd, is een grote 
bijdrage aan het slagen van onze actie geleverd. 

P'ROp aqanbamat:enJaat 
MANIFESTEN. 

Door het hoofdbestuur van .,De Metaal" zullen op 
divet·se tij<istippen manifesten worden uitgegeven, 
welke de arbeiders bekend maken met de pro
·blemen in de metaalnijverheid en de problemen in 
de bedrijfstakken hiervan. 
Daarnaast is het noodzakelijk, dat speciale bqdriiJs
manife.stel'l, d .w.z. afgestemd op de verhö'û'afngen 
peE'"bedrijf, zullen verschijnen. 
Zo zullen manifesten verschijnen, speciaal gericht 
tot de arbeiders van de N.D.S.M. of Wilton Feyen
oord enz. 
Hiervoor is echter nodig, dat de afdelingsbesturen 
een hecht contact onderhouden met deze en andere 
bedrijven om goed over datgene wat leeft in de be
drijven te zijn geïnformeerd om zo, in samenwer
king met het hoofdbestuur, tot dergelijke manifes
ten te komen. 
AI deze manifesten zullen in de bedrijven stof tot 
discussie geven en voor onze werkers basis zijn voor 
de taken, ons gesteld. 
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no . 67 . 
: 96/49 ID . Datum. 3 Febr . l949 . 

r: l!i D E D E 

Bijgaana gelieve U aan te tref
fen een vlugschriftje , dat gisteren (2 
Februari 1949) op diverse plaatsen in 
9r omgeving van de Philipsfabrieken is 
vtirspreid . 

Omtrent de persoon der verspreiders 
zijn 5een nadere bijzonderheden bekend 
geworden • 

11 .JI!.Vr 
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"DE METAAL" 
Bond van Werknemers in de Metaalnijverheid en 
aanverwante Bedrijfstakken 
Prinsengracht 739, Amsterdam-Centrum, Telefoon 39498 • 32097 

Aan het Philips-personeel 

Kameraden, 

Met ingang van het n ieuwe jaar, heeft de elirectie tegelijker
tijd een nieuwe loonschaal ingevoerd . 

Looncorrecties, als door Philips doorgevoerd, eisen de grootste 
waakzaamheid van de arbeiders. Het is ten enenmale ondenk
baar, dat de Philips-directie .,zó maar" de Jorwn van de arbei
ders zou verhogen. 

In Amsterdam in de scheepsbouw heeft de dir~ctie gepoogd de 
tarieven met 10% te verlagen, waarlegen de lassers (de groep, 
die het eerst voor deze "correctie" in aanmerking kwam) in 
staking zijn gegaan. Behalve in Amsterdam zijn in verschillende 
grote metaalbedrijven in het land moeilijkheden in verband 
met veranderingen in de tarieven. 

Het komt er altijd op neer, dat de arbeiders harder moeten 
werken om hetzelfde loon te blijven verdienen . . 
Ook Philips heeft, naast de looncorrecties, de Larieven .. gec::>~-
rigeerd". Er is voor ons geen enkele reden om aan Le neme:~, 
dal Philips met deze correc~ies andere bedoelingen zou heb
ben, dan de directeuren van de scheepsbouw en andere werk
gevers in de metaalindustrie. De bedoeling kan slechts zijn om 
de productie - en daardoor de winsten - le vergroten, ten 
koste van het levenspeil van de werkers. 

Kameraden, beoordeelt de toegepaste correcties in loon en 
tarief met uiterste waakzaamheid. 

Neemt onder geen voorwaarde genoegen met verslechteringen, 
hoe klein deze op het eerste gezicht ook mogen schijnen. 

Weest paraat en verdedigt in hechte 
eenheid uw l~venspeil ! ! 

Het Hoofdbestuur. 
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TW.KE ZIEIJ?.N 
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De regering sprak in meerdere gevallen~ 
~Da arbeidersvrede werd niet noemens
waard verstoord.' ' 
De ondernemers merken liJ de jaarverslagen 

dat: 
"tengevolge van een onverstoorde arbeids
vrede de productie een regelmatige voort
gang vond, hetgeen er in belangrijke ma
te toe heeft bijgedrage~, dat de reSQl
taten van onze onderneming alleszins gun
stig te noemen zijn." 
Het; Bestuur va~ de A.:~ .)LB. {N.V.V.) con

stateert i.n het Bondsorgaan 11 Da Metaalbe\'ler-
3:er" d.d. 24-12- ' 48. 

"Vlij kunnen echter niet nalaten er nu 
reeds ~e vre~e over uit te sureken .. 
dat het gemiddelde contributiebedrag per 
lid niet onbelanerijk is gestegen en dat 

·van de Wt:erstandskas geen grote offer~ 
YJC::lrden ge!!aag~ omdat de arbeid."rsvrede 
. .:..:luk~ig gehand_!l.~~fd kon wor~en.'' 

• Wij merken hierbij op: dat: 
DG ragerins de arbeidersvrede nodig heeft 

om op bevel van de kapitalistische machtsheb
bers de nodige verslechteringen te kunnen 
doorvoeren; 

de regering grote uiigeven doet {&.000 
000.000 bUlden) voor oorlogsdoeleinden, welk 
geld ergens vandaan moet komen; 

de regering een bron voor die gelden 
vindt in verlaging van het lev~n~peil der ar
b&5.ders door prijsverhogingen <::n vl:rhoging 
van indirect.; belastinge!l; 

do rog~ring op dvze TI~g kan voortgaan, 
indien zij kan blijvan sproken over onverstoor
r.~ arbeidsvrede; 

de ondernemers een direct belang hebben 
bij de door de regering gevolgde politiek, om
dat de lage lonen hen 5.n staat stellen rustig 
è~ enorme win~ten te incasseren; 

ue ondernemers alleen wat van hun wisnen 
zu.lleo afstaan, ~.ndilm zij daartoe ged.-rongen 
wo~den door de arbeiders; 

d9 ondernemers dus met begri~pelijk~· in-

stemming verwijzen naar de " Lu.ns tige re
SQl ta ten van de ondernemingen" , •Ne lke in 
de eerste plaat~ hot gevolg zijn van de 
onverstoorde arbeidsvrede; 

de Uniebestuurders op het standpunt 
staan van 11 samenwerking'' l:let de onderne
mers op basis van het " g~meenschappelijke 
belang van arbeider en-~ntiernemer bij de 
productie11

; 

de Uniebestuurders èe regeringspoli
tiek geheel ondersteun<>n om verschill.:mde 
redenen, waarvan wij er ~aech1;s enkele 
noa::men, te weten: 

de politieke verbondenheid door lid
maatschap van dezelfde politieke 
pa~: tijen; 
de afspraken met ?!inrshall en Foster 
Dulles, om ";;onder brokken te maken" 
het levenspeil te verlagen; 
de regering, ondernemers en Unie be

str•ren nif3t alleen op g:cond van 1:1un ui tla
tingen over arbeidsvred~ tegen de arbeiders 
samenspannen, maar deze uitlatingen ~n ge
lij kgerichte daden omzetten; 

deze daden an uitlatingen aantonen, 
dat het werke:J.ijk is: "tvree zielen , één ge
dachte" of beter gezegd: 

Drie handen bescherm~nd om de vette 
kapitalistische buik; 

wij als kadel: maar é~n taak hebben, 
namelijk: 

met alle ten dienste staande middelen 
te strijden voor loonsverhoging~ waarbij 
de verstroring van de arbeider.svrede {staken) 
het meest doorslaggevende middel is, dat 
blijkens de vreugde van de d.rie-cenhoid~ re
gering-ondernemero-Uniebesturcn~ het meest 
gevreazd is. 

1~1-\i\l1tRIÄAu 
heb juist JIJ niet vergeten om dat 
berichtj.;~ over dat kle:i.ne gevalle-
tje in je bedrijf op te sturen aan d~ 
redactie va~ "De Werker in de Ma taal" ' 1 nijverheid ? Mr.2lc dat verzuim goed { 
en stuur_ h~~ 1 

tloto oU\Itthll\1\ttUttllljtlll l\llllllll to!II! \ IIIII!II!IIUtt"h"'"'III'II'IW"I lo!lh loll• •• t • •·•111•·••+ .1 •lll•h• •tl llotlfllll t lll!l lll•• •hol ot H·tll i 
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LOONSVERHOGING, 

+HH· 

k~~jgen we niet door alleen maar te 
p.r.aten over de noodzakelij kh.eiçl e;t'yan. 

v~n die nood~aak zijn wij diep , door
drongen,. En wij ~iet all een, maar nog meer 
de arbeidersvrouwen, die zich dikwijls 
guf moeten prakkizeren hoe ze de eindjes 
aan elkaa r ~~en knopen. 

I.OONSY3RHOG!NG .~ijge~ we pas als we 
daarvoor de st~ijd aanbinden. Er zijn ve-
le vormen van strijd, van ond·e.chandeling, 
petitionnement of persoaeelsv~rg~dexing tot 
s taki:óg toe. D(~ vor(ll v a."l 1o tt:J voeren 
st::-j.jd zal in overleg met or..z8 bestu:('t;~n in 
cl.e be'irijven door de arbeiders zelf be-
pe.öld rr..oeten worden~ waarbij van onze kader-
0h ke~ledeu het initiatief wo~dt verwacht. 

LOuNSV.li:hHOGiiW zulle::J. we oo1< niet 
krijgen door alleea als "De ~:etaal" of als 
le ... er~ van onz.e :Bond de strijd te voeren. Ie 
à•.}Xe m-3taalarb<7iàcr heeft t~lar.g bij loons
\'e:..-hoging~ Daarom moet~n wij er voor zorg
ur.agcn~ dat onze eise~ mede-ondersteund 
wo.rd.ar.. dool' de 1 eden van dt> Uni ebonder.. fr~::t 
Zhl van onze ectivi te:. t afhange~ of zij de
r.e st:djd in hun organisaties àan de orde 
s·toll-en ën.däärliljspre~:.."l over :-ct~ noodza
keHjk.e eenheid _5.n de vakbewegtlig~ 

LOONSVEi:UïOy_l~Q komt tot s:i:a_nd. door 
::. tri.jd. De ·:sond~raad van ''De l.'~täal'' zal 
ücn i.n zijn yefgadering.·bez~ghoy.den met de 
te volgen st:-: ij dmethode en bieróver een 
n~:..·k.l ariag .a_fgeven. Deze VE:lrkl aring V/Ol'd t 
in z~~n geheel.opgenómen ia ons Bondsorgaan 
ya·"- 22 iinu~ri a. s~' Kort daûnà ·zullen een 
aantal ka~erverg?deringe~· worà~~···g·~!loudo:'l, 
waa~voo.r he·t ro.ateri.a~l tijdig ~!'In · o~::! kader 
wordt ve.t!strek~. 'Hier ·zullen wé met elkaar ' 
hssp.reker.. wat nodig is om te komen tot de 
noodzake1i ,1ke 1 0 0 ~ ·s V E 1;\_ R .Ó. .È I N G r 

====-;::: -
- 11• , .. ~-~ '. t• ·u~lt II'Oo>f>O,HU I I IIIOOIOoo~ l •l'llltlll oll"''•"'ioiii· .. I IIOI ljlhM•I .. II+...."IJ itll111to.Oir\HIJoJ11111JtiU1V.t• ·1-0ohl10--"' 0 

AYB'i':mDA..~ ca12t naar het : ' · · I 
--(; 13-~ CL\8i\r=2F , .. ! 

- • t . • , .--- ·• r·· · ·-- · f 
op Jn:AAll~.G, 24 J'ANUARI -~.s. ~ 

in · ~.f:$~~LEifll~'. inga .. 'lg NL:::rnixs tr.a_~·t j 
en op 

1 
WO.i!:NSDAG' 2 FE:B!i.UARI A.s. I 
in "JBT ~ONNJJIUIS7t" voorüe kamera- · 

den var:ïluindorp-- Oo-st-Za:m. i 
ll~iue voo=~tellingen beginne~ om 
'3 !JUR '~...!:."'!2f'iDS. Kt: •• rt.m b:.j de bode ~ 
"~_n aau het !-;:cn-l;oor. NV/.KEJ.Zr.P.SGRACH'l' Gl.; 
('i'oe,;:;engsprij s f. 0. 60). { 

Mi!::ER so'LID.ARITEIT. 
+++++ 

O:cslc.:::der weet, dat: 
de lassers van de N. D. S. M. te A ..... 

sterdam sinds 20 D·:~ c-::,·,ber ~taken tegen 
tariefverlagingen en -ondanks intimi
datie, ontslag, onderkruipers van de 
U:üebonden, uitsluiting van ka.nersden, 
die weigeren besmtwerk over te nemen
de strijd ongebroken voortzetten; 

de meisjes van de Confectiefabriek 
"Hollandia11 te A •. nsterdam sinds 20 Dr;c,tm
ber ongebroken strijden voor loonsver-
hoging; · 

ee~ 2,50 ·cr::J. hsvenarlleiders te Al:l

sterdam een str~jd voeren voor lo~sver-
hoging, een aan·lisl hetwelk nog steeds • 
toeneemt; 

dat er conflicten zij::1 bij de schoon
maaksters van de G;meente te Amsterdam, 
bij ·.de .bouvNakarbeiders, bij de textiel
arbeiders in 'l\.a:1tB enz., 

.. dat ieder9 dag deze confLicten zich 
: . . ui tbr ei den met andt:lre, omdat , steeds meer 

arbeiders de noodzakelijke str~jd t~gen 
; •

1
_ve.r.slechter.\ngen en voor: loonsve-rhoging 

... ~a~n aa~'bin.den• 
Maer ons kader \veet bÜj_kbaàr ni.e t, 

dat er juist in èeza ~ijd ~ard , heel 
h~rrl. ·moei worden _gewerkt .. voor het "Sul
föiid.s". 

In _de bedrijven, bij de.~uisvrouwen, 
de kleine winke l ·ii!H:s, ove.t:.a~· .. moeten j_~i st 
onze mè.~san 'than·s met de daad tonen, dat 
die strtjd~h)l.n symphàtie he~:ft'. 

"Mit ète;u:nli.j ste~~ steu~bonnen, l)Gr . 
soneei.sb~al..ui.:i+;t~ in b::;drijven of afdelin
,gen daarvan, 91n b.v. een u-u+ l pt;;n af te staan 
voor de staker.:: ·en met alle andere ten 
dienste staande middelen moet het geld 
bij~en worden gebracht . 

H<2!t ~-teriaal voor het "Sol-Fo~~ds", 
als:lijsten, zegels, busj.-ss e.d. is in, gro
te hoeveelheid aanwazig b~j het bestuu.r 
van de Plaa~selijl~a C ·~i.1.trala. V.1j. mogen 
ons aan d.eze strijd niet onttrekken; geen 
verontschuldiging b•r. worè.en aanvaard .. die 
ons vers~hqnen -kan \"lanneer Wf.l niet alle 
krachten i:nzotten om veel, zoveel mogelij!c 
geld Î.n te zamele:-1.. En d:m •• .•• - 'vlugge · 
hulp i s dub'Jele l:ulp. Afdelingsbes~.mrders 
zendt daarom weJ.::elijks heli ge:ld op aan: 

N. HlLL&~~ANl>, PRII~S Ei~ GE. 7 39 • A' DAM 
en vermeld e:r even ·oij: '1700R SOL-FONtS". 
Kamer,.aè,en 1 wij 1:ekcnen op U : . . 

1--v-~·oc; I~,!; __ ~,QL I Q0_81 TÇ I T 
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EANHEID IS ONZE KRACHT 

++I-++ 
Onder die leuze voeren we onze propa

ganda-actie. S~eciale aanmeldingsformulie
ren zijn uitgezet. Jï:J weet wel~ die met die 
ketting en dat nummertje op de achterkant, 
·uaar wat "achter•r zit. 

Een onpartijdige commissie, g~vormd uit 
onze medewerkers op het BondskanuoorJ is aan 
het trekken gagaan en hier is het resul~aat 
over de maand December ; Aau:neldingsfornnl:l ter 

1 J.van Adst, Rotterdam no. 4127 
'1: 1 J (. K~.;:rs, Gr:>ningen '' 2365 _ 

• .i en een kameraad uit de ledenwerfploe~ 
van de afdtll ing Leiden " 3432.. 
Die drie knapen ontvangen elk een bo~k

w~k naar keuze . 
W Iedere maand worden de binne::lgekornen 
fo~t!!U.lieren op een hoopje gegooid en er drie 
~ t\iks. uitgetrokken- De nummers beslissen of 
j e er al of niet bij bent (bij de p~ijswin
naars dan). Zor : ~r voor 1 date~ zoveel mo
ge:. ij k formalieren van je binpenkomen (oot 
ke tting en nummer). Hoe meer nummers; hoe 
moe~· kans en • . .• je helpt onze Boi~ci st.;rker 
mak~n . Dat is nodig voor onze vakoondspoli-
t;~( '3tr~d want ./'_ __ 

[1:.:. r '.JI-1~=. ~0 l S 01"-1 Ll::. ~~~?J\Ct-·1 T/ 

DE Z.V .C . -GIDS. 
.Y++ . 

"Vq:Jr de rest gaat .het best, heel best , 
alleen dL~ ene abonné, 
daar .zi tt~n we nog mee . 

• 
· . En voó. .r de verdere J;'est, gaat het best , 

we.ni! jullie zorgen voo.r de re:st." 
(Vrl.j naar S ij men). 

n~ b.V .C. -Gid~ ia wat je noemt HZT van 
H,t;T voo.-:- e~n kaderlid. da ·t prijss~el t op een 
geàegen kennis van alle problemen, waarmee de 
l., V. C. lje maken hee~t. Dinqs de .E.V.C,-GiC:.s 
a]. ~ geillustreerd maandblad wordt uitgegeven, 
is het ?antal abonn~'s en lÓsse 1èzers meer 
da·!:. ven\ ciedubbeld. De t t1il zeggen: van plus 
mtr:'.l.s 3000 is cie oplage vergroot tot 10.000 
exetllfll&.ren. 

"De .,Metaal"' heeft hl.erin ee~ werkzaam 
a a.,.~:it~el g.ehad o -~lleen door ~onze me:1.sen zijn 
sind!.; Au.g:v_stus 1948 meer c!an 900 abonné '·5 
ot:ngesj ouwd., Dat èewij st overiger~s alJ.een 
~~ar dat e~ grote belangsteiling bestaat voor 
da .:::.V.C.-Gids en dat er nog veel abonné's te 
'7i.::mt'n ziJn., Als \ .e allemaal een be<:ltje aan
pnkken . da:1 is het heBl goed rnagel ijk om ·.og 
deze winter ons aandeel te verdubbelen. Ho~ 
mee~ lezers, hoe beter. de E.V , C.-Gids kan 

~E~~~~-verzQ;gd='======= 

DE STAKING BlJ DE N .D.S . M. 
++H+++ 

Do Uni~-organisaties zijn naarstig aan 
het werk, niet Gm met de arbe.iders het 
geve~ht tegen de onderne~rs voox verba~ 
teringen en tegen verslechteringen aan 
te b i nden, maar om de voor dit doel 
strijdende , arbeiders in de rug aan te 
vallen. 

Manifesten en publicaties in de dag
bladen pogen de strijd van d.e lassers 
der N. D.S.M. in eon onjuist daglicht te 
stellen. Zij denken hiermede de overige 
arbeiders t~gen deze strijd op te zetten 
en hen de ogen te sluiten voor de grote 
gevaren, die niet alleen de N.D.S.M.-las
sers bedreigen, maar alle arbeiders in 
de Mataa l nijverheid. 

De &rgumenten, die z~j hierbij ga
bruiken zijn zo do orzichtig; dat de be
doeling van dez~ heren ex duimendik op
ligt. Ee n tweetal der belangrijkste zul
len we hier na ar voren b~ngen en van re
pliek voorzien. 

L Het is geen tariefverlaging, maar 
verlaging van een zgn. outillage
toeslag (o•.•l tandig:r_edentoeslag). 

·• De omstaqdigheden zijn weer nor
ma-al en z l.j .&:an du'9 vervaTiêh:
HBt is geen ' ir~oostenverlaging , 
want als de arbe:ders iets harde r 
werken, dan blijft de inhoud v an 
het loonzakje gelijk, 

2. D~ E.V.C . br~ngt de arbeiders 
op ee~ ·~itaal punt van het bedrijf 
in staking en degenen, die hie;; .• 
van door "afvloei.i:ng =:laçh·~offer 
woràËm'P stuu.~t ze aaar Socia le 
Zn\~en. DG U!ii~ stEl'iJ:!.t ecl'l_ter haar 
afgevloeide ' led"en \'lel. 

· Ons ant\'ioord : 
. Dsou.tillagetoeslag _v.an 20j.! Naar.van 

rren nu 101. wil aï'aem•.:Il ~ werd inderdaad be
taald met de bedoelir~ om> indien de toe
sta."ld dit toelie-: , dezE> w~er terug te ne-
men. 

Do arbeider~ Zljrt deze toeslag met 
het steeds duurde:t· wo~dend.e leven, als 
een vast deol van :ho.n lcon gaan zien. D:) 
arbeiders letten niet zc eer op de naam 
die men aan hun loon g0eft~ h~ar meer op 
de in~oud> wslke i&d f:l~·e w0ek in h:) t loon
zakje zit . 

De arbeiders zullen er echter. voor 
moèten zor.gen, dat de politiek van het 
dri-emanschap o:r..ll ~:~.t·neme:.· .. ;regering;-Uniebc
stuurders om het werkelijke lotm...'1. l aae te 
houden en het deel \\'at bestaat uit ta:-ief-
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g:-atificaties 1 toeslagen: winstdeling, kin
derbijslag enz. zo groot mogelijk te houden, 
wordt tegengegaan 

Op deza wijze immers pogen de heren de 
basis te scheppen om, wanneer zij denken dat 
ó.a situatie g-.mstig is 1 dit deel in te. kor
t~a~ zcals thans biJ de lassers hat geva l is 
en dus op deze wij ze de inhoud van het 'loon
zakje te verlagen. 

Dit kan voorkomen worden door hardar 
w.Jrken zeggen nu de Uniebestuu.:-d·ers en wer 
kf'.ln duf! mee als ~arbeidersleider~" aan het 
s :;reven der ondernemers om doór meer pre'gta
t:i.e en mj.nder loon hun wi.nst'en te vergroten. 

2.H~t was niet de E.V.C . , maar het was 
d 3 óirec-tie , tie met goedkeuring ven de Unie
b"'::~üUv.~-:-ders, de ve rlsging aankondigde bij de 
l t\!::> .z::· s. Hierop gingen de lassers in staking 
r t l d.i.o strijd steunt de Z.V.C. 

De directie laat personeel afvloeien 
ç:n poogt deze arbeiders op te ze~ten tegen 
t\<.l s tekm:s . Zij stuurt deze arbeiders naar 
in.· i s, z:>::1àer geld, maar ontslaat ze niet , .zo 
t at ze niet voor overbru.geingsuitkering in 
<l'l."ïmerking komen en ook geGn ander werk klln
~'Cn :..oE::ken. 

~~ wil deze arbeiders kennelijk tenlas
... e> laten komen van de stakingskas met als 
::hol d~ze te verzwakken en denkt om hiermede 
d s · s t r) j d ·ran de arbeiders te breke~. 

~e E.v.c. stelt zich op tet· standpvnt , 
d~t de directie deze mensen moet beta l en en 
r.e·i; st:>:"ekt de Uniebe stuu.~ders niet to·b eer , 
uat ~tj de moeizaa~ opgebrachte contribu.tie
o ;:;~,:~e':\ gcbN.i.ken om de 'plicht ·van de direc
tid 'over te · nemèn·. De staker-s- Unieleuen keert I 

'.'.'? ec.hter niet uit. 
· Zo.J.ang ech·ber de directie weigert, voor 

~elke weigering de E. V.C . een prooes op kort 
t.;c•ling aanhangig heeft gemaakt~ zàJ. de Ge
~ecnte bij moeten springën. 

l!•oi: slot wiilen we dit · er no~ van zeggen, 
d~t op de~e schandalige houding van de Unie
ooo tuu.rdars slechts één antwoord ~ast , n.l . 

mo~el e en financi~le steun aan ae sta
ke~ s: 

?.l:oreE::l door strijd voor eigen eisen; fi
nancieel door ~en ongekende opvoering va n de 
e;el di~1'7.am3 lir.g. 
--·---:::==== 
\b:~vv ~·.K~~l:!.~~-zij de. 

v~n&• op de zitting van èet uitvoerend 
comi'i:6 van het Vlercldvakverbo::ld, zal 
z!.c;h narrens 6. 700.000 ~::rbeiders ·tegen de 
•re:~n i.e +, ig:'.ngspla~nen ve~zetten. 

--== :.::--==::::;;:;-:;::-== 

KA Ll!:I DOSCOOP. 
++++ 

"D.: Volkslo:·ant''d.d, 14 J ::.:nuari 11"9· 
Ir . A.H. In ,<;n Hov.sz (dir<.cteu.r 

van de HoJ ;ovens) sprek op het Cougres van 
de Suchting van de Arbeid te · U~r;;;cht: 

., Laii(::ln wij dankbaar zijn, doch 
niet zelfvoldaan. Integendeel dP. 
buikriem aangesnoerd, de mouwen 
opgestroopt en vooruit l" 
Bt millioen winst, dus begrijpelijk 

dankbaar. 
Nog meer winst'_. dus arbe~ders ,. buik-

riem aansnoeren·. 
M:~ar waar '!Jlijft de verdel i ng van het 

mil lioen, wat áe arbeiders. is ·beloofd -

t:Het P::.ro(i)J. '~ d . d. 7 J~:nu.ari '~'9. 
In ~en intervi&~w, hetwelk een cor

respondent had met de .A>-crikeanse H.;~.:r 
Lovastone, hoofd van de piitieke afdeling 
'tan het Bureau. voo.r "International L bor 
Ra lations'' · (Il'l.'löernationale. arbeidsbetrek
kingen) lezen we: . 

'' De HeJ r Loves10one vroeg mij, o~ het 
mij bekend was, tot uelk doel de 
N . V.V.-best~~=der Ad.V urmeu.lannaar 
de V.s. \las gekomen. Ik kon hem al
leen vertellen, dat ik juist in "H~t 
P:~rool't een verklaring ·had gelezen 
van de zijde van het N.V.Y., dat ge
noemde heer hie:r besprekingen kwam 
voeren inzake het plan- N'k..rshall en 
zijn reis niets uitstaande had met 
de I.ndonesiache kwestie~ De Heer IJaij: 
vestene sprak dié tegenspr.aak e~h· 
·pertinent tegen. De h eer 'J'urmeu.len 
was, ' hoewel hij :reds een week in de 
V-.S.- V3rtoefde; nog niet bij hem ge-

·.· Vreest, maar had v1el contact ·gezocht 
met A.F • . l. L. en het doel van zijn 
komst was geen ander · gebleken ·: dàn 
inlichtingen te verstrekken over de 
houding van het N. V. V. ten opzichte 
van de politionele actie.·~ 

"Waerheid'' d . c.. 13 J ' rtu.ari · ~,9 . 
''De secretaris va~ da CJnfaderatie 
van L:Jtijns- A.-:•erikà anse arbeiders, 0-
campo, heeft in Londe.n verklaard, dat 
de vernietiging ~an het Wereldvakver
bond een zware slag zou betekenen 
voor de pro·gressie ve krachten over de 
wereld. S :~J.vada.r ,Oe : r:ivo, die de voor
zittor van de Confederatie, de be
kende arbeidersleider Tol~dano, vcr
(vCJrvolg linkerzijde onderaan) 
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Metaal'' 
Bond van Werknemers in de Metaalnijverheid en aanverwante Bedrijfstakkel'l 

Prinsengracht 739 Telefoon 39498, 33821 en 32097 Amsterdam 

• 
AAN DE METAALARBEIDERS 

r 

I 
"\.. 

Kameraden, 

Sinds 20 December 1948 zijn de lassers van de N.D.S.I\'1. 
(Nederlandse Dok- en Scheepsbouw Maatschappij) te 
Amsterdam in staking tegen een door de directie aan
gekondigde tariefverlaging. 
Sindsdien heeft men van vl'ijwel alle kanten een stroom 
Yan onjuiste berichten, laster en verdachtmakingen op 
de Nederlandse werkende bevolking losgelaten. 
Wij achten het onze plicht hiertegen onze stem te 
\·erheffeo om de metaalarbeiders in het algemeen en 
de unieleden in bet bijzonder volledige opklaring te 
Yerschaffen over de staking en de gebeurtenissen daar
omheen, opdat de arbeiders hun houding weten te 
bepalen. 



Wat ging aan deze staking vooraf? 
Reeds in November 1947 maakte de directie bet voornemen kenbaar om 
de tarieven van de lassers met 20% te verlagen en dat voornemen in étappes 

te willen uitvoer~. 
Doch in die tijd zat het bedrijf zó vol met t·eparatie-cpdrachten, dat men het 
veili"er vond het voornemen voorlopig niet ten uitvoer te brengen en geen 
moellijkheden met de arbeidet-s te veroorzaken. 
Na een 40-tal arbeidet-s plotseling te ontslaan (ter intimidatie van het per
soneel), achtte de directie in het najaar van 1948 de tijd gekomen om haar 
slag te slaan. Zij kondigde aan, dat binnen korte tijd de eerste verlaging 
van 10% zou worden doorgevoerd. In een tweetal vergaderingen en door 
middel van een petitionnement verklaarden de lassers zich algemeen 

tegen de tariefverlaging. 
Besp1·ekingen tussen directie en tariefcommissie werden gevoerd, waarbia 
de laatste duidelijk het standpunt van de lassers naar voren bracht en vetW 
dedigde. De directie wilde niet naar rede luistet·en en verklaarde, dat met 
ingang van 20 Decembet· de 

verlaging zou ingaan. 
De lassers protesteerden opnieuw. Een waarschuwingsstaking van een hah·e 
dag was het antwoord van de arbeiders, waaraan alle lassers op een enkeling 
na deelnamen. Ook dit protest werd door de directie hooghartig terzijde 
gelegd. 
Op 20 December kwamen de lassers vóór werktijd bij elkaar en besloten, 
na gehouden stemming, tot gebruik van het scherpste wapen: de st a k ing. 

Intimidatie en broodroof 
was het antwoord van de dit·ectie. Blijkbaar geschrokken door de vastbesloten 
houding van de lassers, poogde men hen door middel van ontslag tot over
gave te dwingen. Dat hielp niet en toen ging men over tot broodroof, 
met de bedoeling de andere arbeiders van de N.D.S.M. tegen de stakente 
lassers op te zetten. 
Ongeveer 250 arbeiders uit verschillende afdelingen werden door de directie 
naar huis gestuurd, zonder geld, maar ook zonder ontslagbewijs. Daardoor 
komen zij niet in aanmerking voor overbrugging en kunnen ook geen ander 
werk krijgen. Alle intimidatie-pogingen bleven zonder succes. 
Gedurende de gehele ontwikkeling namen de unie-bestulll'àers niet de 
moeite de problemen met de leden te bespreken om een gezamenlijke hou
ding te bepalen. Pas na het uitbreken van de slaking werden zij actief en 
- zoals men van die beren gewend is, 

niet voor. maar tegen de stakers. 
Toen was geen moeite hen te veel. Vergadelingen werden belegd om de 
unieleden te bewegen de sU·ijd op te geven; brieven we!·den aan hen \·er
zonden met een oproep het werk te hervallen en waarin gepoogd werd, 
defaitisme onder de stakers le brengen door le beweren, dat de staking 

-

• 

"uitzichtloos'' zou zijn, en dat armoede zou ch·eigen in duizende gezinnen; 
manifesten werden verspreid, waarin de on-:lerkruipers als helden werden 
vereerd; een persconferentie werd genouden om de da~tbladlezers .egen de 
stakers te beïnvlo~den. 
Eén van de \'Oornaamste argumenten van de unie-bestuurders bi.i deze hele 
campagne is wel, dat de verlaging van de outillage-toeslag (omstandigheden
toeslag) eigenlijk geen tariefverlaging betekent en dus geen inkomsten
verlaging is. De lassers hebben daarover een andet·e mening. 
Na de tariefstaking in 1946 werd een toeslag \·an 20~(. betaald, waan·an àe 
opzet was, dat deze zou verdwijnen als de omstandigheden dat zouden toe
laten. De lassers zien die toeslag echter als een vast deel van het loon, 
waarop ze recht hebben, evenals kinderbijslag, loonbijslag, winstuitkering, 
gratificaties e.d ..... 
Deze mening heeft b~i hen Le vaster post geval, naarmale 

het leven duurder is geworden. 
Een verzuim hierbij is, dat zij niet hebben ·gestreden om bij de stijg~nde 
kosten van levensonderhoud een concrete loonsverhoging af te d""ingen. 
Al die toeslagen, die de regering en de ondernemers en Uniebestuurders als 
tijdelijk zien, kunnen gemakkelijk worden ingetrokken, waarbij men zich 
gaarne op "redehJkheld" beroept. 
Omdat de toeslag al jaren bestaat, de winst van het bech·ijf deze gemakkelijk 
toelaat en het leven steeds duurder wordt, achten de lassers de omstandig
heden niet ln o\·ereenstemming met een wegvallen van. de 10' ,. en zien zij 
de toeslag als een deel van hun loon en de verlaging als 

loonsverlaging. 

• 

De Uniebestuurders beweren, dat de verlaging geen vermindering van !nkom
sten tengevolge behoeft te hebben, als de lássers maar wat harder '\Vel·ken. 
Dat betekent echter, dat die bestuurders het streven van de ondernemers 
naar meer winst ondersteunen, n.l. door grotere productie voo1· hetzelfde loon. 
Natuurlijk wordt door de reactie en de lll1iebestuurders weer gesproken 
over een "E.V.C.-rel''. "De Metaal" van de E.V.C. zou een sleutelpositie 
in het bech·ijf hebben uitgezocht om daardoor het bech·ijf te verlammen, 
om onrust te zaaien in verband met de oorlog in Indonesië. Doch hier ligt 
de leugen te dik op, dat ook maar één at·beider dat zou kunnen geloven. 
Het was niet "De Metaal", die de lassers de 10% tariefsverlaging wilde geven. 
Het was niet ,,De Metaal", die daarvoor als datum 20 December koos. 
Het waren de scheepsbouwbaronnen, die en de verlaging en de datum 
bepaalden, terwijl ze wisten, dat de lassers geen verlaging zouden accepteren. 
Het zijn de uniebestuurders, die met de scheepsbouwba1·onnen onder één 
hoedje spelen en de staking trachten te breken, door de onderkruipers als 
helden te vereren. 
Op grond \·an dergelijke onjuiste argumenten onthouden die uniebestuurders 
zich van steun aan de staking en laten zij de weerstandskas gesloten. De weer
standskass~ van de !Jnie hebben tot en met 22 Jan. ondersteuning gegeven 
aan de zogenaamde ,.molest-stakers". Vanaf Maandag, 2-! Januari moeten 
zij maar gaan onderkruipen. De stakende unieleden. die zich niet aèter 
een molestsmoesje wensen te verschuilen. lu·egen geen uitkering. :\laar de 
Uniebesturen ondersteunen wel de .,afgevoerde" leden. Daardoor wordt de 
weerstandskas gebruikt om het de scheepsbouwbaronnen mogelij:i te maken, 



de staking te breken. De weerstandskas van de Unie neemt de plicht van 
de X.D.S.M.-directie oYer om arbeiders, die in dienst zijn en blijven van de 
N.D.S.M, een zeker steunbedrag te betalen. Thans is echter de tijd aange
broken, dat de arbeiders zich op de meest krachtige wijze moeten verzetten 
tegen elke ,·erslechteringspoging van de ondernemers en wij menen, dat in 
dat ,·erzet moet kunnen worden gerekend op de 

volle steun en medewerking van de Uniebonden. 
Zoals reeds bij zovele stukken arbeidersstrijd wordt deze steun ook nu 
weer niet gegeven en moeten de lassers erva1-en, dat de uniebesturen zich aan 
de zijde van de onderne1ners scharen. 

Hieraan moet een einde komen! 
Wij richten ons dan ook met klem tot de leden van de Unie-organisaties, 
met kracht op te komen tegen dit optreden van hun bestuurders en van he~ 
te eisen, dat zij 

de sJrijd van de lassers ondersteunen. 
Wij roepen de Unieleden op van hun bestuurders te verlangen, dat elke 
verslechtering wordt tegengegaan en dat de strijd voor verbetering van ons 
levenspeil door een onmiddellijke actie voor loonsverhoging_ wordt aange
bonden. 
Wij roepen hen op, juist nu de vakbewcgingsccnheid in hm1 Bonden aan 
de orde te stellen die nodig is om de strijd met succes te voeren. 
Juist de lassers, die thans in de strijd zijn gewikkeld, begrijpen meer dan 
ooit de dringende noodzaak van één sterke vakbeweging. 
Tenslotte richten wij ons tot ALLE metaalaxbeiders, om de handen ineen te 
slaan en de lassers met alle vermogen te ondersteunen. 

Geeft uw morele steun 
door zelf met de meeste ·kracht en alle middelen, actie te voeren voo~ 
Uw eisen. .,, 

Geeft financieële steun 
door met gulle hand in te tekenen op de lijsten voor de staking bij de 
N.D.S.M. en op die van andere kameraden, die thans in de strijd staan. 
Wij stellen· een .groot vertrouwen in de Nederlandse metaalarbeiders en niet 
tevergeefs, daarvan zijn wij ons bewust! 

Steunt, steunt • 

Hun strijd • 
IS strijd ! uw 



No . : llt- 534.e. 
" . ~ , 

Hierbij moge U aantreffen een e~emplaar van een aanplak-

biljet van de E.V.c., Waëtrmede eerstdaags een actie zal wor-

den begonnen . 

Aan de: 
Centrale Veiligheidsdienst 
J ... vastraat 68 
' s - G ra v en ha g e . 

{); 6' 0 ;(_ . J 1\ . ____ , 
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~s _avonds 8 uur _. 

Entree: 25 cent. 
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EENHEIDS VAKCENT RALE 
VondeJstraat 54, Amsterdam-W. 

Aan de arbeidende bevolking 
Tot nu toe werd door de overheid nagenoeg 700 millioen gulden per jaax 
besteed voor toeslagen op de prijzen van de eerste levensbehoeften. 

De regering heeft thans ~esloten dit bedrag met 330 millioen gulden te 
venninderen. 

Als gevolg hiervan zullen de kosten van het Jevensondel'houd in belangrijke 
mate toenemen. 

Reeds zijn prijsverhogingen aangekondigd voor: 

BROOD, 

BOTER, 

SUIKER, 

VARKENSVLEES, 

SPIJSOLIE, 

ZEEP, 

ANTHRACIET, 
GAS EN LICHT. 

Deze prijsverhoging denkt de regering voor de arbeidende bevolking onge

daan te kunnen rnaken door met ingang van 1 November aan de werknemers 

BOVEN DE 23 JAAR een bijslag op de lonen van f 1.- per week toe 
te kennen. 

Wat betekent dit? 
Het N.V.V.-bestuur heeft op 9 September van dit jaar in een,. nota aan 
de Minjsterraad uitgerekend, dat bij VOLLEDIGE afschaffing van de levens
middelentoeslagen de kosten van het levensonderhoud voor ~o:en gezin van 
4 personen met f 5.- à f 6.- pet· week zullen stijgen. 
Nu de regering besloten heeft de levensmiddelentoeslagen NAGENOEG 
MET DE HELFT te verminderen, kan verwacht worden, dat de kosten 
van het levensonderhoud voor een gezin van 4 per~onen met ongeveer f 2.50 
per week zullen stijgen. 
De arbeiders BOVEN 23 jaar zullen derhalve na 1 November de koopkracht 
van hun lonen met f 1.50 per week en de arbeiders BENEDEN 23 jaar met 
f 2.50 per week zien dalen. . 



Ook de regering weet dit! 
DaaJ:om wil zij de arbeiders dwingen met minderwaardiger \'erbruik~

goederen genoegen te nemen. 

WITI'EBROOD VOOR DE RIJREN 
Slecht bruinbrood en aardappelen· voor de wed;:er~. 

ANTHRACIET VOOR DE RIJI{EN 

Cokes voor de werkel's. 

ROOMBOTER VOOR DE RIJREN 
Margarine voor de werkers. 

Ieder weldenkend mens zal op het standpunt staan, dat de arbeidende 
bevolking deze verlaging van het levenspeil niet kan dragen. 
Dienovereenkomstig stelde het hoofdbestuur van de E.V.C. op 11 October 

aan de Ministerraad voor: 

De toeslagen op de levensmiddelen te handhaven 

De kosten daaraan verbonden, kunnen bestreden worden door: 

VERMINDERING VAN DE UITGA VEN VOOR OORLOGSDOELEL."lDE~ 

EN VERHOGING VAN DE BELASTING OP DE WINSTEN DER GROOT

ONDERNEMERS. 

De Minister-President, de heer Drees, liet welen, dat de regering hiei·ovei: 

niet wenste te spreken. 
De huidige regering wil de kosten ten behoeve van het militarisme laten e 
betalen door de arbeiders en tezelfderiijd de winsten van de onde•·nemers 

veilig stellen. 

Arbeiders van Nederland! .. 

., 

De E.V.C. roept U op tegen deze gedragslijn van de t·egering en de Stichting 
van de Arbeid krachtig stelling te nemen en het huidige, toch al zo lage 
levenspeil; met hand en tand te verdedigen. 
Het verminderen van de toeslagen op de levensbehoeften met een bedrag 
VélQ 330 millioen gulden mag niet ten koste komen van de werkers. 

VERLANGT van de werkgevers een onmiddellijke toekenning van f 2.50 
duurtetoeslag op de huidige lonen voor ALLE werkers. 

VERLANGT van de regering maatl'egelen, opdat deze duurtetoeslag niet 

doorberekend wordt in de prijzen . 



karwei-arbeiders, ploegend•enst, her- en om 
scholing etc. 

Zij strijdt voor een algehele 
vernieuwing van het werken in 
tarief. Zii beoogt daarbij een 
rechtvaardige beloning van 
meerdere prestatie en verwerpt elke"vorm van 
tarief. die ons weer wil terugvoeren naar het 
vooroorlogse jaagsysteem. Volledige controle en 
medezeggenschap bij de tariefbepaling is hier 
eerste vereiste. 

Ook haar behoort erken
ning, medebeslissing. ge
bruik van radio-zendtijd 
etc. 

Zij strijdt voor eenheid in de 
vakbeweging en streeft naar één 
organisatie van alle werkers in 
de ·metaalnijverheid 

Vele malen is reeds 
op eén of ander front 
de strijd tot een uit
barsting gekomen 
Steeds hebben de 

\ 
werker::. de E.V.C. aan hun zijde gevonden 
Vele successen m de bedrijven konden worden 
bewerkstelligd. 

1
,~ Q._i Vele leden zijn door onze 

-_ ~~.. ~{~} 1 
sociale en rechtskundige 

~! adviezen in staat geweest 
/. •/ ~ het recht aan hun zijde 
_ _ - tl te krijgen. 

Du a lies is echter nog niet ~; ~. 
voldoende. Wij zijn ons hier- ;f.,"'\~ ~~~ )171 
van volkomen bewust. Grotere ~~:;>.~ ... t/V 
kracht zal nog moeten worden ~> •

1 

ontplooid. 
Van deze kracht zal ook U deel moeten uit
maken. Alleen door .gezamenlijke inspanning 
zullen wij in staat zijn onze programs tot wer
kelijkheid te maken. Wij doen daarom een ernstig 
beroep op U: 

Sluit U aan bij de E.V.C.! 
EENHEIDSVAKCENTRALE 
Bedrijfsgroep 

MET AALNIJVERHEID 
Rozengracht 19 ' Amsterdam-C. 

f;\'.C. 
de beat\\isgtoev • 

-·~erbe• 

- ~~ 
( 

., .· 
Uw aandacht 



.. .llan Je E. V. C. Metaalnijverheid 
Rozengracht 19' - AmsterJam-C. 

NOTEERT U MIJ ALS LID S.V.P. 

Naam 

Voornamen ........................... . 

Adres 

Geboren . .. .......... .......... te ..................... .......... . 

Geslacht mnl/vrl. geh./ongeh. 

Loon f ................. ......... per week/maand 

Beroep ._ .............. ..................................... .. 
I 

Naam Bedrijf ... .... .... .. ....................... .. 

• Adres Bedrijf -----·----

Aard van het Bedrijf 

Handtekening 

Dit formulier opzenden of afgeven aan het 
E.V.C. Bestuur in Uw bedrijf of afdeling. 

WAT IS DE E.V. C.? 
Zij is een vakbeweging, 
geboren tijdens het verzet 
tegen de fascistische over~ 
beersing. 

Zij is gegroeid onder de sterke drang naar 
eenbeid van alle werkers, ongeacht hun geloof 
of politieke overtuiging. 

Zij is aangesloten bij het Wereld 
Vak Verbond, dat de vak~ 
bewegingen van vrijwel alle 
landen ter wereld heeft ver~ 
bonden en ruim 70 millioen 
werkers omvat. 

Zij berust op het principe der bedrijfsorganisatie 
en verschilt hiermede volkomen van de oude 
beroepen~ organisaties. Iedere werker in een 
bedrijf, ongeacht zijn beroep, wordt in deze 
bedrijfsorganisatie ondergebracht. De verdeeld~ 
Ç"' ~ beid bij het behartigen der 

8 ! f ~ gemeenschal?pelijke belan~ 
' ~ t]. }; gen maakt hier plaats voor 

\ ~) . ~ een eenheid van optreden. 

De diverse bedrijven zijn naar hun aard onder~ 
gebracht in bedrijfsgroepen. Alle metaalbedrijven 

electro-technische bedrijven, classificeer-bedrijven, 
isolatie-, burgersmeden-, automobiel- en garage
bedrijven, verwarmingsindustrie, carrosserie- en 
wagenbouwindustrie, rijwielreparatiebedrijven etc. 

die wat hun aard betreft, tot de metaalnijverheid 
worden gerekend, zijn ondergebracht in de 
B- jfsgroep Metaalnijverheid. 

Waarvoor strijdt de 
Bedrijfsgroep METAALNIJVERHEID? 

Zij strijdtvoore1m 
algemene verbe
tering van ons 
levenspeil; voor 
verhoging der lo~ 

nen, welke ten koste zal moeten gaan van de 
kapitale winsten, welke de ondernemers maken. 

Zij strijdt voor mede~ 
zeggenschap der ar~ 
beiders, zowel op 
sociaal~ als op eco
nomisch terrein. Zij strijdt voor verbeterill'g van 
de sociale wetgeving. 

Zij strijdt voor een ver
hoging der levensmidde
lenrantsoenen en uitbrei

ding van de extra voeding. 

Zij strijdt. voor verbetering Wil 
onzer arbeidsvoorwaarden: ' -· 
voor betere waarborg bij · . • 
ziekte en ongeval door ho- ., 
gere uitkeringen, voor verbeterde indeling de 
vakgroepen, 

voor vacantieregelingen, 
waarbij iedere werker 12 
dagea vacantie heeft en een 
week vacantietoeslag, voor 
verbeterde regelingen voor 



. / 
Eenheidsvakcentrale Landelijke Bedrijfsgroep Metaalnijverheid 

Rozengracht 19. Telefoon 39487 
Amsterdam~C. 

\ 

AANDACHT ... 

De Regering, de Stichting van de Arbeid. de Raad van Vakcentralen, ja wie niet· al 
hebben U steeds in alle toonaarden laten horen, wat U gepresteerd heeft in de afg~ 
lopen twee jaren. 

De productie is opgevoerd en dat is in belangrijke mate te danken aan de verhoging 
van Uw arbeidsprestaties. U moogt daarop trots zijn en met reden. Wij denken daarbij 
b.v. aan de bouw van de .. WILLEM BARENDSZ", de tinbaggermolens, de schepen, 
de bruggen, doch ook aan de vervaardiging van gebruiksgoederen in vele soorten. 

Reeds eerder hebben wij ons in een Oproep tot U gewend om Uw eisen 

a. ·verhoging der minimum-lonen met 1 0°/o met een even
redige verhoging van het maximum; 

.b. vacantie-toeslag van 50°/o, welke nog dit ]aar moet 
worden verstrekt; 

c. verhoogde uitkering bij ziekte en ongeval, 

niet door beloften van anderen, maar door daden van Uzelf tot werkelijkbeid te maken. 
Door de ondersteuning van deze actie zouden Uw eisen waarschijnlijk reeds ingewilligd 
zijn. Doch' de Unie heeft in Amsterdam - waar desondanks toch nog tienduizend 
metaalbewerkers gedurende twee uren het werk hebben neergelegd, evenals in vele 
andere plaatsen -=-- Uw actie voor ·totsverbeteriny doorkruist. Met een manifest onder 
het motto .,Open vizier" werd de eensgezinde wil tot strijd versplinterd. De E.V.C. 
had enige .. eisen van 1946 van de rommel-zolder" gehaald. Tussen haakjes .. de rommel~ 
zolder" van de E.V.C. schijnt voor d~ Unie nog bruikbare zaken te bevatten, want 
in genoemd manifest zegt de Unie. dat die eisen al zo goed als ingewilligd waren: 

...... werd op 20 Mei zeer verregaand overeenstemming verk~egen omtrent de 
lonen is slechts een practisch minimaal verschil gebleven, terwijl omtrent punt b. 
over een vergoeding van een extra bijdrage vrijwel geen Snanciëe( doch theore~ 
tisch verschil bestaat. Ook punt c. heeft kans op een gunstige oplosSing.'' 

Aldus bet manifest, dat vervolgt, dat aan de Looncommissie van de Stichting ~an de 
Arbeid, in samenwerking met het College binnen 14 dagen over de belangrijks~ punten 
een uitspraak gevraagd zal worden. 

.. 



Open vizier is thans meer dan ooit gewenst. Volgens genoemd manifest zou .reed~ 
op 12 Juni j.l. een beslissing verwacht kunnen worden. Heeft U er al iets van gemerkt 
in Uw loonzakje? Is U in staat met de lof van de Regering en alle anderen Uw gezin 
te onderhouden? 

Open vizier: de eerste eis van de Unie luidt: 

de minima met 10°/o verhogen 

en dat betekent, dat hij, die reeds 10% boven het minimum verdient (en wie doet dat 
niet?) practisch niets zal merken. Een practisch verschil. 

Open vizier: het College staat een toeslag van 2% van het jaarloon toe. Het màg, 
maar U heeft daarop geen .recht, want het moèt niet. Een theoretisch verschil. 

Directe strijd is hier geboden 
voor een week extra bij Uw vacantie· 

Open vizier: Een verregaande overeenstemming betekent nog geenszins een inwilliging 
van de gestelde eisen, want het College van ~Rijksbemiddelaars heeft het laatste woord 
en de Regering hanteert met bewonderenswaardige handigheid een loonstop. 

Kameraden, thans schrijven we niet 12 Juni, maar reeds 3 Juli, dat is drie weken later .. 
Nog steeds is er geen beslissing gekomen. Is U niet met on& van mening, dat het zo 
niet langer kan gaan? Vindt U ook niet. dat er eindelijk iets definitiefs tot stand 
moet komen? Gelooft U, dat er een definitieve oplossing zal komen, zonder strijd van 
de arbeiders zelf? 

U heeft de productie en Uw prestatie§ verhoogd, zonder vooraf eisen te stdlen. De 
Regering heeft U gezegd, dat alleen verhoogde prestaties tot een verhoogd inkomen 
aanleiding kunnen zijn. En dat is than_l; de hoogste tijd. 

Daarom wekken wij U op om gezamenlijk in de bedrijven de ontstane toestand te 
bespreken. Slechts in de grootste eenheid is de arbeidersklasse in staat zijn rechten af 
te dwingen. Kijkt er daarom niet naar van welke organisatie U lid is of welke U w 
politieke of godsdienstige gezindheid is. Bereidt in de bedrijven U w eigen strijd voor 
Uw eigen belangen voor. ~t U niet op een dwaalspoor leiden. 

Geen beloften van anderen, 
maar daden van Uzelf! 

Hoog de strijdbare eenheid! 

Het Hoofdbestuur van de 

EENH EIDSVAKCENTRALE. 

Bedrijfsgroep Metaalnijverheid 
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HET SCHERM GAAT OP 
• 

Aan de werkers in de Metaalnijverheid • 

Met veel bombarie hebben de besturen van de Uniebonden in de Metaal
nijverheid in Augustus 1947 aangekondigd, dat zij o.a. in samenwerking 
met de Metaalbond een ,.Fonds tot voorbereiding van pensioenvoor
zieningen in de Metaalindustrie" tot stand hadden gebracht. 
Het college van Rijksbemiddelaars hechtte zijn goedkeuring aan dit 
Fonds en verplichtte de metaalarbeiders f 1.- pct· weck premie te 
betalen. , e Gij betaalde, zonder dat U wist, welke rechten daarmee verworven werden 
voor de oude dag. 

Maar thans na bijna een ~aar gaat het scherm op 
en krijgen we te zien, waarvoor Gij wekelijks een 
guMen hebt ~oeten storten 
De vakraad heeft namelijk een >-_,ekendmaking gedaan inzake het pensioen
fonds. In een officiële mededeling van de vakraad wordt de sluiet· van 
geheimzinnigheid, welke tot nu de beslemming \'an de wekelijkse premie 
verborg, enigszins opgelicht. 

• 

Deze mededeling draagt o.a. de handtekening van de voorzitter van de 
A.N.M.B., H. J. v. d. Born en van de voorzitter van de Katholieke Metaal
bewet•kcrsbond, J. G. v d. Brink. En welke zijn nu de onthullingen, die 
de vakraad zich verwaardigt te doen? In deze mededeling worden de • 
rec<hten bekend gemaakt, die de metaalbewerkexs zich voot· hun oude dag 
zullen verwerven uit hoofde van de door hen en voo1· hen gestorte premie 
in het pensioenfonds. Wij leze:<l o.a. in deze mededeling: 

"Uit de ontvangèn gegevens is afgeleid, dat een ouderdomspensioen 
kan worden verkregen van 20 cent per week voor iedere week, dat 
de verschuldigde bijdrage is betaald, een weduwe-pensioen van 10 cent 
per week en een wezen-pelll'ioen van 2 cent per week." 

Wij zullen een voorbeeld geven van de pensioenrechten van een 
arbeider, die trouw iedere week ÛJn premie heeft laten inhouden gedurende 
de tijd van 45 jaar. Deze man zal op zijn 65e jaar ontvangen een pensioen 
van 45 (jaar) X 52 (weken) maal 20 cent= 45 X 52 X 20 cent= f 468.
per jaar of f 9.- (negen gulden) per week. 
Indien deze man komt te overlijden dan zal zijn weduwe de helft van dit 
bedrag krijgen uitbetaald, dat is f 4.50 er week. En als bij dan kinderen 
heeft beneden de zestienjarige leeftijd, hijgen deze 1110 gedeelte van 9 gul
den is 90 cent per week. 
Een weduwe dus met b.v. drie kleine kinderen ontvangt in totaal een bedrag 
van f 4.50 plus 3 X 90 ct. = f 7.20 per week. Komt ook de moeder nog te 
overlijden, dan worden zijn kinderen onverzorgd achtergelaten, want dan 



wordt de uitkering per kind beneden de zestien jaar verdubbeld en ontvangt 
ieder kind 2 X 90 ct. = f 1.80 per week. De door het pensioen veroverde 
gezinsinkomsten zijn dus in het gunstigste geval na 45 jaar premiestorting. 

a. ouderdomspensioen . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . • . I 9.- per week 
b. bij overlijden, weduwepensioen . . . . . . • • • • . • " 4.50 per week 
c. weduwe- plus wezenpensioen . . . . . . . . . . . . . . " 4.50 pe1· week :Î 

plus f 0.90 voor ieder kind per week 
d. wezenpensioen (na overlijden van de moeder) "· 1.80 per week ~ 

Hoeveel geld betaalt een MetaalbewerkH in 45 jaar? 

Een eenvoudig 1·ekensommetje. Per jaar wordt hij gedwongen te betalen 
52 X 1 gulden = 52 gulden, over 45 jaa1· is dat dus 52 X 45 gulden 
= 2340 gulden. Dat is echter het zuiver betaalde bedrag zonde1· dat daarbij de 
samengestelde rente is berekend. Laten we aannemen, dat dit geld 3% rente 
opbrengt, dan zal het kapitaal na 45 jaar zijn aangegroeid tot f 4893.43, dat 
is dus bijm vijfduizend gulden 

• Wat ontvangt de arbeider in ons voorbeeld daarvoor terug? 

• 

Het Centraal Bw·eau ~oor de Statistiek heeft uitgerc>kcnd, dat de gemidd~ 
de Nederlande~ op zijn 72e jaar overlijdt. Gemiddeld zal dus slechts gedu-
1-ende zeven jaar van het pensioen genoten kunnen worden. Al:; de arbeider 
in ons voorbeeld dus op gemiddelde leeftijd komt te overlijden, kan hij in 
het gunstigste geval ontvangen: 

7 x 52 x f 9.- = de somma van f 3276.· 

De arbeider heeft dus na 45 jaar reeds f 1617.43 meer betaald, dan hij aan 
ouderdomspensioen zal t~g ontvangen. Doch ook de werkgever betaalt 
wekelijks , een gulden. Ook dat bedrag is na 45 jaar a:mgcgrocid tot een ka
pitaal van l 4893.43, zoàat in wezen f 1617.43 + f 4893.43 = I 6510.86 per 
verzekerde gemiddekl door het fonds niet wordt uitbetaald. 

Zo is dan eindelijk het sche1"'D gedeeltelijk opgetrokken en iedere metaal
bew-erker, ook U, kan thans zelf uitrekenen, we!ke onbezorgde toekomst 
hij zich voor zijn oude dag kan verzekeren, door wekelijks een gulden van 
zijn loon te laten inhouden. 

De Uniebestuurders in de vaknad zijn bij hun optreden in deze voor de 
arbeiders zo belangrijke aangelegenheid zeer sluw te werk gegaan, door 
met mooie voorspiegeling-en geld los te krijgen. 
Gij st01·tte gedurende een jaar wt>keli;jks een premie van een gulden, zonder 
dat U Uw 1·echten ter inzage kreeg. Maar nu blijkt, dat de verzorging va
Uw oude dag op alle punten tekort schiet en dat U veel meet· moet betalen, 
dan U gemiddeld ooit zult kunuen trekken. 

Ook de E. V.C. Metaal is voorstander van een pensioenregeling. 

Maar voordat de betalingen van premie een aanvang nemen, zullen de 
arbeiders inzage moeten hebben van de rechten, die zij zich met hun premie 
verzekeren. 

De E.V.C Metaal wekt alle arbeiders in de Metaalindustrie op, de be
talingen vo.>r het pensioenfonds van de vakraad te staken, totdat betere 
bepalingen zijn vastgesteld. 

Bovendien adviseert de E.V.C. Metaal elke arbeider terugbetaling te 
eisen van de reeds betaalde premies op grond van de volkomen ontoe
t·eikendheid van het huidige pensioenfonds van de vakraad. 

Staat op Uw rechten, eist Uw geld terug en eist medezeggenschap bij 
de verdere ontwikkeling van pensioenvoorzieningen. 

\ 
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E.V.C.-METAAL 
Aan de werkers 

in de Groot-Metaalnijverheid 

• Een belangrijke gebeurtenis slaat voor de deur. 
net collectieve contract, afgesloten tussen de Unie-besturen en de werkgevers, is pt>r 
30 April opgezegd en, voorbereidingen voor wijzigingen van dit contract zijn getrofff'n. 

Dit houdt tevens in, dat de bindende regeling van het College van Rijksbemi'2-
delaars, die voor alle arbeiders, zowel van Unie-<>rganisaties als van E.V.C.-r:k' · ' 
ongeorganiseel'den van kracht is, gewijzigd zal worden. 

Alle arbeiders zijn dus geïnteresseerd bij datgene wat komen gaat. 

Alle arbeiders dienen dus een wQQrdje mee te spreken. 

De E.V.C.-Metaal heeft reeds in 1946 belangrijke verbeteringen in de O\'e . • .";:: :. _
beidsvoorwaarden naar voren gebracht in een ontwerp-C.A.O. 

De E.V.C.-Metaal heeft op 31 Januari 1948 in een landelijke vergadering met ~0 vet-
tegenwoordigers uit de bedrijven haar algemene eis van 

10 Yo LOO NSVE RH OGING 
o an de orde gesteld. 

De E.V.C.-Metaal heeft in 1947 een kt-achtige actie gevoerd voor een aantal eisen, 
die nog steeds niet zijn ingewilligd, ondanks de beloften en suggesties van de Unie
besturen in de zoiner van 1947, dat over de verhoogde lonen nog slechts een "prac
tisch minimaal verschil" bestond en dat de vacantietoeslag nog maar een "theore-
tische" kwestie ":as. I 
De door de Unie-besturen als "rommelzolder-eisen" betitelde verlangens van de E.V.C.
Metaal waren: 

10% loonsverhoging van de minimum- en maxinnuu-louen; 
1 week vacantietoeslag; 
100% bij ziekte en ongeval. 

De regeling, welke in 1947 van kracht v:erd, hield slechts een kleine verhogin~ 
in van de minimum-lonen en vrijwel geen verhoging van het maximum. 

Vacantietoeslag werd niet opgenomen, de regering stond slechts de uitbetaling van 
2~'~ van het jaarloon voor 1947 toe. Het was geen recht, doch slechts een glmst. 

De uitkering bij ziekte en ongeval werd gebracht op 9()%, doch sleehls bij langere 
duur der ziekte of ongeval dan 12 dagen, indien de werknemer mede de hogere 
premie betaalt. 

De eisen der E.V. C. blijven, dus on~erminderd van kradti ! 



Bij een nieuwe regeling dient met de eisen, die in de schoot der arbeidersklasoe re. 
boren zijn, rekening te worden gehouden. 

Samengevat komen zij hierop neer: 

1. Verhoging van de bestaande lonen met 10 procent; 

2. Vacantietoeslag van 1 week loon; .. 
Daarnaast dienen onderstaande verbeteringen in de nieuwe regeling te worden opge. 
nomen: 

A. Verbeterde betalingsregeling van overwerk 
Overwerk uitsluitend te verrichten na overleg · 
en met goedkeuring van de personeelsvertegenwoordiging 

Voor de eerste twee uren vóór en voor alle w·en na de normale arlJ>eidstijd tot 24 uur 
1 's nachts een toeslag van 50%; , ' 

' Voor alle uren van 24 uw· 's nachts tot aan de beëincliging van de aaneengesloten 
taak en 's Zaterdags na 18. uur een toesTag van 10"%; 
Voor alle uren op Zondag tu..c:sen 8 en 17 uur een tOEslag van 100%; 
Voor alle uren op Zondag van 0 tot 24 uur, behalve tussen 8 en 17 uur, een toeslag 
van ZOo<fo; 

Voor alle uren op erkende Christeiijke- · en algemene feestdagen, niet op Z-ondag 
\ a!Jende, een toeslag van 200%~ 

B. VerhogiJJg uitkering bij ziekte en ongeval 
~ tot 100 procent van het loon; 

C~ Voor alle uren in ploegendienst, welke buiten de voor het 
bedrijf vastgestelde normale arbeidstijd van de dagdienst vallen, 
een toeslag van 50 procent 
• 

D. Vacantie van drie weken 
voor ïeugdige personen beneden de 21 j,aar 

De E.V.C.-Metaal is er :riek van bewust, dal deze eisen volledig verantwoord zijn. 

De .hoge winsten in ere metaainijver~1eid laten deze ' 'cr bctcringen voor de arbeiders 
alleszins toe. 

Kameraden, u zult met ons van mening zijn, dal boven geformuleerde verlangens 
redelijk en billijk zijn, dat zij sociaal wenselijk en economisch veran twoord zijn. 
Denkt slechts aan de grote spanningen ~ussen uw Joon en de behoeften van uw 
gezinnen en denkt aan de grote winsten van ondernemers, aandeeHrouders en finan-
ciers-kapitaal (de grote banken). · 

Ondersehr.ij,ft u de lledltsg.road van bovensl~e eisen? 
Zo ja, laat u dan niet hemvloeden door poiitieke hetze, waarmede u in uw sociaal
ec:onomische noden geen. verbetering kwlt bewerkstelligen en waardoor- uw macht 
verdeeld wordt. 

Zo ja. stelt dan deze eisen aan de orde bij elke daarvoor geschikte gelegenheid. 
Zo P.. s.tcijdi dan met u w kameraden van ~e .E..V.C:·Mctaal \'OOr de verwez.enlijking 
\·an uw gerechtvaardigde v~rlangens en \"E:rbetcrt uw positit!. 

HET HOOFDBESTUUR DER E.V.C.-l\lETAAL. 

E.V.C.-Metaar Sarphafistraat 86 Amsterdam-G. 

•• 
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C. V. D. - - ---------------

No;222j-~-Geheim . 

Onderwero: "~·Y ·.Q..-rropaganda bij de 
Ji . y . Philipsfabrieken te Eindhoven'.' 

Bij lagen één. 

A a n 

Hierbijgaand heb ik de eer U. H. E.G . te doen toe
komen, een afschrift van een pamflet, uitgaande van de "Be
drijfsgroep Metaalnijverheid" der Eenheids-Vak- Centrale, ~a

deling Eindhoven, naar de inhoud waarvan ik moge verwijzen. 

Bijgaand afschrift-pamflet, werd mij heden van bevrie 
èe zijde te Eindhoven, toegezonden, onder mededeling, dat 
de verspreiding van deze oarnfletten, in den avond van j.l. 
Vrijdag, 19 December, bij het ~itgaan der Philipsfabrieken, 
aan de uitgangspoorten, onder de arbeiders heeft plaats ge
had. 

Mede in verband met de op dat tijdstip reeds heersen
de duisternis, is niet geconstateerd kunnen worden, door wel 
ke personen d i e verspr~iding (uitdeling) onder de uit de fa
brieken komende arbeiders geschiedde . 

Vl . 

~e Peer Hoofd van de C.V.D . 
J a v a ~ t r a a t, 68. 

' s-G RAVEN Ha GE. ======================= 



Dcdr.jfsgroep ~toolnijverLeid 

Af c !inc.: Einaho~.ren 

Arm do \7orlrcxs van do 'P:"lilipoboQrijYen . 

o s "le :P."'I'S h e t dezer uE.'I ·en in _ ·o .... n o.:.~ .o k c en.:: .;.,~1:-t, 

dut in de ~ und C'otobP..r 19 ."~ron !ot~\..l"l liet vc rocrlo.:.;re "feil t 3:ft 

ov •l.· c1n"cc1on ('tl nu staat op 103~ .. 

• Ook in ons badrij1? lq i t :.""o mrti'C!l jen: n.. ' lij.r hog(]r ûon 

!..Yl 19: 3 .n h :f't h it niJ .r 120 rè ... r ovm.·no~ ·• ... .:! n. 
'o1 lof in ~sn onk hiro.· 7oor d.n l.~'·e:r ... , m -.r Y"n ZJ lo.f l:'ln 
m n ~~eh n~. t vocucn .. 

• r na r.0n d . l:or- t · en . 
Zul 1 ~n ~ nisch der L ... ~nt:loJ c ov .rvloc:~ .... .:jn':' 
Ov rvloccd.g. oor 'a ~bei.a v· .. r.. k•nd :1'? 

Overvlo tliG !lilm' ûan t m ' c"'t ·~a TI. 

1\t.m uo b ambt on vu c-ns ~. • i" · Jf i ''>J" , •n ho ~ nt ~ ~ao 'n u:.thatE'..a 'J.d .. 
Voo1· de tU'beiiierc sohict er mm fooi v:on f . 10, -·· over , Jet oén 
toeslllg voo:t· de kincJeron o 

Uordt hi r met 2 mat~n ~eoeten? 
on nee :1'" n hm v~lg ... ns de J:irectie lliEd. ~ot::.m·d l o1·<1cn, do-:>r oon 

v :. bo<} \ :.n t:; z:.;dc 'tTa•1 • e:t Ccl.l c;o van nijl::lborJid~clcr~c . 

~ IIDogovonb drijven be~nlcn \.el uit . 
l~ n 'vo~ deze ~beidc~u ondvrc ucototnvon? 

.... obuPn uo arboiQers van ~ili n ni t \r .n oen hun canûcE.l .:u de 

sterk vcrhoogde produot~e ~elevord? 
~rkers ven Philips , vcrzet ü ~aeon uozo aohtorct llinc. 
ist ct alle U ten.d·enste ct~ üe ~iu~elen c n L~at ~icatie van 

ton ton inote f'on ~e ""1: lo:m • 
• 1ot, dat do faLr:lekE:körn onmiuucllijlc -~t dtJ .u i.ructie in 
cverle~ treedt! 
.iet Th. recht! UP~ zeli'do .... (.~ht, det voor allen r...Lt gelden! 
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GEHEIM. 

Uw kenmerk 

Ondc•·wcrp 

Bijlagen 

's-G RAVEN HA GE. 

I Uw brie.{ van 

I 
Ons ~enmcrk 

No. 92/I.D, I 
EINDHOVEN 

22 Juli 1947. 

Ik deel U hierbij mede, dat op de in aanbouw zijnde 
betonbouw bij de N.V.Philipa oamfletten waren bevestigd, 
waarin ·werd opgeroepen tot éèn middag staken nl.op 24 Ju
li a.s. · 

Uit de letterlijke tekst zij geoiteerda 
"Nog dit jaar willen wij, evenals endere groepen ar

beiders, een behoorlijke, doorbetaalde vacantieweek heb
ben! 
Wij willen een verhoging van de contractlonen! 
W~ willen 100~ vergoediDg van het loon bij onwerkbaar we 
Deze eisen zullen echter eerst ingewilligd worden, 
wi~ ~assaal onze stem hiervoor verheffen. 

De.arom roepen wij U op Donderdag 24 Juli a.s. 
één middag het werk te etaken 

onder de leuzen: 
Geen overbruggingefooi in de vaoantieweek, maar een door
beta~lde vacantie met 5~ toeelagl 
Geen geldelijk nadeel b~ regen en vorst, maar 10~ ver
goeding! 
Geen contractlonen beneden het bestaansminimum! 
Voor medezeggenschap in de bedrijven! 
Zo alleen bevorderen wij een snelle wederopbouw van Ne
derland! 

Bezoekt de 

Het Hoofdbestuur der Landelijke Bedrijfs
groep Bouwnijverheid èer Eenheidsvakcen
trale, Prinsengracht 739 - 741 Amsterdam 

(een 

O:PEUBA.RE VERGADERING 
op Donderdag 24 Juli 1947 in de grote zaal "De Oranjebo 
Lijmheeltstraat 173.Aanvang 3 uur. -
Sprakera Jan van Es, Beatuurslid Amsterdam. 

Typ.~· ~/. Coll./ 
De Htdoommissari~Politie, 

(j _ ·'-:i 
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CENTRALE VEILIGHEI DSDIENST 

No.: B. l6836 

Dict .: H. typ .: SvD.l4 . 

Onderwerp : Mani fé st E.v.c. 

. ; 

' s • Gravenhage1 
Javastraat 6ö . 

111539· 
tel.: 

112778. 

G E HE I M. 

5 Juni 1947 

Aan de arbeider s 1 werkzaam in de netaalnijverheid te Ansterdam, 
is op 2 Juni 194 '/ een manifest uitgereikt, van de volgende 
inhoud : 

11EENHEIDS VAKCE!I!TRALE . 

Vierkers in de Metaalnijverheid . 

Landelijke Bedrijfsgroep 
tîetaalnijverheid, Rozengracht 19, 

Aosterdan. 

Met grote geestdrift en syrJpathie is onze oproep , (zie no . B. 
16777 dd . 5 Juni 19"1-7) gN~icilt aan de Nederlandse L!etaalwerkers, 
ontvangene 

Onze opr oep ter ondersteun:;.ng van onze é.~~ t~. e voor : 

le . Verhogj.ng d.er nini nllliLI.one.n net }0% me-t 0 9 !1 evenredige ver
hoging van het rJ2xirlU':1 . ., 

2e . Vacantie.tó-:.·slag ~.-an 50%, lfH~ li-ce nog dit J ':'..<:tr moet worden 
verstx· ek~4· 

3e . Verhoogde u.i."tkering bij ziekt ~; 8n ong c.: nJ.~. , 

Wij kunnen c.ns over deze a~g cnene in~tm.mü1g ve rheugen en 
wij zijn hierè oor gesterl{t in ons vortr01!t.en\ ä.at deze eisent 
door ons reed~ naa.nden ge leden gest eld e?". go~.l! op:t;s8ord, leven 
in de hmt en è.er· arbeiders . 

AAN: 
Z . E ~ de ~~i::is1~er v-m1 Binnenla ndse Zaken 
Z. E .. de :r.Iini3~-;er van Justitie 
Hr ~COIJJ.:l:i.ssarL; der Konir~in, Noord Holl.::>~·td 
Hr ~ Hoofü G. S . III B~ 
Hr ~ Hoofd Sectie III, U. I ~t D ., Marinestaf, 
Hr ; Hoofdconnissaris ~Jan Politie , Rotterdan 
Hr ~ Hoofdconoissaris van Politie , Den Haag 
Hr . Hoofdc qr1nissar is vanYolitie , Utrecht 
Hr . Hoofdcörlilissar is van Politie , Groningen. 
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Betekent dit echter, dat hiernode aan de voorwaarden voor 
het slagen van deze actie , voldaan is? . 

~ . 

Betekent dit , dat de Regering zal gaan inzien, dat zij 
haar loon- on prijspolitiek, waarbij·dc loonstop eerste gebod 
is , zal nocton loslaten ? 

Betekent dit , dat ondanks het feit dat werkgevers on Unie
organisaties naar ver luidt , overoenstenr.üng op sOE1iJige punten 
bereikt hebben, oen overccnstcnning die nij van harte toe- · · 
juichen, hiernode do doorvooring van deze eisen eeh feit is? 

Neernalen zijn reeds door de arbeiders , via 
· eisen gesteld , I:leernalen VJas net de werkgevers 

bereikt , betreffende de gèstelde eisen. Helaas 
ring besliste vaak anders . 

~ "i 
hun organisatie<..!~ ~ 

ZAL HET OOK THANS ZO GAAN? 

ovcréenstenning 
• •••• de Rege-

Willen deze eisen inderdaad doorgevoerd worden - en dat 
neeten ze - dan zal de regering·, die het laatste woord in deze 
~aken hooft, uoeten gaan gevoelen, dat het de arbeiders ernst 
is. 

DAAROM, STNJNT DEZE STRI·TD EN NEFJ!lT DEEL AAN DE PRQTESTACTIES' 

Alleen wanneer wij dit allJn ernstig voornemen, zal de 
Reger ing gedwongen word9n, dgze eisen in te willigen, De leuze 
uit onze oproep geldt thans neer dan ooit : 

GEEN BELOFJ:EN VAN ANDEREN, MAAR DADEN VAN UZELF. 

Doet nee am~l 1o Daasa-proteststaking op Mnnndag 2 Juni 1947, 
des niddags o:·J 3 uur . 

NIEliiilND BLIJVE V.TZ:TI:EN . 

h('t Hoofdbestuur" 

· Op Maa.v~~ng 2 Juni 1 S47 , v-~n J 5 tot l'i u:.: proclaneerde de 
E . V .c . do:).x.s--.-:raties op het ~fosvcld en hot l estelveld te 
Ans terdon .. 

Door do Ll15 .NcC::. . iietaalbow . bond, de RiK.1~otanlboi'hbond on 
de Chr. NctaalQeW. bond, is op 2 Juni ~947 gezo.oonlijk aan de 
ar?ciders ~orkzaan in de netaalnijvcrheidl een nanifest uitge 
reikt waar1n wordt gmvezen op hot engeoor oofde van deze sta
king on wa.ó.rîn wer d opgewekt aan de oproep der E .V~C . geÓh"gc
h~or te geven. 

Coll.l dR . 
c . v .D. 

' 
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CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

No . B. 16777 GEH;EIM 

Dict . H. Typ . C . W . 1~ 

Onderwerp; Manifest E . v.a. 

' s - Gravenhage , 5 Juni 1947 
Javastraat 68 . 

(111539 
Tel. (11 2778 

Onde,r ç1e arbeiders,, werkzaam i~ de . lM~tf'...:-ln}. jverheid, te Amster~
dam, ïs een manifest v erspreid V'<"-n '·do volgvndo inhoud ~ 

OPROEP. 

Aan de werkers in de Metaalnijverheid 
en aanver van te bedrijven r 

Veel wordt ~esproken over verbetoring0n , die af'.ngcbracht moeten 
worden, over uatgcne wat wenselijk iu op sociaal-economisch 
terroin, over verlaging van prijzen, over opvoc~ing van de pro-
ductie'· over alles \7at de arbcidcrsklas.·e aangaat . 

De re sul te ten van deze g es::>rckken laten echter nog st_)cds op 
zich wc..chtcn . Zij schijnl,n .iilin0.er vlot te vorlo·pcn dan de gloc.'d
volle rede ' s vc.n de h.Lin:i.st~r-Pr..;sident <.:n endere reg~..-rings
personen. 

Integondvcl, velo fu i ton VT-.;lkc th~:.ns plua.tn vind~..m, zijn ·ge
richt tcg..:n de belang~n ~or ~rhuidcrsklasec . Do loonsverlaging 
bij do landarbeiders, bij du stcvnindQstric, de verlaging va.n 
de rantsovn...:n voor z · mro 2.rboicJ., do 2.~.ngdwndigd .... vurl2.ging 
van du vlcuara~tsoon<.:n, d0 willukcur bij d~ vaststelling v~n 
v:-:.cantiedagcn (N2t ionelo fcostür.g) -.nz . onz . ; dit nllos Ni j st 
hierop . 

Do E.V. C. Bud~ ·:!..jfsgroup ~.ktc.alnijv,~rhvid hc)~..-ft in Juli 1946 
o .. m ontwvrp Colluctive Arb<.:ids Ovt..rovnkom3t ingediend bij de 
regeringsinstanties; Een ontw~..-rp- C.A.O., dr·t na broodvoeri
ge discussicr.; en op:!lork:i,ngun Vf'.n äe r'.rbcidcr8 in onze bedrijfs -
groep tot st~nd kvfam . 

En..l{elc der vocrn<.>.amst0 puntL:n uit deze C. A.O. , wvlkc thEms 
meer de.n ooit c·ndcr de arbeid .;rs levon en steunen op de bel of
ten v~n de L0nècnsc rcge~ing, zijn de gronusl~g v~n een sinds 
nJ['.::'..ndcn rrclcdcn ingvzctt\.. c.ctic . V. ij deden hicrtoL: rvcds per 
mc.nifest e .... :n opr:::lCp tot d .... :t!edcrlc.ndûü me. tf' <l~rbcid ... rs, deze 

Vcrzonden c.:.n; - 2 -
Z. E . de Min . v:-.n :Birm;..nl. Zr'.ken 

11 11 11 " Jus ti tic 
d0 Heer Hoofd der Afd . III B v.d . n.on. Str.f 
11 11 

11 Sectic III !;I. I . D. Mnrinostr'..f 
11 11 Comm. cLr Kon. in do Prov.No ord-Hollr'.nd 
11 11 Hoofé\comi!liSs['.ris vr'n Pol. te Rottcrdr.m 
11 " " 11 11 te Den Ha.r~g 
11 n 11 11 11 to Utrecht 
u 11 u 11 11 t...: Grpningen 
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za~k te bosprokon en te v~rbreiden. Oolc in rcgcringskringon 
zi_jn deze lrrlosties e.~n de or(e. 

Wij kunnen-echter niet volstn.n.n met pr<'.t..;n on nog ..;ons prntcn . 
Do rcgori:1g z::'..l moeten tonen dnt het hc.r1.r ernst is de bela.ng01. 
der werkers t e willc:n· beh..-:.rtigon . Zij znl da.dvn moeton s t ellen. 

Wij wet on , dc:t do rogvring hiornr~n moot worden herinnerd. Wij 
weten c1['.t slochts vmnno~.;.··r do nrbçideruklf".suo h._,.,_n.r stom verhoft.e, 
di~ do regering tot dnden dwingt . . ~ 

GEBN BELOFT::J:N Vi\N ANDER.~N MA_~n D.~.î.':D:SH V.~N U ZI;LF! . · . 

Dc.~rom ro..::pt de E . V. C. U op onze c.ctic..: te..: ondorstouncn a 
1 o Voor verho~ing der iilinimwnlon~n mc..:t 10 % met ~--n ,;vonrec~icu 

vcrhoging V'"'.n hc..:t m~xiillum J 

2o Vcc~nttotooslcG vnn 50 %, welke nog c1it j~'"'.r mout word~n 
vorstrv1ct; 

3o Verhoogd. uitkcrîng bij zic..:kto un ongcvnl . 

Wij hobb .... n ons per opvn bri.:f nogmuf'.ls tot do rv ,.~cring gv . .-vcnd . 
Wij roepen U op deze bri~f te ondcrst~un .... n on èoor kJrte on 
krr.chtigo protost-cctics blij!c te. govon vnn Uw nfkcuring over 
de gr.ng v~n znkon . 

Wij roepon U op moti es. tv zend..::n, di~ ui t<'l.rukking r-.".n dczc pro
toston goven . 

Wij weten, dr..t r.llc c.rbvidcrs nchtclr dez0 oison str.:::.n . 
LAT.;JN WIJ ER ftEZJ.:~J:$NLJJK VOOR STRIJDEN I 

Eonhêid3v~kcontrf'.le 
Bodrij i'sgroep Mcta.r.lni jverho i.d 
Rozongrc.cht 1 9 
Amsterdc.m 

Ten einde d::>o~V:).)I'ing vf'.n de gestcJ.dl,; c~ is-.:n te verkrijgen , 
heeft het bvs·0u.'.lr v ..... n de B.V. C. , bedrijfsgroep 11Motun.lnijver
hcid 11

, de Amst~.;rc1cmsc c.rbcièurG, i! d'kzr-.".m in do mct['.<.'.lnijvcr
hoi<'\ 1 opgeroepe:n tot con prot0ctst'"'.King O!J 'I~"l"n.nc:['.g 2 Juni 194 7, 
vrn 1 5 tot 17 uur . 

De ['.rbeidcrs wc.·rdün op-gvwvkt d·.:ZL tijd t0 -;cbruik0n voor een 
d0r!1Jnstr~tic op het Mosveld t'J .iill·s'~urdc.m Noort~, t..;rwijl diege
nen vn.n hen) dit' op üo scccupsvJerYc.n te..: .. \mstorc1".rn werkzP..r>.m zijn, 
·werd vcrz:)cht zich d0monstrctiof n0..c.r hot llosvvlè tqbogev0n. 

c.v.n • 
• 

coll o: c1R 
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