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Allen l'OO~ elkaar,

Geen strijd. maar samenwerking.

EENIGE VRAGEN.

H oewel zij, die de stakinJ{ aan de Heernar
leiden, blijkens een correspondentie in Het
Volk van ,'1 Au~ustus verwonderd schijnen te
zijn, dat wij no~ niets over de Slaking bij de
Heemal schreven, zullen wij dat ook in dit
nummer nog niet doen. Zij die bij deze Slaking
direct betrokken zijn, lezen de Fabrieksbode niet en
zo uden wellicht op het ocgenbtlk nog niet luis
le ren naar een stem, die, ook in het belang der
we rklieden, wel eens niet zeer J{eestdrihig over
deze stak ing zou klinken. Daar wij over 
luiJ,rd zijn, dat onze lezers gaarne ons oordeel
zull en welen, zullen we de zaak in een onzer
volgende nummers echter voor hen wel bespre ken.

he~6en~e~0=~~~~ t~~~~0"~a;~~~igW~0~;~j~ ~;~:~:
......u:::;:d.en ~eu:czcn..

In het verslag van een verg ade ring van de
stakers in Hel Volk van JO Augu stus kom t
een stu kje voor, waarschij nliik geschreven
door de nze Ilde n cor resp ond ent, die zij n verwon 
dering uit ove r ons zwijgen, en waar in he t volgen de
word t medeged eeld :

.D e eerste spreker Van Hettuur wees er op, date,din cH~~;~ I~r~:~ S:o~~~~~ib:~deerks~~:i~~n:~' ~:
werkgevers hebben nu gezien. dal, wann eer hel
moel , men ook hier den arbeid neer kan leggen

de' Vlijdne~~gw~do~:Il~ni:~n:e~ai:s~l~'nd:ann bd:e~tb ri~t
van Sterk de zaak SIOI}zal zette n",

Later spra k nOl{ een hoofdbestuurder uit Rot
terda m, die de afdeeling lelielteerde met het leit,
dat de ze staking was uitgebroken, waa rover het
verslag dan verder zegt:

•.'I en was steeds van meening, dal hier in hel
land van Stork geen sla king zou plaatshebben.:-iu

~i fo~le::n;·e~da~r~i~kw~~l(m;~;I~:els~,:~~~I ei~~~~n~
af moelen, is ree ds een overwlnninz voor de toe 
komst",

:\1en kan eiJ,renlijk zijn oogcn niet zetcoven,
al s men iets dergelijks leest, maar, waa r dit
a lles Ie lezen staat In een soo rt van oliiciëel
ve rs lag, moel men wel aannemen, da t het zoo
is gebeurd. Blijkens deze mededeelinpen van een
d er slakingleiders en een hoofdbestuurder, is dus
ee n der redenen \'11Or dele slakinJ,r geleg-en in
den wensch ~in het land van Sterk". zooals het
heet, wel eens een Slaking Ie willen hebben en
is dil een van de heerlijkheden van de toekomst.
dat de lijd lal aanbreken, dal men .uan de labriek
van Slork de zaak stop zal zetten :"

~Het doel van den arbeid zij het algemeen welzijn,

dan brengt arbeid zegen ". _ AlfRED KRUPP,

Hoe men ever de juistheid en de mogelijke
kansen van deze staking moge denken laten
wij op hel oogenblik daar, maar één ding is
zeker, dat door haar ellende wordt gebracht over
honderden gezinnen en dat een zeer belangrijke
industrieele onderneming in onze plaats, die aan
meer dan dertienhonderd menschen werk geeft, zeer
ernstig in haar verdere o ntwikkeling wordt be
dreigd.

Wij kunnen toch niet aannemen dat het de
bedoeling van dezen hoofdbestuurder en den
propagandist, die in ieder geval J,:'cldelijk niet
onder de zaak te lijden hebben, zou zijn geweest
te beteogen dat deze stakinJ,r eiJ,renlijk door hen
is uitgelokt omdat ze meenen daardoor Stork een
lesjes voor de toekomst te J,re\'en? Ol zoude het
als een voorproef bedoeld zijn? En moet dit
dan alles gaan ten koste van de arbeiders van
de Heemal r

In en om de Fabriek.
DE CONTROL EERENI) GENEESHEER.
In aa nsl uiting aan onze mededeerlngen van

de vorige weck deelen wij nog mee dat Dr.
Kwitser te Goor zich bereid ver klaard heelt de
te Goor wonende led en van ons ziekenfonds te
cont roleeren. In g eval zij ziek en niet bedlegerig

~~jeïde~o~~~n:~j zjt~l i~utoo~)~n , 7:i~ln ~~~etk~~
Kwitser bij he n,

Verd er nog een opme rking aa n alle zieken.
laai ieder, voo r hij weer aan " we rk gaat,

zich eerst even melden bij dr Kijls tra ui even 
tue el een and eren co ntroleerend ge neeshee r
onder wien hij hoort.

Zij die sleehts een ol twee dagen thuis zijn
geweest, en zonder dat de controleerend genees 
hee r he n gezien heelt, wee r aan 't we rk gaan,
moeten daarvan even bericht aan hem zenden.
Hebben zij geen gelegenheld dit persoonlijk ol
door een huisgenoot te doen, dan kunnen ze
den portier verzoeken de boodschap over te
b rengen, ,\laar in ieder geval moelen zij zorgen
dar de controleerend geneesheer, die den eersten
dar. dadelijk bericht van hun afwezigheid gekre
geil heelt, ook direct hoort dal hij verder geen
werk van 't geval hoeft te maken,

De spreekuren van de controleerende genees
neeren waarop zij de controle patiënten bij
voorkeur verwachten zijn:
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1 Geen strijd , maar s a menwer king.

DE HEE .\\AF STAKING.

S Toen wij in ons ,'orig: nummer een enkel
woord zeiden over de opmerking, aan ons adres
gemaakt in de stakings-vergadering van de
Heernal, hebben wij er aan toegevoegd, dat het

- ons niet ondienstig leek ter voorlic hting van ons
_ eigen personeel nog eens een uiteenzetting over

de geschiedenis van dez e zaak te geven, die voor
- onze Gemeente en dus voor ons allen van zoo

groot belang- is.
Wij lieten toen reeds doo rschemeren, dat wij

minder geestdriftig- gestemd zijn dan die hoofd
bestuurder uit Rotterdam, welke de afdee lin/{

1 Hengelo feliciteerde alleen reeds mei het feit,
dat een staking was uitgebroken. Dat deze hier
in Hengelo moge lijk was gebleken, was volgens

I hem ~reeds een overwi nning voor de toe komst",
· ook al ZOIi me n de met zoovee l J{eestd rift, als
1 billijk aangekondi gde eischen nog voor een deel
· ol geheet moeten laten vallen.
· AIweer verocrloven wij ons Ie vragen, of de

Heemal-menschen hel er allen mede eens zijn, dat
- zij daarvoo r eigenlijk in staking zijn Regaan :- Doet

een dergelijke uitspraak bij zulk een ernstige
zaak niet wat heel erg denke n aan die beruchte
uitlating van den Duitsehen kroo np rins in 19 14,
die ook zelf buiten schot blijvend , van den oor 
log, welke zooveel ellend e zou breng-en. sprak
als van een "frisschen, vreelij ken krijg" ! Wij

•vinden in dezen indust ricëlen oorlog heele maa l
,"iets, wal een de r partijen reden geelt tot juichen.
Wij hopen dil in de volgende regelen duidel ijk
te kunnen ma ken aan de han d van gegevens,
die iedereen len dienste staan en dus oo k aan
de leiders der sta king bekend waren ol kond en
zijn geweest.

De Heemaf, die zooals men weet sedert meer
dan 25 jaar haar werkp laatsen hier in Heng-elo
heeft, maar zich vroeger alleen op het gebied
van electrische instelte erl ogen en schakeltoestel
J~ n, etc. bewoog, gi ng in de oorlogsja ren over
lol de fabricage van electro-m otoren. Van hel

gin af werd deze fab ricage, eerst onde r directie
van de neeren Hofstede CrulJ en W. wülink, late r
pnder die van de treeren Keus en f . \vill ink, met
ie er veel krac ht ter hand g-enomen , omdat men
begreep in dit vak alleen met voorde el te kunnen
werken, als men erin slaagde een g-roote pro 
ductie te maken. Boven dien moest men, wat nog
veel voornamer was, een organisatie maken ,
n ardoor die g roote produ ctie van de hand kon
werden ge zet. Daarvoor is echter veel kapi taal

. Hel doel va n den a r beid zll het alge meen welzijn,

dan brengt arb eid zegen" , - ALFRED KRUPP.

ncodie en toen, evenals zoove le andere indus 
trieën, ook dit bedrijlzich in de jaren onmiddellijk
na den oorlog zeer scheen Ie kunnen ontwikkelen,
staagde men er in het noodige geld bijeen te
brengen.
~Ien R'af voor 6]/4 millioen Ruiden aan eandeeten
uit en de zaak werd nog kapttaalkrachtiger door 
dat zij len deele ten gevolge van de uitgifte der
aand eelen boven 100 u een reser ve kon maken
van circa 2 mil1ioen gulden.

l\\en I{ing met kracht aan het werk. Nieuwe
uitvind inpen op hel gebied van motoren werden
in toepassing gebracht; de directie wist, Ier zijde
gestaan door eenige zeer bekwame hooldbeamb
ten en beambten, de constructie en fabricage tot
een hoog- peil van volmaaktheid op te voeren.
Alle voorwaarden waren dus vervuld om de zaak
go ed te doen slagen . Toe n echter als cvera l
elders ook hier de inzin king kwam ten gevolge
van de Duits che valuta-concurrentie, de verm in
derde koopkracht in alle landen en andere over
bekende OOI zaken bleek het bedrijf niet dan met
g-root verlies te kunnen worden staande gehouden.
De loonen waren te hoog opgedreven: om één
voorbeeld te noemen: ieder herinnert zich nog,
dat er meisjes waren, die als wikkelaarsters I 50,
ol I 60,- en mee r per week verdienden. Gee n
wonder, dat het evenals in andere deelen van

~~ijf mi~lta ~~:{~UStt~i~;o~~~~n d:~R~~j=n;~jk~elto~~:
en sa larisverlagi ng-en.

Dit beteekende echter niet, dat men, zooals
het dan wel eens heet, het middel van loons 
verlaging aan vatte om de balans sluitend te
ma ken. Integendeel ondanks die ,'erlaRing en
ondanks alle bezuinigingen bleel het voor loc
pig alleen mog-elijk ten koste van g-roote
verliezen door te werken, Had niet één onz er
groote banken als g-eldschieter de zaak krachtig
gesteund en willen blijven steunen omdat zij
~eende met een bedrijf te doen Ie hebben , da t
Zich toch op den duur in goe de richting zou
kunn en ontwikkelen , dan zou reeds lang bij
gebrek aan kap itaal de zaak zijn geliquideerd.

De zee r bekwame directie wist er gelukkig:
langz amerhand in te slage n do or buiten ge
wone inspanning en steeds bete re organ isatie
~et uitbreiding van de produc tie, waar voor zij
lil de ge beele wereld een afzetgebied wist te
vinden, de fabr icage zóóveel goedk oope r te
make n, dat zij ond er bepaalde omstandigheden
de zaak zou kunnen maken tot een loonend
bedrijf. Die bepaalde omstandighe de n waren, dat



de aandeelhouders, nadat zij de reserve van 2
milhoen. waarover wij hebben gesproken, hadden
zien verdwijnen. bevendien genoegen moesten

;ft~a~nv~:l :~I~ ~~~c~~t~ffli~~~, ~,:,:,~~~e~:~;~~
van elk aandeel van f 1000,- werd gebracht
op I :WO.- ..\tel hel hierdoor wel niet in /{eld,
maar in de boeken vrijkomende bedrag konden
de verliezen en de te dure werkplaatsen en Re
reedschappen worden al/{eS{"hreven.

Daartegenover stond, dat, indien de aandeel
houders wilden toestemmen in deze geweldige
aderlating. de /.!eldsehieters bereid waren met
nieuw /.!eld te helpen , tendeele door het in be
taling nemen van zgn. preferente aandeelen.

Het voorstel om dit alles te doen werd in het
begin van dat jaar door de aandeelhouders aan
/{enomen.

Dat ge[d~hieters gevonden werden, die de
risico op zich wilden nemen voor het verdere
kapitaal, dal noodlg is, was mogelijk omdat zij
vertrouwen stellen in de directie der zaak en
omdat zij. dat mag wel eens zeer uitdrukkelijk
worden gezegd, het een ramp zouden hebben geacht
voor onze industrie, ons land en onze gemeente,
als deze labriek. 4ie op het oopenblik reeds is
ingericht voor een productie van een groot aantal
elcctromotcren per maand, zou zijn verdwenen.

Het bovenstaande wetende, zal men begrijpen,
dat het voor de Directie van de Heernat nood
zllkelijk is, nu te toonen, dat de zaak op de
nieuwe basis levensvatbaar is. Al is nog niet
Ie verwachten, da l de oude aandeelhouders
dadelijk een eenipszins belangrijk dividend
zouden krijgen, zoo mogen zij na de groote
verliezen, die zij hadden moeten lijden, toch
hopen nu ten minste een zeer bescheiden rente
te krijgen van het geld, dat er van hen nog
in de zaak is, dat zij leitelijk I{eleend hebben.
Rente dus voor geld, dit is een èisch die ieder
een stelt, die geld uitleent ol een huis verhuurt!

Voor de werklieden die hier en elders moeite
hadden werk te vinden was hel natuurlijk een
g-root voordeel. dal reeds in de laatste jaren, al
g-inl{en de zaken slecht, het aantal werklieden
in de Heemal-fabriek door aanneming van meest
J!:eheelon~eschoolden van bOO tot op 900 kon
worden uitgebreid, terwijl om tol werkelijk winst
"ev('nde productie te komen deze uitbreiding
van het aantal nOJ!: voort zou moelen gaan. Dit
was dus niet voor de zaak. maar alleen voor
de werkzoekenden. een gunstige omstandigheid.
Op I{~ond echter van deze vert11e~rdering, meenden

~~ ~~~;~no~~rsteaa;~~~r;r~~t:; ~~er~:~e~
maken. dat hel nu zóó best Wng bij de Heemai,
dat men ,,;emakkelijk wat meer loon kan betalen.

Afgezien van de waag. ol het waar is, dat de
Iconen. die voor een groot gedeelte ongeschoolde

~:~r~.f-;~~r~l~~d~nel~~~~~~~;~~~~:Ii:~~nd~i~r ~~
HenlZelo en in andere plaatsen worden betaald,
was er voor de Directie. wil zij voldoen aan de
verplichtingen, die zij tegenover de Reldschiet~rs

en tegenover de oude aandeelhouders op Zich
,,;enomenhad.l!'een sprake van een mogelijkheid
lot algemeene joonsverhcoging. die een belang
rijke verhocging der productie-kosten beteekenen
zou,

Had zij hierin toegestemd, dan zouden zeer
terecht de aandeelhouders hebben I{ezegd. dat
zij, nu zij al .....eer voor nieuwe teleurstellingen
bij het niet geven van dividend geplaatst werden.
liever aan het einde van 192:'1 de zaak zouden
hebben geliquideerd. Zij hadden dan geweten. waar
aan zij toe .....aren en zij hadden recht te verwachten,
dat, waar voortdurend zonder bezwaar nieuwe
werklieden konden worden aangenomen, niet
door nieuwe \'erhOOl{ingen der onkosten van hel
bedrijf hun belangen werden benadeeld. vragen
...m algemeene toonsverhooging konden dus ook
niet voor een deel worden ingt:willill:d; de Di
rectie heelt herhaaldelijk verklaard eerst den
verderen gang van zaken te moeten afwachten
alvorens zij tot ingrijpende wijziginl'( zou kunnen
overgaan.

Als de Directie op heloogenblik door welke
macht dan ook zou kunnen worden gedwongen
lot toonsverhooging over te gaan, zouden de
I{eldschieters daartegenover tot het andere
uiterste moeten besluiten. dat is tol ophclling
der zaak.

Daarom kan deze staking niet tol een veldoen
aan de wensenen der werklieden leiden en zij,
die haar hebben uitJ!:e1okt, hadden dil kunnen
weten. De Directie van de Heernat toch heelt
hun aangeboden alle inlichtingen Ie geven, die
tot beter oordeelen hadden in staat gesteld,

:\Ien heelt g-elracht de .\1achinelabriek in deze
mei de Heemal te vereenzefvigen. Men vergist
zich ecbter opnieuw door dit te doen , Zakelijk
is ons belang bij de Heemal wel in zooverre
betrokken, dat zIj een groote en trouwe klant
is, die zooals men weet, onze gieterij veel werk
verschalt. terwijl wij het aan den anderen kant
een voordeel moeten achten in de naaste
omge\'ing een groote labriek te hebben, die
de electrische toestellen, waaraan wij behoefte
hebben, op uitnemende wijze vervaardigt, maar
daarmede houden de zakelijke betrekkinpen op.
Hoe de vraag beantwoord moet worden ol hel
ons leed zou doen. indien de Heemal hier niet
bestond of moest verdwijnen is een geveels
kwestie.c--,

Indien het waar zou wezen, wat de bestrijders
van de Heernat van hel oogenblik beweren, dat
een fabrieksdirectie voor haa r genoeg-en zoude
trachten lage loonen uit te betalen, zou het een
voordeel voor ons zijr.. als er een veertienhen
derd beambten en werklieden in onze gemeente
zonder werk kwamen; ol onze beambten en
werklieden dit prettig zouden vinden en dus
zouden moeten aansturen op dal einde. is een
vraag. die wij Ier beantwoording aan onze lezers
willen overlaten ,

Er is nog een andere kant aan de zaak. Door
de Heemal wordt aan ditzeIlde grcote aantal
menschen hier in onze Gemeente een zeer be
lanJó(rijk bedrag aan salarisse n en loonen betaald:
hoe zou het onze burge rij bevallen, als dit eens
niet meer gebeurde r

Wij meenen in hel bovenstaande te hebben
aangetoond. hoe de Heerna t zich in korten tijd
van een klein bedrijt met een klein lotaal bedrag
aan salarissen en loonen, heelt ont ..... ikkeld tot
een groote zaak in binnen- en buitenland he
kend.en die eich onder haar bekwame leiding nog



veel verde r zal kunnen ontwi kkelen. Dit alleen
dan als het haar goe dgaat en haar aan deelhouders
geen berouw hebben in moe ilijke tijd en de zaak
te heb ben ges teun d. Alleen ook dan, zal zij bij
later behoefte voor andere uitbreidingen geld
kunn en krijg en ; alleen oo k dan zal zij betere
arb eidsvoorwaarden kunnen aa nbieden, alweer
algezien van de vraag of zij /lelijk heb ben, d ie
deze nu niet goed noemen. Dit alles echter is
alleen mogelij k als de ontwikkeling der zaken in de
overga ngsjaren, die de Heemal thans nog door
maakt, niet wordt belemmerd ol geheel gestuit

Wij hopen, dat allen die invloed kun nen uit
oefenen , het hier medegedeelde eens kalm willen
overde nken.

i'iADERE INLICHT INGEN.

De houding van onze Fabrieksbode gunt den
Hengelosehen correspondent van Het Volk nog
geen rust Eerst zwegen wij hem te lan/{ over
de Heemal-staking en nu wij in ons vorig nu m
mer ernstiJ{ bezwaar meenden te moeten ma ken
legen de wijze, waarop zijn vrienden over dez e
staking spraken, zwijgt hij ove r dit bezwaar stil,
misschien omdat hij het als juist moet erkennen,
maar maakt hij eenige nieuwe opmerkingen aan
ons ad res, die wij terwille van de groote belange n,
waarom het gaat, gaa rne nog even beantwoorden.

Waar wij schreven, dat ten ge volge der sta king
~een zeer belangrijke indu slrieele on de rnemin g in
onze plaats, die aan mee r da n der tienhon derd
menschen werk gee rt, zeer ernstig in haar verdere
ontwikkeling wordt bed reigd", heelt hij twee be
zwaren daart eg en.

In de eer ste plaa ts scnrljl t de corres pondent
naa r aan leiding van het door ons geschrevene:

m;t\\'~i/~~~~nani~~e~.~p~ee,;k~~tî~a1a~~ ~:~t.SIÄI~
hij zijn mac hti"en invloe d, di en hij ook op de
Heema t heeft, eens had aa nge wend en de lirma deze

~i~Reber~ke~?d ,"'~~~~f;n~u.~ea~ d~6rdi~:eti~ak~!n ~~~
inwillil{inR van de redelijke eischen der arbeiders,
hetzij Rehee] ol l{edeeltellJk te bewegen ware geweest".

Wat zoude de schri jver zich toch van dezen
machtigen invloed denken, dien wij volge ns hem
zouden kunnen of willen uitoefenen? Niet wij,
maar Directie en Commi ssarissen van de Heemaf
moesten welen, ol ~ci schen" konden worde n inge 
willigd. Zoude de mach tige invloed, aan ons, die
als zaak niets met de Heerrial ol haar leiding te
maken hebben, toege schr even, daarin hebben
moelen be staan , dat wij de onkosten de r g-e
vraagde hoog ere Ico nen voor onz e rekening
namen ? Dit zo ude de Directie toch in redelijk 
heid van ons hebben mog en eische n als wij haar
wijsheid hadden willen bijb reng en op een punt,
waarover zlï moest oordeelen ~

,\laa r van rede lijkhe id gef'p roken, wat zijn
eigenlijk ~redelijke eisch en der arbeiders" in
dezen : Het zou zeke r redelijk zijn, dat de he
bekwame metaalbewerker cve ral meer verdi ende
dan de ongeschoolde ol hoo gst ens geo efende
gemeen tewerkman in tal van gem eenten. ~\aar

ol dit mogelijk ware, nu het loon van den ge
meentewerkm an een voudig afhangt van den goe
den wil van raadsleden en belastingbetalers en

die van den werkman in de nijverheid van den
algemeen en toestand in zijn vak, is een andere
vraeg ! ZÓÓ is het ook hier, men heeft niet te
vragen, wa t iemand missch ien wenschelijk zo u
achte n, maar men moet met de mogelij kheld
reke ning ho ude n.

De corres pon dent knoopt een besc houwing
vast aan onze mede deeling, dat mee r dan 1300
mensenen aan de Heerrial wer k vinden, die be
wi~~j d~h~i~lt ~'erkeerd is ingelicht.

.\\ 'a t de be ..'erinj;( betreft, dat meer dan dertien
honderd merteehen ..'erk un de Hee rne l "inden, dat
is ons een r..dsel. f.r "'e rken in totaal, groot en
klein, man 750 arbeiders. AI. de be....erin j;( van
den hee r Ste rk "'ur .'.18, louden er meer dan 550
beambten zijn en dal kunnen " 'Ij on. niet goed
voorstellen.

.:d~' ]e~di~;a~~el~: fl'::~t~~ ]?:~e~r :e~t ~~~~
er bijn ll evenveel beambten .. aren .11.1 arbeiders, en
dal hel juist hel grocte unta] a mbtenaren is, .. aa r.
door deze fabriek niet rendee et. Wij hebben duraan
altijd get"·ijleld. mur Ie oordeelen n.lllr hetfleen de
~Fabriebbode" er nu van mededeelt, moel er toch
.. el .. a t ...uninzitten!"

De Directie van de Heemal toonde ons aan,
dal in haar bedrijf ongeveer 1000 werklieden in
uu rloo n zijn. De correspondent vergist zich d us
me t het aanta l beambten. Hij maa kt hetlleluk kig
niet zoo erg als een sp reke r op een katholieke
verg adering , die praatte van d rie ambtenaren op
één werkm an!

En wat nu het oo rdeel over de leiding bet reft,
hij kan d it gerust ove rlate n aa n de aandeel hou
ders en hun vertege nwoordiger s, d ie hun belan
ge n beh arti gen . De corresponde nt beweegt zich
hier ons inziens, wat op gevaarlijk te rrein!

in en om de Fabriek.

VEILI GHEID BOV ENAL.

V E I L IG H E lD S C 0 M M IS S I ES.

Ter vervulling van de in de Aid. Bankwerke rij,
Gieterij en Alg. Diensten ontstane vacatures in de
Veiligheidseemmissies zijn door de Directie uit
de daarvoor door de desbetrellende Afdeelingsbe
sturen opgemaakte dubbeltallen, de volgende
personen voor bedoelde commi ss ies aangewezen.

Voor de Bankwerken] (Vacature Nr. 3·U I Keppels)
3544 Asveld

Voor de Gieteri j (vacatu re Nr. 1316 Zwijnenbergt
1332 Heirbaurn.

Voor Alg. Die nsten (Vacatu re Nr. 20 v. Stro:\ ijhuis)
4097 Vredeveld.

De sa menstelling van de veiligheidscommlsstes
voo r de ver sch illende aldee lingen ziet er thans
als volgt uit:

Draaierij,

116 Zc m I
207 Wensink , .
134 Hoetsmit \ oorzitter P. Landberg.

2314 \ 'is
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A1lef'1voor elkaar,

Geen stri jd, maar s am en werking .

HET AFSCHEIll
VAN DEN HEER A. P. A. OTfIGNON.

Het zag' er in de Fabrieksadminis tratie heel
wat anders uit, toen de heer Ouignon in 1900
zijn betrekkin~ als chef van de Administratie aan -

;:~rdg:. H~IÎ!n~~~h/~~~~~~n .\'ij:d~'a~·~r~lji~
verschillend opzicht o rganiseerend was opgetreden.
Dat was ook noodig in onze administratie. want
bij den overgang van de kleine zaken tol groot ere
~al het ju ist in de Iabrie ks-administratie en wat
daarmede samenhangt lich ter ha pe ren da n in de
techniek,omdat men zich bij deze wel moetaan pas
sen aan de nieu we behoeften . In de adm inistrati e
komt dil niet zoo dadel ijk tol uiting, maa r de
berwaren, indien men niet met de verandering
van het getij de bake ns verzet, blijven niet uit.

Daarom was he t g:oed, dal iem and als de heer
Ottlgnon, die geh eel frisch voor de zaak kwam
te staan, de leiding" va n de adm inistra tie op zich
wilde nemen. Hij heelt zijn taak op uitstekende
wijze vervuld en wanneer ook thans na meer
dan 25 jaren weer allerlei gedaan is en veranderd
wordt, waaraan men bij zijn optreden niet be
hoefde Ie denken, zoo heeft hij het toch door zijn
werk mogelijk gemaakt daarop steeds g:oed voort
Ie blijven bouwen.

Thans gaat deze zesti~darig:e ons ve rlaten om
rust te genieten. Zijn gezondbeid liet in de laat
ste maanden helaas wat Ie wenschen over en
daardoor werd het besef rust te moelen nemen
levendig. Zoo zal hij dan zijn werk aan jongere
krachten moeten overd ragen. Het moge hem wee
moedig stemmen dit te moeten doen, wij weten
zeker, dat het hem een gr oot voorrecht is zijn
werk te kunnen overd rage n aan den jongsten
zoon van onze n oudst en Directeur , die reeds ge
durende geru imen tijd onder en met hem heeft

~e~~~kt ~~a~~n v;~e~eh~ab~i~~' z~~ t v~i~r;~~7te~'~rk
Voor velen is de heer Ottlg nc n gedure nde zijn

jarenlang verblijf aan de labriek ee n vriend ge
worden, dien zij met leedwezen zien heeng aa n.
Yoor allen is hij steeds geweest een voo rbeel d
van toewijding aan de belangen der fabr iek, die
in hem een bek waam huoldbeambre bezat.
Dankbaar voor wat de fabriek aan hem Ie danken
heelt en voor wat hij ook in de verschill ende
besturen en commissies voor hel sociale werk der
fabriek heeft mogen tol stand brengen, wenschee
"ij zeker namens allen den heer Ouignon en
zijn familie een verder ~e lu kki J,! leven toe, terwijl

• Het doel .... n den arbeid zij het alge mee n welzijn.

diln bre ngt ar beid zegen". - ALFRED KRUPP.

wij hopen, dat hij in tret werk van onze fabriek
en wat daarmede samenhangt steeds belang zal
blijven stellen. Wij weten , dat hij zijn vrienden
hier niet zal vergeten, evenmin all> zij het hem
zullen doen .

NABET~ACHTING

OVE~ DE HEE.U,-\P-STAKING.

Bij den aanvang' van de Heemal-staking is op
een vergadering van de sta kers door een der
plaatselijke leiders onze fabriek in direct verban d
geb racht mei die staking. Wij hebbe n in ons
num mer van -I September reeds gewezen op de
verbij steren de stemming, waarin de stakin~s-

leid ing ver keerde door de aanhalingen uil het
verslag: eener ve rga dering, waarin een juic htoo n
werd aang eheve n ove r de sta kinR en o.a. geze gd ,
"wanneer wij ons niet vergissen, da n breekt oo k
de tijd nog wel ee ns aan, dat men aan de la
briek van Stork de zaa k stop zal zetten" .

Dus . .. voor he t plezier om te kunn en staken ~

Nu de staking- gelukkig: tot het verled en be
hoort, was een de r eer ste uiting en van vreugde
over de z.g.n. ove rwinning- een strooibiljet, ver
spreid doo r hel bestuur va n den AIJ,!em, Ned.
Metaalbcwerkersbond, waarin weer op felle wijze
legen Sterk te keer wordt gegaan, daar het blijk
baar bij de heeren nog- steeds op ons gemun t
is. Het komt ons wenschelijk voor, nu de ge 
moe deren aan de Heernat tot rust zijn gekomen,
onze lezers een overzicht te geven van de wijze,
waaro p de staking- in haar labriek is voorbereid
en uitg-ebroken en na te gaan tol welk resultaat
zij heeft geleid.

In de eerste pla ats moet er aa n herinnerd
worden, da l de loon-cischcn vöö r de staking:
waren: een loon sverh oogi ng van 20% voor uur
loon en van 30 ct. en daar ben eden ; 15% voor
uurl oonen van 3 1 ct. lot en met 50 ct. e n 5 ct.
voor de uurl oonen boven de 50 ct.

In een bespreking- met de n Di recteu r va n den
.\I etaal bo nd de elde deze aa n de organisaties
med e, da l voo r ee n dergelijke loonsverhooging
J,!"een reden bestond, en dat bovendien voor de
Heemaf een der gelij ke \'e rhooginJ.:' volstrekt on
mog-elijk zou zijn, Hierop verscheen een mani fest
va n de samenwerkende organisaties in de metaa l
nijverheid, waarin o.a. werd gezegd :

~Lang genoe,lC heeft het penwneel berust in ~iin

bed roevend JaRe uurloonen. Het Jlemiddelde uu r
inkom en is bij de Heereet ti Ji 8 Cl, beneden het
plaatselijke R'emiddelde",



Deze woorden, die natuu rlijk J{eschikl waren
om de gemoede ren te verhitten, geven een on
juist beeld. De juiste loeneijle rs waren in hel
eerste halljaar van 1926 de volgende :

Het gemiddelde uu rloon in de groepen der
geschoo lden aan de Heemal 57,9 ct., het hoogs te
gemiddelde uurloon aan de andere ondern emin
ge n in dez e ge meente 60 ct. en het laagste
49,1 ct.

In de groepen der geoefenden was hel met
andere ondernemingen vergelijkbare cijler van
de Heemaf -15,4, terwijl het hoogste cijfer 47,8 was.

In de groepen der ongeschoolden was hel
Heemal-eijler (H,I) ongeveer gelijk aan dat van
alle ondernemingen op één na, waar een zeer
klein aantal ongesc hoolden werkt, dat gemiddeld
50 ct. uurloon had. Hier heelt men dus met een
bijzonder geval te doen.

Wat het ge middelde uu rinkomen betreft, was
het cijfer van de geschoolden van de Heemal
65,4; hel laagste cijfer was 62,1, het hoogste 71,1.

Bij de groepen van geoefenden en onge
schoolden bestaan verschillen van 7 à 8 cent
met de hoogste gemiddelde cijfers der uurin
komsten. Hiervoor bestaan verschillende redenen
waarvoor wij alleen willen wijzen op het grool
aantal meisjes en het hoogs t eenvoudige werk dat
de Z.g. ReDelenden verrichten.

Reeds in dit opzicht werden de aanstaande
stakers op zijn zachtst gezegd, niet juist inge
licht, maar het merkwaardigste is wët, dat hel
biJ. de loon-eischen Ring om de uurtoonen, ter
WIJl deze in ieder geval niet lager zijn da n
elders.

Er gebeurden echter noj:.! andere dingen. Aan
de directie van de Heemal werd 11 Au/{Ustus
het volgende geschreven door de besturen :

M;t~:;b~~~r i j~~n ~aJu~r ~u~~~it~~"':~k n~~~k ~i~ td~~

~rJ~jjk~rij:~e~n~~f.~~eelr ga~'~~z~n~ij ~~~rij~,~~e ,.:~e3
JuJi, heeft onze bestu ren aanl eidinl!: Kege\'en Uw
pe rsonee\te advtseeren daarin niet re berusten.

z~p~e~ïsu~i;e~~~de::~::e~s ~~o:'nk Û:~
Directie te be rleh ten, dat, wanne er voordien a.an
onze verzoe ken niet is voldaan, do o r Uw pe rs oneel
op Donderd lIl!: 19 Aug us tus a.s . den arb eid zal
word en gest sak t

Wij spr eken gaarne de verwachting uit, dat
doo r een meer tegemoet kome nde houdi ng Uwer
Dire ctie tegenover de bestle t zeer bescheiden ge
houden voorstellen, een eonllict alsnoJ{zal kunnen
worden voerkernen. \'ON besprekinJ{en op deze
basis blijven wij ons steeds gume bereid ver
kla ren".

In dezen briel wordt dus verteld:

I. dat de vraag om loe nsverbeoging ~zeer

billijke" voorstellen bevatte.
2. dat wanneer ~voordien aan ons verzoek

niet is voldaan", de arbeid op 19 Augus
tus zal worden neergelegd.

Op dezen briel antwoordde de directie van de
Heemal met verwijzing naar het verspreide ma
nilest, dat zich beriep op onjuiste gege\'ens, o.a.

. Als U .r:ich dus aan uitla ting en V3n bevo egd e
zitde iet s gereg en "..m laten IiRl!:en, dan zijn de

liJs~nsi~~:~t:k~r;ent~~~ij~e~r~'~n~:re~e~~t:e~~~~~~
dat U, zonder ons om eenlge gegevens te hebben
verzocht, welke voor U 0,1. van bel an,ll' konden

zijn gewees t, zooa ls b.v, de bin nengek omen order\
ged ur en de de l3I tste maanden, en zonder
uih'oeriR antwoord in ons 31n den .\letaal
gericht sch rijven dd. 27 Juli al,ll'emeen bekend tt
hebben gegeven, zonder mee r uwe led en hebt
willen advrseeren, als in C,,' bovenvermeld scbri~

ven aang e/(Cven".

En verder:
, Uit den aar d de r nak is het voor on s gem.i

kei ijker da n voor U, ons ove r den bedr ljlstoestaed
een juist oo rdeel te vo rmen, Wij zijn dan ooi
gaarne bereid U, voo rdal U een nur onze mee
ning zoo grocte verantwoordelijkheid van _
stsking o p zich neemt, "'aarvan ten slotre all_
de firma en dus 00. de arbeiders de dupe zou&

::~~:;k.~~, ~~ ~~r;k Z~j~~:;i~ ~~I~C~~ï!O:~
oordeel over de n toestand van ons bedrij f te
kun nen vo rmen".

Dit schrijven werd door de organisaties op
lb Au~. als volgt beantwoord :

.I.: il Ilemeld sch rijven hebben wij de concts
sie Retrok.en, dat Uwe Directie prijs stelt op eee
bespreking n. n de situatie

ee~w~~:~~~ ::~d;;e~:: ~~e~~i~~i;lk~'o~~
standillheden geen doel heelt, zoodat een nieuu

~~~~ii~ d~~~t::v::i~~ \,:~no~~ s~~rG~,~i~ ~~
11 dezer " ,

Daarop heelt de Directie van de Heemaf op
17 Aug. als volgt geantwoord :

. I.:il Uw schr ijven dd. 16 A u,Il'. blijkt ons lol
on.r:e verwo nde ring, dat U VIIn onze tegemoet
koming. om OpnleUW te trachten U ee n beter
inzichr in den st llnd..an zaken te ge\ 'en, l!:_
,Il'ebruik hebt willen maken, endit,niellegenst3lnde
"'ij met ons schrijven dd. 14 dezer e r o p hebben
~ee:~~~n, dat de toe stand ge heel anders is da n U

Dat U alleen dj n een bespreking zoudt willen

~:~t~~:;~ ~"O~;;aa~~e:a~OI~O~~~e:cht~~ :~j d~~:e~
~~dsbe~~:eJi~i:t, zll=/{;ll~~ b'is~aune ~e~;~~~~, :a~
welke redenen doo r ons geen zoodanige tege moet 
koming, als in 1.:"'1' eis enen aangege\'en, bn

"'°W'a:~ ~edd~asn'OOk geen aanl eiding heb t Kl"'0nden
op On8 aa nbod, U inlichtin~en te verst rekken, aJ.

:~~ld"W ~n:t ~~hnri\~~"Oud:,v~~ t~~' ~c~nrij:e~ad:;:
11 Au,ll'. rekening houden".

Hierop is de staking' uitgebroken,
Zeer terecht is in een groot gedeelte van de

dag bladpe rs gewezen op de onverantwoordelijke
houding, door de ~takinlo:sleiding hier aangen omen,
In de eerste plaats vestigde de Directie van de
Heemaf er terecht de aandacht op, dat de uil
voerige inlichtinge n, die zij door den heer Schou
ten, directe ur van den .\1etaalbond, aan de orz a
nisaties had gegeven , niet algemeen bekend zijn
gemaakt.
Uit die inlichtingen had kunnen blijken, dat de
uurinkomens van 1923 tot 1926 waren gestegen
van de

Bankwerkers van 52-61 ct.
Draaiers " 56--66 ~

Instellers • 68-71 ..
:\\assa·D raaiers ~ 47-52 ~

Wikkelaars ,, 50-55 "
Dat wijst dus op geregelde voortdurende ver

betering !
Het ergste echter is, dat het aanbod tot het



geven van inlichtinge n door de directie van de
Heernet door Je org anisaties van de han d werd
gewezen. Te recht heeft men de stakingsleiding
verweten hierdoor een gelegenheid te hebben
laten voorbijgaan om iets te verkrijgen van het
beroemde boe ken-onderzoek, waarop de organisa
ties bij andere gelegenheden aandringen. De
leiders hebben natu urlijk gevoeld, dat zij zich
hier ten zeerste hadden vergist en trachtten dus
daarom de beteekenls van het aanbod zelf en
van het antwoord van de organisaties op dit aan 
bod kleiner en anders te maken dan het was.
Inderdaad was het aanbod zoo royaal mogelijk
en wij vermoeden, dat velen in werkgevers- en
andere kringen het met het aanbod in het geheel
niet eens waren. Een feit is. dat de Heemaf
directie zonder eenige terughouding aangeboden
heelt "op Uw verzoek zoodanige inlichtingen te
verstrekken, als noodig zijn om U een voldoend
oordulover ons bedrijf te vormen.

Dit aanbod ging zee r ver, naa r onze meening
veel te ver, want men zou het in zijn hand ge
had hebb en te trach ten zelfs in lichtinge n te
vragen over zaken, die niets met de loonkwesties
te maken hadden!

Men heelt het doen voorkomen alsol men in
den brief van l b Aug. van de organisaties aa n
de Directie, waaruit wij boven ook een aanha ling
deden, den wensen te kennen gal te praten over
bemiddelende voo rstellen. Het is echter uitdruk-

~;~it~;'a~~ n
te

ds~el~~~ k~~~th:kood~z~Pv~~~S~:I~~e;
geheel bezijden de waarheid is Wij hebben er
reeds op gewezen, dat in den brief van de
organisaties van 11 Aug. Je voorstellen tot loens
verbeoging niet alleen -zeer bil/ijkt vooruetten"
werden genoemd, maar bovendien dat ..mei alge
munt stemmen bestoten was indien aan onze
verzoeken niet is voldaan", in staking te gaan.

Daarop volgde in d ienzeIlden b rief. "dal door
ten meer tegemoetkomende houding" der directie
tegenover de ..bestist zeer billijk gehouden voor
stelleneen staking nog voorkomen kon worden",
en daar volgde dan op, dat de heeren voor
~besprekinj[en op deze basis" nog' wel besch ik
baar zijn. Daar kan loch nie mand iets ande rs
uit lezen da n dat, wanneer aan de eischen tot
loonsverhoog ing niet is voldaan, het bes luit tot
de slaking is ge nomen. Men noemt uitdruk kelijk
de voorstellen billijk en de eischen zeer beschei
den en men wil nog wel eens praten met de
heeren "op deze basis", dat is in het Ho llandsc h
opden gronds lag van deze voorste llen. Dit is in
het schrijven van Ib Aug. nog eens uitdr ukkel ijk
op den voorgrond gest eld. "Een besprekinl! kan
zem doel hebben", zeggen daar de organisatie
leiders, ..Ienzlj zij gevestigd is op de basis als
bedoeld in de laatste alinea van ons schrijven
d.d. JJ dezer".

Ook hier dus wordt nog eens uitdrukkelijk
op den voorgrond gesteld. dat er alleen nog
gesproken kan worden, als de loon-eischen den
2fOndsiag vormen voor de bespreking.

Daarom moet uitdruk kelijk worden vastgesteld.
dat de stakings leiding het zeer ver gaande voor 
stel tot het geven van inlichtingen van de hand
heeft gewezen en laten wij het maa r ge rust
zeggen, Reen lust had om weer aan het prate n
te gaan, blijkbaar vreeze nde daardoor eigen

positie te bederven,
Met hel OOA' op het leit, dat de werkelijke loop

van zaken later zoo heel licht nog vee l onjuister
kan worden voorgesteld dan thans reeds
geschiedde. meenden wij aan een verde re be
spreking dit te moeten laten voorafgaan. De
staking zou hoogstwaarschijnlijk kunnen zijn
voorkomen, als w erkelijk de stakingsleidin,ll:
het aanbod had aangenomen zichzelf en de
w erklieden van de Heemaf te laten inlichten.
Het is noodig dit vast te leggen.

OHr wat door de staking is bereikt en over
de ollers, die zijn gebracht om dil te bereiken,
spreken wij in een volgend artikel.

(wordt venoJKd.)

In en om de Fabr iek.

CH EF AO,ntNI5TRATIE.
Met ingang van heden is aan den hee r A. P.

A. Ottig non op zijn verzoe k eervol onts lag ver
leend ,

Evenals tot d usver, blijft de heer Joh. Avéres
optre den als algemeen che l der administratie.
Met de leiding van dat deel de r administratie en
alles wal daa rtoe behoort, hetwelk onde r leiding
stond van den heer Ottignon, is met ingang van
heden belast de heer D. W. Sto rk Jr.

EERSTE VOORDRACHTAVOND.

Op Woensdag, 17 November a.s., zal de heer
J. Stemheim uit Amsterdam den eersten voer
drachtavond van dit seizoen houden. De heer
Stemheim is voor ons publiek geen onbekende;
de bezoekers van den laatsten Kermis-avond in
het vereenigingsgebouw zullen ongerwijleld een
prettige herinnering hebben aan helgeen hun
toen door hem in samenwerking met Mevrouw
von Bugen -Hame l is geboden.

Wat het programma betrelt, na een kleine in
leiding vooral, zal de heer Sternheim voor de
pauze voordragen drie fragment en uit Cha rles
de Coster's Vlaamsche gesch iedenis van Uilen
sp ieg el en Lamme Goed zak. Het eer ste Irag men t
is humo ristisch; ge boo rte - de voorzegA'ing - de
doo p. Het tweede Iragm ent behan delt de n tra
gischen doo d van Klaas Uilensp iegel, Tij l's vader
op den brandstapel en het derd e is de geschie
denis van Uilenspiegel als koster in de St. Mar
renskerk te Yperen.

Na de pauze staat op het programma "Een
Bof", een humoristisch gegeven van Top Nae" ,
en een Iragment uit de zoo welbekende "Camera
Obscu ra" van Hildebrand.

Wij kunnen onze lezers dan ook z«-r aanbe 
velen om w eensdagavond a.s. naar den heer
Sternheim te gaan luisteren. En zij zullen te
vreden zijn. Het belooft een avond te wo rden
van werkelijk kunstgenot.

HERCULES.
Donderdag 18 Nov. a.s. generale repetitie.

's avonds 7 1/ 2 uur in hel \' ereenil{ingsl{ebouw.
Alle leden en adspi ranten worden verzocht tijdig
aan wezig te zijn. Hel Bestuur.
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AJlenvDorelk<.ar,

Geen s trijd. maar ~menweri<ing.

NABET RACHT ING
O\'E~ DE HEE.' \AF-STA K" ING.

11
Op \9 Augu stus brak de stak ing aan de Heema l

uit. Toen zij o ngeveer een weck had ge 
duurd, trachtte de Rijksbemiddelaar, de heer van
ljsselstein, partijen, zooals dat heet, tol elkaar te
brengen . Hij werd door den Metaalbond, die de
leiding van het conflict van werkgeverszijde had
overgenomen, volkomen ingelicht over de redenen,
die tol hel alwijzend antwoord van de Heernat
hadden geleid. Het gevolg van langdu rige be
sprekingen met beide partijen was, dat de be
middelaar hel allersimpelste voorstel deed, dat
in een dergelijk ge\ 'al te doen is en dat ook
zonder verder o nderzoek gedaan had kunnen
werden. n.l. het verschil samen te deel en. Het
antwoord, dat op dil voorstel van de zijde der
organisaties ontvangen werd, geelt een nieuwen
kijk op de ,l{erinp;e ernst, waarmede de zaak
'4'3S op louw gezet. Terwijl men ruim een week
peleden met alg-meene stemmen, zooals dat in
manifesten, etc. heette, besloten had tot staking
uver te ~aan, omdat door de Heerrial de ~e·

vraagde algemeeoe loonsverhoojring, welker cijfers
wij in ons vorig nummer mededeelden, niet
werd inJ,(ewilli~d, wilde men nu zonder verdere
complimenten met de helft g-enoegen nemen !
Waarom, llla~ men vragen, dan een wee k ge
leden het du bbele geeischt r Toen hee tten de
eisenen zooa ls we reeds zagen: zeer billijk.

Het bes tuur van den Metaulboml antwoordde,
g-ehjk te verwachten was, omdat het de zaak
voldoende had everwogen. dat het dit voor 
stel niet kon aannemen, maar bereid bleel
andere voorstellen in overweging te nemen, die
dl" renlabiliteit van het Heemat-bednj! niet in
Re"aar brachten. :\a dit ursscbenspct wachtte
dl" Directie van de Heernat het verde re verloo p
der zaak al.

Het is zeker te waardeeren. dal na de mis
lukte (lOJ.!inJZ van den Rijksbemiddelaar, het lid van
de Tweede Kamer, de heer Engels, de niet altijd
aangename taak op zich wilde nemen te trachten
beide partijen tot elkaar te brengen , Het Best uur
van den :,\1e:aalbond had door de hierboven
vermelde mededeeling aan den Rijksbemidde
laar den weg daartoe aangegeven. Xa verschil
lende besp rekingen stelde de heer Engels het
volucnde bemiddelende voorstel aan beide par 
tijen voor.

Behalve verschillende ondergeschikte verbe-

~Het doel Ylm den arbeid zjj het algemeen welzijn,

dan bl'llng t arbei d zegen". - ALf RED KRUPP.

teringen, waartoe de Heernat van den aanvang
al bereid was gevonden, zou een algunieene

~~~~ooa~~~er~~~~~~:i~e~,e~~i:rn 1~~O~d~~e lv~~e:r ~fa~J
55 ct. bedroeg bi van 2 ct. per uur alléén voor
de uu rloo ners. die mee r dan drie jaa r bij de
Heerrial in dienst waren. De Metaalbon d was bereid
dit voorstel te aanvaarden, de st akings leiding ver
bon d zich het in een verga dering der sta kers
voor te stellen.

Geen wonder, dat zij daa rbij nogal op groo te
tegenkanting stuitte.

Wanneer men menschen eerst tot een zoo ernstige
daad als een slaking heeft cebracht door hen
voor te houden, dal zij een loonsverhooging van
gemiddeld 5 cl. moeten hebben om dan per slot
van rekening, na hen vele weken lang groote
ontberingen te hebben doen lijden met het
voostel Ie koureu met I et genoegen te nemen,
is het beg'rijpelijk, dat zulk een voorstel niet
dadelijk wordt aanvaard. De meerderheid stemde
het al.

Toch g'al de stemming over dit voorstel wel
te denken. Van de ca. 125 werklieden boven de
18 jaar, die in Slaking waren. stemden 112 v66r
212 er tegen. Slechts ruim een derde
van de stakers boven de 18 jaar had dus
tegen I.l:estellld, Over het 2 cents voorstel alléén
voor de uurtooners werd niet gestemd maar
men nam het tegenvoorstel aan een uurloens
verhoog ing van 2 ct. voor alle werk lieden te
wenschon. Dit J.teschitdde hall October.

De Metaalbond heelt dit voorstel algewezen,
De heer Engels gal zijn pog ingen nOl{ nie l op

~ijnzO:es~\~~~~~h~I~lij~e bajjtiibe~~~J~~~~nhdet\\:i~~
wenschelijk had pcacht op dat oogenblik zijn
werk, dat hij nog niet had gestaakt, over te
nemen, In een hier ter plaatse gehouden bijeen
komst wijzigde hij het denkbeeld van den heer
Engels in dier voege dat aan de uurlooners
boven 18 jaar 2 ct. verhooging per uur werd
gege\'en en aan al de overige werklieden 1 ct.

Dit voorstel werd door den :,\Ietaalbond aan
vaard en daarna ook doo r de stakers aangene
men, op Woensdag, 27 October, dus 11/ , week
nadat hel vee rste l van den heer Engels ver
.....orpen was.

Wanneer men beide voorstellen mei elkaar
verge lijkt, ziet men, dat de :'\\etaalbond en de
Heemal-d irectie reeds vroeger hadden toegestemd
in een verhooginp van 2 cent per uur voor de
uur looners. die ,,\ jaar in dienst waren. Zij lieten



deze laatste conditie vallen en gaven nu boven
dien toe het uurloon van de accoordwe rkers met
I cent te verhocg en. De tusschen komst van den
Rijksbem iddelaa r in dez e kostte haar dus direct
nog ee n klein bedrag per jaar en de Heernel
Directie meende terwille van dat verschil de voor
alle partije n schadelijke staking niet te moelen
laten voortdur en. De stakinR was hiermede ten
einde.

Bij de bespreki ngen over de voorste llen van
den heer Engels was op voorstel van werkgevers
zijde aangenomen: ~in pers-commumqué's en
berichten zal niet worden gesproken van over
winnaars en overwonnenen, doch alleen van hel
feit, dat het centliet langs den weg van bemidde,
ling is opgeheven".

In de meeste vakver«niRingsbladen is terecht
volgens dat denkbeeld gehandeld, Datzelfde kan
zeker niet gezeR" worden van het pamflet van
het bestuur van den AIR, Ned. .\ll'taalbewe rkers·
hond, Aid. Hengelo, waarover ...-ij reeds in ons
eerste artikeltje senreven. Dal men in dat pamflet
spreekt van een ~Roed resultaat" laten wij noJ.(
daar; ook zonde r everwinning kan men al
meenee dat te hebben vt'rkregen. Wanneer wij
echter lezen; ",-\1 is dan niet zoonel bereikt
als wij wel gaarne wenschten tegenover den
machtigen Metaalbond, tro ts de hee ren Sterk
en de Directie Heemal, hebben wij onder den
druk dezer scnittrrmaen strijd "oor ruim 2OJlOO
gulden per jaar betere arbeidsvoorwaaraen bereikt
en wat voornamer is :" hebben wij de werk
Re\'ers een stuk van hun rttacht ontwo rsteld!",
lijkt dit toch ...·1'1 eenigszins op de overwinnings
bulletins uit den laatsten oorlog!

Dat hier een twijfelachtipc overwinning is be
haald na den groete n opzet, waarmede de strijd
was begonnen, is uit het bovenstaande ....el reeds
duidelijk, maar hoe duur deze werkelijk was
gekocht zullen wij aan de hand van wat cijfers
in ons volgend nummer nog nader uiteenzetten .

(Wordt l'rn'Oll!d.)

In en om de Fabriek.
EERSTE VOORDRACHT,~VOND.

Op \\"oensdag Ij Xovember werd de reeks
onzer voordrachtavonden geepend met een lit
teraire avond van den heer J. Sternheim uit Am
sterdam,

Daar de "OOTlitterderVoordrachten-Commisióie,
de heer C. T, Stork, verhinderd was, opende de
heer Heets dezen avond met goede wenschen
voor hel seizoe n en een hartelijk welkom aan
den heer Stern heim, met wien "1'11' der aan ....e·
zigen reeds zoo prettig kennismaakten op den
laats ten kermisavond.

De spreker verplaatste ons allereerst naar de
tw«de helh der zestiende eeuw, door de voor
dracht \'IIn drie fraKmenten uit den Uilenspiegel
van Charles de Coster. In een korte inleiding
maakte spreker ons duitlelijk. hoe in dit mees
terwerk een beeld is geschapen van hetJ.(een er
teelde in het Ylaamsche volk. in dezen zeer be
langrijken tijd uit onze Il:~schiedenis. De voor

~~~~p~r:~e~~e,.~le::d;:;d:~n e~v~~~r~~:~loe f~;i
zelve is het zinnebeeld van den vlaamsehen geest
Klaas, de kooldrager, Thyrs "ader, verbeeldt den

eerlijken arbeid en den moed ; Soetkin, Thyl's
moeder, is hel gem oed, Thyl's vriend , Lamme
tj oedzak, de maag van het Vlaamsche volk,

Geestig en pakkend w as reeds dade li;k het
eerste bagmen!. waarin w ij vernemen hoe de
jonge Thyl door een zonde rlinge sa menloop van
omstandigheden zesm aal achtereen w ordt gedoop t.

Treilend gezegd was het vistoen van Katelijne,
de goede tocveres, en haar voorspelling omtrent
het toekomstig lot der twee Ilelijktijdil{ geboren
kinderen: Thyl, de zoon van Klaas, g-eboren te
Damme in vlaandertand. die worden zal een
meester in kwinkslagen en guitenstreken, maar
met een /Zouden hart: en Philips. de zoon van
Karel denvij lden.geboren in Spanje, die jammer zal
brenge n over het Vlaarnsche volk, en wiens toe
komstbeeld een visioen is van haat en bloed.

Het t....eede Iragmenl, dat de heer Sternheim
ons voord reeg. behandelde de veroordeeling van
Vader Klaas wezens ketterij, en zijn tragisch en
dood op den brandstapel. :'olet zroote dram~tische

kracht deed de spreker ons dit schrikkelijk ge
beuren beleven: de vastbesloten moed van Klaas,
bij zijn zorl{ om vrouwen kind; de machteloo ze
aOKst en woede van Soetkin en Thyl, het alKrij
selijk toeneet der terechtstelling, en den gboed.
die op dezen dag, die Thyl lot een man heelt ge
maakt, is ontstoken in diens hart!

Het derde fragment deed ons genieten van
een van Thyl's bekende potsen. Hij heeft zich
als koster verhuurd aan den proost der St. Mar·
tenskcr k te Ypcren en doet ons recht hartelijk
lachen om zijn guitenstreken ten koste van. zijn
Ilulzilo:en meester en den lallen klokkenluider,die
~ 's nachts zijn schaduw "oor den duivel en zijn
hemd voor een spook nam". Heel kieskeurig
waren de Vlamingen in de zestiend e eeuw niet!

xe de pauze droeg de spreker eerst een I ra~

ment uit Camera Obscura voor: het avondje bIj.
de familie Stastok, Er waren daarin aardige mo
menten, die insloegen, maar in het algem~en

was het publiek daardoor minder geboeid, Het
stuk ....as wellicht wat al te bekend; wij hadden
'I kort geleden hier al eens hocren voordragen,
en de fijnere, lang niet zoo markante humor van
de Camera is zeke r niet zoo j,(emakkelijk Ie
waardeeren als de krachtige spijs. die Thyl ons
voorzet.

Een onverdeeld succes w as daarentegen de
laatste voordracht: "Een bof", uit den roman
~OoRst" van Top Xaelf..\ leeslerJijk geieekend is
daarin de schooljongen in zijn vlegeljaren, en
uitstekend wist de spreker hem, ook reeds door
houding en gebaren, te typeereno Wat zal hi.j in
de knoei, vóór de groote kaart, bij de aardrijks
kunde-les, .....aarvan hij niets kende ~ En dan, als
hij er uilRest~urd is, zijn anRS! voor on~dekkinlZ
door den Directeur en, al-, hij ach ter zijn kast
deur ~gesnapf' is, zijn I-(estamel om alles uit te
leRP:en. En ten slotte zijn plorsefinge verbazinp
en vreugde om "den bof", .dat de directeur den
humor van het ~eval mee-voelt, en Rrinnikend
heengaat met de woorden: ~jon!l'en, wij tweeën
hebben elkaar vandaag niet Rezlen"! Het werd
meesterlijk verteld en werd door het publiek
zeer genoten.

De heer Sternhei m verdiende ruimschoots het
hartelijk applaus en den dan k, die door den
vocraitrer onder woorden werd Rebracht Het was
een zeer Reslaaltde avond.
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AJlenvoorelktar,

Geen striJd, maar umenwerking.

NAB ETRAC H T ING
OVER UH HEE."AF..ST AJ..:ING.

111

Over welk punl me n ook bij het conflict aan
de Heemaf van meening moge verschild hebben,
over één punt waren zeker wel allen, die aan de
Heemaf verbonden zijn ol met haar iets te ma
ken hebbe n, het eens: I November toen men
weer aan het werk ginj;!'. was een gelukkige dag
"oor hen. De directie en de hoofdbeambten
..raren natuurlijk verheugd een mooi bedr ijf dat
tot eer strekt van ons land , wee r voor! te kunnen
zetten. De beambten waren gelukkig, om dat zij
wel hun plicht hadd en vervu ld geduren de de
staking. maar toc h wisten, dat hun werk nu eerst
IlIUf recht productief zo u kunne n zijn en de
werklieden waren zeker niet het minst gelukkig,
dat zij de gedwongen werkeloosheid konden ver 
wisseten voor het doen van nuttig werk.

Daartoe hadden lij alle reden, want er zullen
er niet velen onder hen zijn, die, ook al was er
nog zoo dikwijls geroepe n van : "vo lhou de n, "01
houden'", niet verheugd waren, dat aan dit ~vol·

houden" een einde was gekomen. En wat had
men nu per slot van rekening voll{ehollden, of
1lI-a1 was er met dit volhouden gewonnen ol ver
loren~

Gewonnen is, als men het zoo noemen wil,
de betrekkelijk kleine tocnsverhoogtng van 2 cent
per uur "oor de uu rlconers, die, warmeer men niet
gestaakt had en de Heernal-zuken zich ongestoord
inde goede richtinR hadden kunn en blijven outwik
kelen, zeker binnen betrekkel ijk korten tijd Releide 
lijkvoor hen zou zijn gekomen, Ook v ö ör het conflict
had de Heemai-directie zich o p het standpunt
gesteld. dat zij aan rechtrn edge wenschen wilde
voldoen. zoodra haar dit mogelijk was. Ge
wonnen zijn verder eenipe verbeteringen in de
uilbetalînJ,(' van de feestdagen en ziektedagen,
die ook zonder slaking- verkreg-en zouden zijn,
omdat de directie de billijkheid daa rvan erkende.

Als z.g. ~winst" hebben de tariefwerkers aan
uurloon één cent extra gekregen, een cijfer. dat
teaenever de 5 cen t, waarv oor men de menschen
Ivoruit warm had gemaakt, on beteekenend is.
trok deze verbetering zou al zeer spoedig zonder
~tak i n J,(' zijn gekomen, want de Heemal-d irectie
was er zich zeer goed van bewust, dat bij de
snelle verandering van het bedr tjl, waardoor de
stukgelden sterk gestegen waren. een minder
~rool verschil tusschen uurloon en tarieflo on
wenseh-lijk kon zijn. al geldt dit niet voor alle
werklieden en b.v. niet voor de vele meisjes.
voor wie verhoogreg der uurloonen niet aan te

•Het doel van den arbeid zij hetalgemHn _Izijn.

dan bre ngt ar beid zegen", - ALFRED KRUPP .

bevelen zou zijn en die toch, als zij !link werken,
gelijk iedereen wist, vee l kunnen verdienen.

In cijfers uitpedrukt heelt de Heemall 15.000.
voor loonen per jaar meer te betalen, terwijl daarte
genover meer dan I 180.000.- aan loon is gederfd.
•\ten zou dus Remiddeld 12 jaar "moeten werken,
vóórdat het resultaat van dezen zRn.~ schitterenden
strijd" is goed R'emaakl!

Een deelnemer aan de sta king maakte de
velgende be rekening op: Ik verdiende vroege r
50 cent uurloon en dien gedurende de
staking aan loon ongeveer 500 x 50 I 250.-.
Ik verdien nu 52 cent en entvang dus per jaar
ongeveer 2500 x 2 cent _ I 50.- meer. Ik moet
dus 5 jaar werke n vóór ik mijn loonderving' heb
ingcha ald ~

En nu heeft men hier nog: met iemand te
maken, die als uurloon er werke lijk zoovee l meer
per jaar in handen krijKt; voor de tariefwerke rs
geldt dit in het geheel niet. Wel is waar hebben
de stakers niet al dit loon gederfd, want zij zî;n
uit de fondsen en doo r nijwillige bijdragen ten
deele gesteund, maar al dit geld is toch wel{ en
de 180.000 gulden, het cijler , dat wij wo even
noem den, zijn door de werklied en verlore n tegen
over de winst. die wij zoo even genoemd heb ben.

Wat men echter niet dadelijk ziet, is, wat
verder verloren ging. De Hee maf zeil en de
leden van den .\1etaalbo nd, die haa r steunden,
hebben groote kosten moeten maken gedurende
de vele weken van het conllict. Ook dit geld is
onttrokken aan de metaalindustrie, die werkelijk
niet zul ke schitterende tijden doormaa kt, dat zij
ongestraft dergelijke uitgaven zou kunnen doen
en deze uitgaven komen geheel of ten deele in
een ol anderen vorm ten nadeele der werklieden.

Voor de naaste toekomst is er echter voor de
direct-b etrokkenen nog een and er niet in cijlers
uit te drukken verlies te boeken, \'ÓÓr de slaking
heelt de Heemal-directie er met den meesten
nadruk op gewezen, dat haar bedrijf juist op
het punt va n verbeteren stond, terwijl de aan
deelhouders, zooals wij vroeger reeds hebben
verteld . vele millioenen guldens hadden verloren.
Door de staking is deze verbet ering minstens
een jaar uitgesteld. Wanneer de staking nog' veel
lanp er had geduu rd, zou dit uitstel nog belang 
rijker zijn geweest, Eén der vakvereeniatngs
bladen wijst er met vuldoeninj;!' op, dal wij ons
toch maar leelijk verg-ist hebben, toen wij in de
Fabrieksbode van I I Sept. ongeveer schreven, ~dat

de Heernat niet zou kunnen toeg-even en als ze zou
moet en toegeven zeker d oor de geldschieters ge
dwongen zou worden haar bedrijf stop te zetten",
terwijl er nu toch per slol van rekening wat toeze
Re"en is,



(~OEJ)KOOPE \ 'ARKENSKOPPEN.
Bij voldoe nde deelneming kunnen wij van eee

g roote export-slagerij in de volge nde ol over
volgende week een partij versche varkenskoppea
krijgen à 80 cent per stuk. De koppen zijn S
à 'l pond zwaar en worde n alle voor denzeilden
prijs verkocht.

DE HERFSTF II..\ \ VAN NEDERL.ANDS
\"OL.KSLEVEN.

door 0 , J. van der Ven en Prof. j ullus RiintRen.

Het is dl' Voordrachtencommissie /Zelukt
deze film beslaR te h.'gogen voor Woensdag en
Vrijdal( 15 en 17 December a.s. De Heer vu
der Ven, die ook de Lente- en Zomerlilm hier
heeft vertoond, en waaraan allen die deze films
hebben gezien, zeker met /o(enoeRen terugdenk
komt de Herfstfilm persoonlijk toelichten, ver
ge zeld van onzen bekenden componist. Prol
j ulins RöntR~n, die weer het door hem geCQm~
neeroe muzikale gedeelte zal verzeegen. t:
opwekkinj,!" om ook deze film te I{aan zien is
dunkt ons overbodig.

Woensdagavond 15 December zal C1'nspecialr
voord racht-avond zijn, de leden van het perse
neet en hun huisgenooten hebben die n avond toe
gang voor I 0.20 per persoon, In verband met
den te verwachten aroote n toeloo p zal. /{elijk dil
wel meer is gebeurd, Relegenheid worden /o(eRe""
de plaatsen vooruit te besp reken.

Leden van het personeel der dr ie Iabriekee,
die deze film dus woensdagavond willen gaan
zien, worden verzocht in de daa rvoor bij de
portiers J,(ereed staande bussen een briefje te
werpen, waarop duid elijk vermeld ':lummer en
naam Ivoor d l' beambten de aldeeting} en het
aantal j.!ewenschte plaatsen.

Het spreekt vumctf. dut mm attecn voor zich
zelf (11z'n huisgl'noofen kaarten mag aanvrug(n.

De !{l'lef.!enheidtot het vooru it reserve ere n van
kaarten. zal worden opengestekl tot en met
\\ 'oensdal{ 8 December a.s.

JA.-\RVEI..'SL\G \"EREENIGI NG.

Overeenkomstig dl' door den heer D. W, St
op de j aarvergadering gedane toezegl!i
vindt men in deze Bode wederom een formuli
"oo r het verkrijgen van een exemplaar van
Jaarverslag der Vereeniginj;( over 1925 in Boek,
vorm, Wie dus nOj;( ee n Jaar"erslal': wensent
ontvangen, behoeft deze bon slechts in
vullen en te werpen in een van de busse
die vana l heden tot en met Woensdag o.s.bij .
verschillend e portie rs zullen zijn geplaats t,

VOORDRACHTE;,\;.CO,,",'t ISS IE,
Op WoensdaJ{ 8 December a.s. komt in

Yereeniginpsgebouw de Heer Liebert uit Lochem
een voordracht houde n over; De bioscoop, hoe
werkt die. de lilm, de trucs, hoe maakt men die?,
een populaire uiteenzetting ove r de peschiedens
van de lilrn, de opname, de projectie, dl' sp~

kende film, de gekleurde film, wetenschappelijke

HELE(i( IING V,.\N HE \"EI.,>EENI GIN( i IN
HET TU INDORP.

In het verslag van de rede door den heer
0, W. Sterk op de JaarverJ,!aderinJ{ I{ehouden,
staal als bedrag dat de Vereenig ing in de Henge
losene Bouwvereeniginjr belegd zal hebben, als
de tege nwoor di/o(e bouw klaar is, f 1,9{)O,OOO,
Dil is een \'erRissinl{ en moet zijn f l.ïóO,OOO,-

In en om de Fabriek.

De medail~e voor 2:>-jarig dienstverband werd
deze week uitgereikt aa n

G. ;\\. DE ZEEUW (Hijschl.

\ 'oor dien juichtoon bestaat weinig reden.
Gelukki.l!:, dat het besluur van den :\\etaaloond
en de Heemal-directie .begrepen hebbe n, dat zij
op een zeker oogenbli k. toen de heer Engels
zijn verdienstelijke pogingen ter beëindij{in/{ van
het conflict in het werk stelde, iets moesten
tegem oetkomen. Ander~ wa~e de strijd no/{ niet
beëindisd en zede lijk Zijn Zij, die toegaven. door
dit verstandig beleid er niet op achteruit ge.l!:aan.
Wij meenen echter in het bovenstaande wel vol
doende te hebben aangetoond, dat al wat tocge
gevenwerdomdezaaktotet'noplossin/{te brengen,
in een zeer geringe verhouding staat tot wat
verloren is om het zoo ver te brengen.

Een nadeel van het toegev en, zij het ook tot

~~~ ~r:re~~:~~: gs~~~i~R~~dr:i~l'o~Ske~~tuou~:~:i ~~;
dit om prc pagandlsüsche of andere redenen
wenschelijk ach ten, schijnb aa r het recht hebben
Ie ze/{j.!en: ~Er is toch wel iets bereikt, ook al
hebt I{ij niet alles gewonnen", Zooals b.v. een
hoofdbestuurder uit Rotterdam in het begin van
de staking het op een slakers\'ef!l:aderin/{ zeide,
waarover wij reeds eerder hebben geschreven,
dat ook . al zou er verder nolo(" een deel van de
eischen al moeten, het uitbreken van de Slaking:
reeds een overwinning voor dl' toekomst was",
Als in dl' toekomst "oo r andere g:evallen het
argument wordt /o(ebruikl,dat er dooreen stakinll
toch steeds wel iets wordt bereikt, is hel Il:0t'd,
dat men zich ter dege rekensc hap geeft hol'
bij eene lichtzinnige staking', waardoor ~ iet s

werd bereikt". zoo ontzag'gelijk veel meer is ver
loren g:e/{aan.

:\\eer dan I{eld - waarvan het verlies, indien
de zaken van de Heernat zich, naar wij eertrou
wen, thans in de goede richting weer zullen
goaan ontwik kelen, tenminste ten deele weer kan
worden goedgemaakt - zou ver loren wezen, in
dien aan de Heernat het ondeellng vertro uwen van
direct ie en werklieden blijvend mocht zijn ver
minderd,

Wij hopen, dat dit niet het geva l is, maa r al
maR men aannemen dat in dezen slakinRstijd
"1'1'1 is geleerd, een staking schijnt niet het beste
middel Ier bevordering van de vriendscha p!
Ten slotte kan emstiRe overw'eJ,!inR van de feilen
misschien bevorderen, dat werklieden uit ande re
krinJ{en dan die van de Heernat door dit afschri k
wekkend voorbeeld leeren inzien, dat een stakinl{
als deze in alle opzichten verkeerd was en ver
meden had moelen worden,
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