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AAN HET PERSONEEL VAN .P.r\J'J.D~R. 
KERNVE~tKIEZINGEN (ZEN ERNSTIGE ZAAK) 

Waarde Vrienden, 

Binnenkort zullen er bij de Firma Panaer Kernverkiezingen , 
worden gehouden. 

Door de bij Pander tot nu toe ge vol;;de methode van Kern
verkiezi.og, kan evenwel niet gesproken worden van het 
kiezen v~n een Personeelsvertegenwoordiging . 

Een personeelsvertegenwoordiging behoort uit .e..n door he Je 
gehele personeel gekozen te worden, 
Dit is bij Pander niet het geval . 
De oandidaten voor de kern worden door de Unieorganisatie's 
aangewe~en , terwijl aan hent die van genoemde organisatiets 
geen deel uitmaken, het recht wordt onthouden van de perse
neels verte~enwo ordiging deel uit te maken. 

Door het verhinderen dat elke werknemer candidaat voor de kern 
kan worden gesteld, wordt het democratisch recht van het per
soneel aangetast. 
Dit heeft er tevens in het verleden toe geleid, dat de kern 
niet aan haar doel heeft beantwoord. 

Voor het tot standkomen en goed functioneren van een kern 
is nodig : 

1. Een kern die ~p de meest democratische wijze tot 
stand komt. Waaraan door het gehele personeel aan de 
candidaatstelling moet worden deelgenomen. 

2 . De kern moet bereid zijn om te allen tijde de belangen 
van de arbeiders te behartigen en op regelmatige tt tijden verslag te doen van haar werkzaamheden. 

3. De kern moet kunnen rekenen op de steun en medewerking 
van de arbeiders , · 

Het is duidelijk dat rekening houden met deze voorwaarden be
tekent, dat de kernverkiezing geen zaak is voor een groep of 
een organisatie , maar een zaak voor het gehele person·eel . 

Al degene, die anders willen, die een deel van het personeel 
het r echt van deelneming willen ontzeggen, doen de demooratie 
geweld aan. 

Vrienden, de toestanden in de meubileringsindustrie en bij de 
Firma Pander maken het noodzakelijk, dat U uiterst waakzaam 
moet zijn en bereid om Uw belangen te verbeteren en te verdedi
gen. 

\ 

.\ 



t, I ' 

' ' ' 
' ' -2-

' 
Met de nïeuw~· C ~ A . O. voor de meubileringsindustrie dreigen 
verslechteringen, ook voor U bij de Firma Pander . 

Ook het feit dat uitbetaling van prestatietoeslag naar will;
keur wordt vastgesteld, een deel krijgt 10%, anderen 7%, 5~ 
en een deel in het geheel geen prestatietoeslag, is een on
rechtvaardigheid die ons allen treft . 

De nieuwe kern moet het zich in de toekomst tot taa!~ rekenen 
om in samenwerking met alle arbeiders te bereiken, dat de 
prestati etoeslag aan iedere Drbeider ten volle wordt uitbe
taald~ 

Verslechteringen w1rden afgewezen en rekening wordt gehouden 
met alle andere be l angen van het personeel. 

Ook de belangen va~ de jeugd die bij de firma Pander werkt is 
een zaak die de aanducht van de kern moet hebben . ~-

Indien de werknemers bij de Firma Pander rekening houden met al 
het voorgaande en zorgen voor vrije en volledige deel name 
aan de kernverkiezin~; dan zal er ook een groeiende interesse 
en een kern tot stana kolflen welke een \Japen is voor alle werk
nemers voor het verdedigen en verbeteren van hun positie , 

Bediscu~eer in het bedrijf dit standpunt en stelt 
afdeling de mee~t betrouwbare vakgenoot candidaat, 
als maatstaf genomen moet wordenz dat de candidaat 
staat is om voor Ue belan~en op te komen . 

2 April 1951 

in elke 
waerbij 
bereid en in 

A.B . H. M. Prinsengracht 739 Amsterdam . 
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Seeretariaat: Lant;e Smeestraat 17. T~lefoon 18056 
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Waarde makker, 

Van het Comité te~en de bewapenin! van Duitsland· ~ het
herdenken van de Februaristaking,hebbP..n wij ... en aantal bijdragenlijsten 
ontvan!en ter inzameling van g~~den voor propat;anda en deN-name aan de 
h ... rdenkin~ te Amsterdam. 

D~ze 10 jarige herdenking vindt plaats in ~en tijd,waarin 
men poogt de W~st Duitse nazi' a opnieuw te- bewapent~tn én zal dez-e her
denking van Z~'~~er ~rote betE-.kenis zijn, als e•.n massaal p rotest der 
Nederlandse bPvolking daarteg~n. - -

Groot- is de afk~er' en de-verontwaardiging onder de Ar
beiders,midd tmstanders en intelle•tu.elen over de vrijlating en v~rmin
dering vcm straf van eoncentratie beulen, s. s. Generasla en andere oorlogs
misdadigers. Zij - begrijpen dat deze barbaren aan het hoofd zul.l~ worden 
geplaatst van de :tasoistisehe oorlogsindustrie en de ni:euwe nazi" ehr
maeht••.Bijgaand manifest stelt dii!Z~=t kwestiP's voldoende duidelijk om 
te kannen bes~:t:fen hoP. funest deze kwestie is. 

. Het FPbruari-H~rdenkingseomité 1951 organise~rt_ op Zon-
de« 25 Februari a .s. e~n landelijke- bijeenkomst te Amsterdam en onze 
Bond,de A.B.W. ·B.,zal a:s·-vooruitstrev ... ...nd~ ort;unisatie ALL~ m_,dewerki~ 

an het sl agen daarvan geven. - -
Zondag-25 Februari zal in het tek~n staan van-e~ massale 

manifestatie tegen de herbewapenin~ van "lest DUi-tsland en de vrijlating 
van :tascistisc.he oorlogsmisdadigers. 
Uit alle delen van ons- land,ook uit Utroeht,zul.len dien· dag de v. erkers 
ge~amenlijk dPmonstreren.La~; U niet wiJs maken dat deze demon&tratie 
niet door zal gaan, \JANT Il'ET GAAT i'~L DOOR. 

- - Ja, ook uit Utr~=teht Makker! zullen vele arbeiders van de 
werken en uit de b.,drijven naar Amst~dam gaan en het is ook Uw taak 
zoveel mo!;~li ;}k Kameraden m~e t~ trekken. 

- ·· HO'?ll- DIT 1'"" .B"?R'fli.!K'"N? 
~ Door-de deo!!lname omniddellijk ter diseussi~~t te stellen op de- werken 

en gezamenlijk ·~n sympath1P.aehrijven te- zenden aan het landelijk 
Pebruarieomité_te p/a B.Brandsen Afrikanerplein 37 Amsterdam - Oost. _ 
~Door gezamenli~k- een afvaardiging samen te stellen- (zo groot moge

lijk) van dieg·enen- die- op Zondag 25 Pebruari aan de herdenkins te 
Amsterdam ~zullen deelnemen. . 

3!!• Door op bijgaand e lijst gelden onder U Kameraden in te zamelen ter 
DëStrijding van de deelname en de propagandakosten. -

· Wij stellen ons voor dat er ~emiddeld 2 gulden iler lijst 
bij ons binnen zal komen,P•n bedrag dat met een klein beetje ~~de 
wil gemakkelijk ver-kregen kan word"n. 
H~ G~D KAN 's ZAT~RDAGS VAN 4 TOT 6 uur OP ONS KANTOOR .AFG~DRAGEN. 
VORD~N TOT UIT~RLIJK ZAT~RDAG 24 F~BRUARI. 
Bijgaand ontvan!:t-u ook not; een paar voorbe·elden van sehrijv~s die op 
de werken besproken kunnen worden en naar de respeetive adr·essen ver
zonden kunnen worden en waarvan wij &raag op de hoogte gesteld willen 
worden. 
Zo makkers,wij zij.n- er.Aan U de taak om tA tonPn dat dF! Bouwvakk:~rs 
inderdaad strijdbare Makkers zijn. 

Het bestuur. 
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Verbinding 6 heeft de eer u hierbij te aoen toeko-

men een exemplaar 11De aanval wordt ingezet" ,waarvan 
exemplaren werden verspreid onder het personeel van de 

flilrma J.enJ. ' t Mannetje,Rotterdamseweg te Delft . 
De namen van de verspreiders zijn onbekend gebleven . 
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waar gaan we bij •·c; !'Jiar:nc·, :JP J::<:;~·t " llÇ~ _ i~~.; .:. ':. r .i-:J·;; .1cel:.i,i~ te V0()::::'

spellen. De eBrs-:;e aan..-ra!. i ~ ::-<;E'!è8 i.. 10''.: !;o.':l:.'\ Jnr :.r- ge~et en •.•. 
afgeslagen à.oor dG Jü6 terJJ.n.a.ke:. ,. 

voor dG vervoe~bal<keh i::: cv :.L eeT-:<!r:~ ;;-_e :·. 8 ;:- eE·'-: ·oer stu~<:. 
Baas Jan w :i.lde :1aa1 'ï% r.er::\ v :u1 i:-lu!:..;.il. TJ,:I- c~hecJf4e herJ. 0:;1 de orëte:::

van 50.000 stuks t0ch D..)g 1".2~:-::. , ·- . '"~.ó n~c.e.:r .:..)zijn. :::nk te s·~eken ~en 
nadellil van de kiste.rlreal:i:ers:·-- ~--- ·- . . 

De vastbe1·aden hou.tling 78~1 @.6 1<: '- ~ ·~:znr.J:•lw:~ ..:> v·3:tijd""1.de è.it vooT.:J.emen 

en de baas haalde bakzeil .. M A A R D I T I S J1 F. 1J W .. iA H B 8 H tJ W I 1î C ~ ! ·' 
Bij deze e'erstë poging 3al-·5.ët. - ~:;_ '3:.;- 55:"{);_;-ë~-.. ·er'.Z\ilJ~n-méè:::- ae.n-vaJ --

le.:l komen van baas Jan fTlet st€un ·tJ .~n. c1e ·Unie- oücturç;n. 
Het is nodig, dat de kistenmakers zic!! ~'el'ader: ov-er de aan";;allen 

kisten, die van cte vers:::hillenèe ::>oort( - ~ zullen words~ gemaakt. 
\'Janneer die aantallen ,._;ijn vast.gest eld. ze.:.'. claar-van door rJ..i..~_.!!land 

mogen worden afgeweken. Alleen op deze i\ijze zullen <ie ki'>te1makexs sterk blijven. staa.:l. 
Ga nie .. op vooroorlo€_se wi.iz.e __ ~.r- "jc;:~el' ~~~~E::!~~~· w_~'NT HIER 

IVO'RDT rns:·.~UII~ VAN GEi\11\.AKT HOOP :;)~; '!:'.An'J::Ji.VEH Ai TE S'J'EKEN. 
De ~OLLECTIVITE:T, ver'::.rcKeü t1r-o: ä.e iJ:üe-bondsiJ., meet snel \'orclen 

hersteld, anders wordT L'laar al tt g.:aag g~l:>!"uik gemae!c-~ vàL è.0 t:.jde-

.lij i-e ver~~arr ing. ... Al·.een de colloet i" i -;;ei t, de eer.neid, ID'33.k"t r ste.·k tegen de d:::-ei-

gende aanvallen. 
Bezin U, nu het nog tijè is !J w H~S'l' oJ T.1v; H<E D~~ ! !. : 

- =-== .. _ =·- =· ... =· ~·- =·-- =-4 

01\JTSLAG Dl~EIG\I"IG 
Op 2 .April j.l. v;erd aan ~1 .8 mt1.l1 or-t~lag aangezegd. 
Kort daarop verscheen à.e· amoteïa.ar 'Tél.~'l h~?t Jow0s telijk .Arbeids 

Bureau, de Waal, o:ç> het k::~.ntoor var~ : t :vro . .:J.n,:)tj o en liet daar één voor 
één de mensen bij zich kornel' ... ::::n b: .~ L·.ijn ···a:1 een ·v8:ctegenwocrdige:· 
van de directie stelde !!.:1.j hel: de ~rre.él.P.,: "G3. je met het ontslag accoord? " 
13 man gingen ermee accoord , 5 man rüet 

Die l) waren op 9 1Jpril voor h-:;t laatst~ tle ~deren vJerken nog, 
omdat hiervoor de goeè.keur ing van het Gcwe::te.Cl<J !-: Ar-6e ids Bureau moet 
worden gevraagd , welke aanv:caag è..e ï.: ed3n ~·ar.. hc;t ontslag moe";; noemen. 

Wanneer de aanvr&ag ui teinde:.:.j i:~ wol' dt goErigekeu-..: d zijn ongeveer 
2 weken verstreken . De anclerèn. heb~>en zlch zo,:der : .. lag of sto.oL ge\10n-

nen gegeven. Onze bond, de .A.B.Hc1':T. heef"-; zieh ,;o!: het Gewestelijk .A:rbeids nureau 
gewend , om alsnog te tre.chten: deze oHtrlagen a:tle 18 ongedaan -';<3 ma
ken. voor de 13 m0.n cUe ermee acc.oord ginger.. was geel: sch1.jn van ~:ans. 

Wij hebben ech-';e.r tevens kl.'l'.chtig genrotesteer.d ·~13gen .t.et feit, dat 
de ambtenaa:r de waal zijn vreeer.. aan .::~ arbeidA:cs niot stelcle op neu
traal gebied, maar op he~ k~~to~r van ne direct i8. Wij Lebben erop ge~ 
wezen , do.t het intimid.a ~~::.e betei:eat. v;anneE~r YCT ~egenwc,:):riiiger.s ·van de 
werkgever bij dPz·e-Vi:'äg-5iï8~~e:;.:Ler ij van arobtemaar de waal aanwezig waren. 
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Wij hebben erop gewezen, dat d.oo:-:- dez.e ambtenaar misb:cuik j_s gemaakt 
van de onbekendheid van de a:r.·oeider:::: me-e he·c :au.i tengewoon Besluit 
Arbeidsverhoudingen van 5 Oe "ccbe::- ::1..945; aisbru ... k :;en v cor dele van è.e 
werkgever, in dit geva::.. ;t Ma.n:_p·t:e. 
Wij heb·ben erop gewezen. C,a.~: de:.,.·.e ambtenaar è.e Waal geo::.1 neutrale amb--
tenaar is en dat wij de g~~;u._gen h·Le::v&.:l zull-en ·r.::-enge.c.. 
Indien ons door het Geweste.~ ijk Ar'.Jeids :Su:Lee.·,J op è.it pu.."lt geen genoeg
doening wordt ver schèlft, ZL..lJ.PlJ. w~;; one .-:;o-:; hoge:::e ).nstsntiGs \'Jenden, 
om te voorkomen, clat d; Do:..:'·u~e p~•Jcc:::..f.cr:::- ~O"'!' daz.e en dergelijke 
ambtenaren worden ge:;:- ir.gel ~ vr C: en .!a1; a.::-. bazen. wo:rd8n gediend. 
Wij hebben gewezen op het fe j ., } è.c:-.t !1<::' i'; gr ..;ut~;t;e e.antal de:: Delftse 
arbeiders vast over"tu.igü i~ van. het; fei ·::;, da~,. doo::.· het G • .A.B. de be
langen van de werkgevers wo:;:-6.en geG.i en-:.. .3.:1 é.e.t 2'ij pas in de laatste 

plaats komen. 
Wij hebben ech-ce:r. begrepen. c.;.a.t wij r;p g_ote schaal de a-rbeiders moe
ten voorlichten, 66k hen, die bui~en onze ::ijen staan en wij zullen 

dat. h i erbij doen. 
De ambtenaar de Waal durfüe rustig te zeggen tegen georganiseerde mak
ker s, d i e hem bij zijn vertrek va.ö. het .kantoo:c van r t Mannetje staan
de hielden: "Wat kan julli•3 nou di~: )r..georganiseerden sche:J..en. Dan voe
len ze eens, dat ze zich moet~n o1·ganiseren". 
Hi·eruit S1Yr.eekt een vo-ll(omen minachting voor de arbeiders~ die ons ln
ziens ergerlijk is voor iemand, die dage:ijks met hen moet omgaan. 
Maar nu: Wat staat er nu in !let Buitengewoon Basluit Arbe1ds verhoudin
gen, \l'at vooy ons van !let meeste belang is ? H::>-:rond•,r vindt U het. 
BEWAAP. HET, HET KP.!.Ji_-q_~.ï?:ill _-o_A S KO~_j_ 

A::''tlkel 6. 
I. Het is de wer .kgeve:r en de wericrwree::':' verb~den de arbeidsverhouding 

te beëlndigen zonder ·toestëlllilifü{ Yar~ de Directeur väÏÏ .. het Geweste
lijk .Árbeids Bureau:. ·-·-,.-·-------- ----

2. Het verbod, beöneld in het ee!·ste lid,geldt niet.: 

a, indien de beê indiging ge sch1Pà. t ')fll ee.a d-r L~gen.de aan de w er kne
mer of de werkgever ~nve::rw ij Jè. me-degeü.0elda reè.en; 
(dat wil dus zeggPr b3.j overtr~.i,:-1gen) 

b . indi~=m de. beë_!p<b:f~j:!~B--~-e~~~-h ~ e~"~~-~-~ t _!i_edi!~~J:..J_\l_s_ ..8.9~_9v i.t:;den: 
(als ~beiae pa:r l.lJO:l IhECf1iet ont:::>J..ag accoora, gaan> blTjft het 
Gewestel.::.jlc Arbeid~-: Bu:>:. Arbu:Lten. Hierin .zit echter _:ln be·ryaalde 
gevallen de mogel!j~hetd, da~ geen overb-ruggingssteun wordt 
toegekend.) 

De rest van artikel 6 is voor gew'one <·~1tslag-12;eva:1en van minder belang. 

WIJ' GEVEN U HIERBIJ NOG DE YOLGEl\fDE RAAD: -- --· - .. -----·---------
1. Bij ontslag-aanz9ggi~g oir9ct p~otes·Çeren tegen het ontslag bij de 

werkgever of dj_ens ve:--tege-;-1woordi66r. 
2. Zo snel mogelijk het geval uersoonl].jk 0:9 '-6 geven ae.n ons BUREAU 

v·oor RECHTSBIJSTAND, SilliO!'\.Bs"'-trä'ät)o-Delft. Dat kan iedere dag 
tussen 7 uur e.11 7. 30 · s-'170n(\s, 96;_ voor her:t, dle gêé_J2 l1<1 zq_~ 
van onze bond. 

ons Bureau voor Re~h";sbi.istartél. zal "J 5a.n verder e.dv:;.es geTTen, :1oe te 
handelen en de ~vent~eeJ nod:gP. b~1ef~lsse1ing verzoYgC~ 
Onze bond gaat hierJTlee ;erL ve-J ds.lag ":>eg::.:tnell tt.gen ële onrechtmatige 
ontslagen. l\'I.AAEl ER GEEEmlK I· AH 3~ ZEG HET UW MAI\1CE'R8 .! 
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I-lET u NI E-MI-~N I FEST 
Dit was dé verrassing van ons leven. Niet~ dàt er een manifest verscheen, 
want dat-voelden wij al met onze klompen aan. Neen, de verrassing zat 
hem in de schaamteloze wijze, waarop de arbeids- Vijandige rol van de 
Unie-besturen wor dt verdraaid töt een minzame inmenging om bestwil. 
De wijze waarop het platte breken van de staking wordt verzwegen en daar
tegenover onze bond met een zetfout uit ons orgaan wordt aangewezen als 
de beweging-, die tegen overlëgls:-
Laten we beginnen-met dit overleg, want daarmee zijn wij toch begonnen, 
nietwaar ? Hoelang was de kern reeds bezig, te trachten overeenstemming 
te bereiken met baas Jan ? Reeds langer dan de Unie- bonden zich kunnen 
herinneren. 
Verder hebben er verscheidene malen besprekingen plaats gevonden met de 
directie en E.v.a.-bestuurders. 
DE LAATSTE KEER W.AREN ER ZELFS 2 U1\1IE-BESTTJURDERS BIJ TEGENWOORDIG ; J: 
Eén Katholiek en één w.v.v. - er. Twee getuigen dus, die er niet van ver-
~acht kunnan worden , met de E.v.c. en de arbeiders onder één deken te 

liggen. 
De N. V.V.-er (als we het goed onthouden he~ben heet hij Dekkinga) be
paalde zich tot ja-zeggen op a·lles wat de Katholieke bestuurder zei, 
en deze laatste wist niets beters te vertellen, dan dat de kronkels inde 
Collectieve Arbeids overeenkomst moesten worden benut. Wij hebben hem 
toen direct met de neus gedrukt op het feit, dat hij daarmee aantoonde 
dat hun Uni e - c . .A.o. daarmee door hemzelf werd veroordeeld . 
Wij hebben daar de eiser van de arbe:ders tegenover gesteld, n.l.: 
3 gulden colleo~ief ~n ]_00% bij ziekte en ongeval. 
Baas Jan was daarvoor te vindeB en }~ijdzou een schema opsturen aan de 
Rijksbemiddelaars. De kistenmakers zou en de aantallen kisten vaststel
len, die zij bereid waren hiervoor ta maken. 
Dat is in een personeelsvergadering-gebeurd. 
TWEEMAAL is er een personeelsvergadering gehouden in het bedrijf, waar 
de eerste keer de N.V.V. - bestuurder Dekk~nga aanwezig was, docli die van 
d,e uitnodi.ging , om het N.VcV. - standpunt uiteen te zetten, geen gebruik 
maakte . · 
Vóór de staking waren de Unie- bestuurders nergens te vinden, a l thans 

.. niet op de plaats , waar zij behoeden te zijn, n.l. bij de arbeiders, om 

.. hun standpunt uiteen te zetten. 
Pas tijdens de staking kwam hun activiteit los en werden er minstens 
5 besprekingen met 't Mannetje gevoerd. Welke afspraken en welke belof
ten zijn hier door de Unie-bestuurders gedaan ? Dat zal wel niet opge
helderd kunnen worden: omdat bij deze besprekingen geen arbeiders werden 
toegelaten. 
Maar wèl begon vanaf die tijd eerJ. serie pogingen, om v·erwarr ing en onrust 
te zaaien, begonnen de pogingen om de staking te èr eken, een staking, 
die onvermijdelijk een succes zou zijn geworden. 
En dan komt het N.V.V. nu met de lompste kinderachtigheid ·die men zich 
denken kan en maakt men-misbruik van een zetfout in ons vakblad, waarin 
s.tond: 

" De A.B.H. M. is bereid alle grieven van de arbeide:r:s met de 
"patroons te bespreken en zal in dit overleg niets nalaten 
''wat het bereiken var: overeenstemming in de weg kan st<:an" 

Dus, schrijft het N.V. V., DUS HEEFT :MEN .ALLES GEDAAN OM EEN STAKDTG 
TE FORCEREN. . 
Ja, nu moet je toch een keer uitscheiden . .Als je nu z6 weinig argumenten 
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hebt, dat je zulke zetfouten moet gaan benutten, dan ben je toch al laag 
gezonken, N. v . v. !!! 
Dáárom was dit dé verrassing van cns leven. we hadden niet gedacht, dat 
een zich noemende arbeiders- vertegenwoordiger tot zulke kinderachtige 
dingen zijn toevlucht zou moeten en durven nemen, alleen om de eigen 
vijandigheid ten opzichte van de stakende atbaiders te verdoezelen. 
LEEFDE DEZE STAKING vóórdat het N.V.V. de splijtzwam erin gooide ? 
was er minstens % van het personeel mèe accoord ? . 
Dit beantwoordt iedere arbeider van 't Mannetje met een volmondig JA. 
Dat bevestigden trouwens de vergaderingen, die wij met het personeel had:-
den. 

Op deze vergaderingen KON IEDEREEN HET WOORD VOEREN, OOK UNIE- BESTtnffiDERS. 
waarom was dan het Unie-verbond bevreesd~ 2 E . V.C. -bestu~ders o~ 
Unie vergader in~ toe te laten ? Was men ban~, ontmaskerd te wor den ? 
KREEG DEKKINGA IET DIRECT DE GELEGENHEID V .AN ONS OM TE SPREKEN ? 
WA AROM SPRAK HIJ NIET ? DEZELFDE VREES ? 
WELK STANDPUNT NE~ffiN DE UNIE-BONDEN IN ? (vraagt het manifest) 4t 

1. De Unie- besturen hebben zich van meet af aan op het standpunt gesteld 
dat de Kistenfabriek 1 t Mannetje zal dienen te vallen onder de een
heidstarieven, die op volkomen democratische wijze met de vertegen-· 
waardigers van alle kistenfabrieken in het Westland en met de werk
gevers zijn overeengekomen en die ter goedkeuring liggen bij het 
College van Rijksbemiddelaars. 

Onze vragen zijn: Welke Yer tegenwaardigers waren dat dan ? NAMEN :! ! 
Van we.Lke kistenfabrieken ? Hoe werden die gekozen ? 
Democratisch ? Hoé democratische dan wel ? 

Neen, arbeiders van 't M3nnetje, daar zul je nooit antwoord op krijgen ! 
2. Dat ook de firma 't Mannetje, nét als de andere Kistenfabrikanten 

bij ziekte 90% van het loon di ent uit te betalen, vanaf 1 October 
1948. Op deze datum werd hierover door de Unie-Bonden reeds overee.rr
stemming bereikt met de westl. kistenfabrikanten. 

Hoe zit dat dan bij de kistenfabr ieken yan Hordijk en Bodegraven, wáar 
nog steeds 80o wordt uitbetaald? 
Bij de an ere as en a rieken n het WBstland zullen wij gaan informeren, 
maar we vrezen, dat de Unie- besturen hier weer grofweg een leugen hebben e 
verteld. 

W.AT KUNNEN DE ARBEIDERS IN DELFT UIT DEZE GANG V.AN ZAKEN LEREN ? 

Dat de Unie - besturen tot iedere prijs de acties van de arbeiders trach
ten te doorkruisen en zich daarmee vazallen tonen van de werkgevers en 
de Regering, die een politiek van verarming der arbeiders voert. 
Dat men werkgevers als 't Mannetje, WANNEER HIJ WIL TOEGEVEN ONDER DRUK 
VAN DE ARBEIDERS, bedreigt met looncontröle . Dat is Unie- politiek ! 

WAT IS HET RESULTAAT ? Dat de manier ·van werken b~ 
't Mannetje veel slechter is geworden door de tussenkomst van de Unie
bestuurders. De zagers kregen nog steeds niet hun gemiddelde premie. 
De eerste aanval op het stukloon is reeds ingezet en zal voortgaan met 
medewerking van de Unie- bonden. LET DAAROP ! 
W A T M 0 E T E N W I J D U S D 0 E N ? 
De eenheid van de arbeiders stellen tegenover het verbond van werkgevers 
en Unie- bestuurders, omdat we het alleen met vereende krachten kunnen 
presteren, de aanvallen van di·v verbond af te slaan. Daarom: 

LAAT U ER NIET TUSSEN NEMEN ! WORIJI' LID VAN DE E.V. C. ! ! ! ~ 
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:IouthiJnuel v/h _ .: . . e:. J . . Jonc;on ... Hü 7 
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---..-----... --------------- .. - ... _. - ----
V~ t.~(., !D 1 T --·! or!_:' I • J • V .D •' _,.. uc.t__;. 

B . .... . Asd . 
l' . G. Asd . 
Ir . 'J ._ ... sa . 

8 

3 

3 

1 

2 



,, Volgno. •="""""' ___ _ 

I 

JNLICHTlNG~1DIÄfST -- - -
A M S T E R D \M. [,~! ?:::AU (;-=A 

. h .-.-;,·· . , I ster<l.am 31 :r.~ei 
No . 4065- 4 - ' 47 ·t · -- -· ·----· 

I G.... .. I 3 - i-~ t 
19~-!:!,U~IJm 

.~( /&?17& • 

• 

~n het kader van de actie, welke momenteel door de Landelijke 

Leiding van de E.v.c. voor 10% loonsverhoging , vacantietoe-

slag enz . wordt gevoerd, zal op Dinsdag 3 Juni 1947 in de hout

verwerkende industrie te 1~msterdam een proteststaking van 24 

uur worden geproclameerd . 

Verzonden aan: c.v.n. 
P.G. 
B.M. 
H. C • 

Den Haag . 
A- dam. 
A- dam. 
A- dam. 
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31 1 c_:_ l.:A~I." /6 77.< . 
-...-........_ 

No. I.D. 1 uu:./·"-LJ- r 41. ---__ 
. I='~ 1' 'J [ A t d 

Uw brief: t.v -- · . .. L , _ . . _ _:~rr am, 

Onderwerp : "" t;.:.u,:i:n.g . L I·~. ,. ;(' . . · - . - - - - --~ 
L D~----- J- t-y_ I \JK"~ÊI\i] 

Bijlagen: 

G EHEIM. 

• 

• 

Aan 

In ;..ans:vi:i;ing o.t> "e ccedeli c, v "T~t _:_u To . 4065- 4-''7 , 
dJ . hGden, ·o:.:.'Clt hisrbij ·G'ocr..; lVOu.._,ci ee Lfsc&ift Vo:.-.n ee 
dOOl' ~~t '!Oû:fdoe.;tuur r•.., de :.un,cl.i.j'.e T't) :.:i;j:::._.~'TOe:.;?, 
Ho re-- ~·~ . euoeluijvcrl:eül , "tJ~;;r .... i .... id{) o rO.J.J . 

nzv~ 

R 0 ; 

1: c.a.t'd e lal- !:er ... , 

:Je b.J..:;t--.:-110c Vo...I'1v "i l t,;ll (\.ar.::v ... rb.ouJi 0 cn) tu..;sei: de lonei: 
c~ .J"":.j z-:n r .. .;. ..:L "t s iJ _edF- ... c .l.'lJ{.I'e VO'.I.' .. en ... án. . 
· 0t z.:.:l 1

- <J.l::.e....;, be~~:l ~ijr1, dat i~ uvor . :cidt1el va:..: ov rle ..> 
· Jüi'C..C'"t ' teb .m. Verb ... tor.i.u:.._ Vall lun, ..... V~;.,:-0.J.0!:<2 a:_ 'bci.J's-

VOO_'\';aur-.~cn v:-or ~oJ ... r, _rs 'tt:: vei 1~:r:-:.~.._en . 
~-ct is ons :r;.:_2t ~o ·e:'J ~e:L.U:.:..·en , o J<.,"'-t .:e :!.oonsto~ ...... ;~.n~
"'-e:f"t/ ~o~t bl ""' jv.;D.. :lierin za: ver.:..:ld.::'::..n: o:.+;~n 1:o en e ... l 
uit ~ebhun o·:lzG .'-l.E~ t ... cl. :1 ...;(.;. , ._... 1.'--"-;H .. n h~el ...;oed ;:>a _r.>O:Jen. 
In .... e ze~Jr goed bezoc·1te VçJL\_,aderins v.P 7rijcJab 23 .. ei :9L 7, 
in h_t cebou.r "Je 1ra.:'-~ Grond I te .Juwterdam, hebben de .n.t:
.3teràa!!lse na}~~e~cs het volgc'!lue be.-..>lui t e,;eno nen; 

(
dat , w~zien ~r bestaande verhoudingen tus sen lonen en 
p rijzen en het buitensl Luten van onze bedri jfsgroep in 
het overleg, zij als protes t op Dinsdag 3 Juni 1947, de 
arbeid stil z ul l en l e{:;["'E'n , 

U
èloen VGI·der een dringend b~roep op alle arbei ders i:r: 
ll)·t; land , -;erkzaa.m in hou·L- en meubelnijver heid , om 
eveneens 0~ Di nsdag 3 Juni 19L~7 de a~·beid voor 24 nar 
(l a::~) b ':;il "L Ie · ·e • 

V~";rde~ ü:: -:-nàers'G _._an'iie o liie u.all('L::"O n t;.;ll i1Jl i .dels ~-.:.L'l ue 
ins·t&nties :::eub'--''IX genc...akt: 
1 . 

2 . 

Herzienins der lonen direct :no oC z::.J-;:<.!L .. j'.::: e- ;el als "NJ{:(; 
G~meer...t~ .::.~sse . 

, 2 3 4 .. 
Geschoolje f 5v.- f Î 4'1 . - ? L~-7 .-. ." .- -
S.eoe::enJe 11 48 . - " '!7 .- n 46 .- . 45 .-
On_;csc::J.oolJe l.3 .- t li-5 .- 44 . - 4_5 .-

Jtel t Va.d"ll , dat o..t5 o-n l e FE,estda,c "'lie·t als c~li_,J er-
dJ..z; beschouud r:a~ uor·d , d~t het l1C-1ii'J.no. l ..:rh.~n:.. 1::: 1 
"~.-.•. :1 .:~ 5e J:.,i 19'!·5 , ,J.. ~ ' - v n Je _rootste dagen van 
J.J ~·ed.Jrl;...ndse : ~schie-.. ... ,:;"::., , onvGr'::ort ~oor het gehele 
vo1_1 - Us :ftcvtua'-' r;eviurc1 ·~~ .or::.ei' , ~ondel' re..:;;tric
t~ ~s van SDi~porda~en of ~ndere bepalingen. 

Kruleraden , i;oonl; 
onze 11ouaing een 
iTede:--lana . 

"'at het nu -::lrnst i.J .t1 ·t ueze 2rotes tactie en ë!&t uij ducr 
voorbeela zulle:c. ::.;i jn voo1· clc .... ehcle •. ~r:..:end e :-::16-:::;se van 

Na11en.s he-t ':ruof<.1b~stnur v .... n c. e Lanaelijlte e-....rijfs
~:coe:p 1HotrL~- ,,_m LeubGl.n.i..jvt.rl: :.a:J 
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CENTRALE VBILIGHEIDSDIENST 
GEHEIM . 

No , B. 16800/16792 . 
Di et . H. Typ . Disb . 15 

' s-Gravcnhage 1 2 Juni 1947. 
Javastraat 68 , 

(111539 . 
Tel . (112778 , 

.Onderwerp .; Proteststaki ng te .Amsterdan,. - ,, 
.. In het kader van de äctie , '.'!G] l':c r .. oor de landelijke 

leiding der Eenheidsvakcentrale worrl t ge vr_,c,rd voor de ver
krijging van 10% loonsverhoging, vacant~~ toeslag enz •• werd 
van do zijde van de Ecnhoidsvakccntralc op 3 Juni 1947 voor 
de arbeiders , werkzaam in de houtve-c•NorlccrJ.dc industrie t e 
Amsterdam con proteststaking van 24 uur goproclamccrd , van 
welke proclamatie ik hieronder e-en afschrift moge laten volr
gon : 

ËENHEIDS V .AK CENTR.ALE • 
OPROEP: 

Aan alle werkers in Bout- en Mcubclbcdrijvcn . 
Waarde .makkers ~ 

De bestaande verhoudingen ( wanvcrhoudingen ) tussen do lonen 
on prijzen neemt steeds scherpere vormen aan , 
Hot zal U allen bokend zijn, dat wij door middel van overleg 
getracht hebben vcrnoteringen van lonen en verdere arpcid§M 
voorwaarden voor do werkers te vcrkrijg0n , · ~ 
Het is ons niet mogen gclukk-.)n, omdat de loonstop gehm1dhac.fd 
moet blijven. Hierin zal verandering moeten komen en dit pcb ... 
ben onze Amsterdamse kameradon heel goed begrepen. 
In do zeer goed bezochte vcrgadering op Vrijdns 23 Mei l~t7 1 in het gebouw "De Brakke Grond" te .Amstcrda.m, hebben de ,P.stc;r.., 
d~so makkers het volgende bosluit genomen J u 

dut, gezien do bost~nndo vorhoudingün tussen lono~ en 
prijzon en het buitensluiton vnn onze bcdri jfsgroop 
in het overleg , zij als protoot op Dinsd~g 3 Juni 1947, 
de arbeid stil zullen loggen, ·J 

doen vcrder een dringend beroep op ~llc ~rbcidors in 
hot l~nd, wcrkznam in hout- en mo~bclnijvorhoiq , om 
eveneens op Dinsd~g 3 Juni 1947 de a.rbci4 voor 24 uur 
( 1 da.g ) stil te leggen. 

Vcrzonden nan : 
Zijne Excellentie de Minister V".n Bin.ncnl"'.ndscho Z".:k;c:n, 
Zijne Excellentie de !ünistcr V::!.n Jus ti tic ~' 
do Hoer Commissaris der Koningin in de Prov . :Noord-Holl".nd 
de Hoor Hoofd v.d . Goncra.lo Stnf ~fd. III B. 
de Heer Hoofd Sectic III, M. I . D. ~a.rincstnf 
Do Heer HoofdCOI!lDlissaris v~n Politic te Rottord::.m 
De Hoor Hoofdcommissnris V".n Politic te Don Hnng 
Do Heer Hoofdcommiss-::.ris v::m Politic te Utrecht 
Do Hoer Hoofdcommissnris vnn Politic te Groningen 
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Vcrder is ondcrst~~dc motie ~cngcnomcn en inmiddels ~~ do 
instdntios konb~ar gom~~kt : 
1 . Herziening ·der lonen direct nood.z!"'.kQli,jk on wol -e.ls ·-volgt: Gomccntoklc.sso 1 2 3 4 Geschoolde fi 50.- ft 49o •• f. 48i - f . 47· -Geoefende " 48 .- 11 4 7 .. - 11 46 · - " 45• -Ongeschoolde 11 46•- 11 4·5 .)- lf 44 . - " 43.-
2. Stolt vast, dat do Nation~lu Fuostd ~ ni~t als snippor

dng beschouwd mug worden, omdat hot :.-mtio:1no..l erkennon 
vo.n do 5o Mei 1945, nls één vc.n do grootste dc.gon v~ do 
Ncdorlf~ndso goschiodonis, onvorkJrt d wor hot gehele volk 
~ls foostd~g gevierd k~n worden, zondor restricties van 
snippordn.gon of rmdoro bop!"'.lingc-n . 

Knmoro.den, toont dat hot nu ernst is oot deze pr;;tostn.ctic on 
dct wij dovF onze houding e~n voorbûald zullen zijn v0or do 
gehele workendo klc.sso van Nodorlnnd . 

Coll . D,!.N • 

N['.Llons hot Hoofdbostuur vr-.n do L2.nè.clijko 
Bodrijfsgr.Jop "Hout- en Hcub...,lnijvorhcid"• 

c. v .. n.. 

-... 

• 
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Voor OD 664 .... . ................... .................. . Naam E.. V. C. VliLUGSCHRIF.T EN. ... EN .... P.ERI .ODIEK.EN .... . 

Origineel in Naam 

Volg nr . .. Ag, nr. ..................................... Aard van het stuk . 

Afz. 

p~lemborg • s Nieuwsblad 3.April 1947 

openbare vergadering der 

EENHEIDSVAKCENTRALE 
IN HOTEL .. DE KLOK" OP 

• VRIJ DAG 4 APRIL. Aanvang 8 uur . 

Spreker: 
C. v. Oostenbrugge Land. secretaris 
H out en Meubelindustrie met als 
onderwerp: 

De noodzaak van de 
eenheid 
TeveRs zal besproken worden: De 
toestand in het Meubelbedrijf. 

KOMT ALLEN! 

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

Uitgetrokken door ................... ........................... .................................... ... Afd./Sectie .......................... .. .. ... Datum ................................. . 
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