
Al leen  do o r  S tak in g  kan  de  loon sve r lag in g  wo rd en  
on ge daan  gemaakt! !     We g  me t  de  verrade r l i jke  

Bestu re n  d e r  V ako rgan isat ie s!  
Arbeide rs  van  V an  Ge lde r  ze t  Uw  ac t ie  doo r!  

Aan de arbeiders  van Van Gelder's  papierfabr ieken.  
 

  KAMERADEN ,  
  Reeds weken werd door de besturen der „sa-
menwerkende" organisaties met de firma Van Gelder 
onderhandeld Over de ge-eischte loonsverlaging en 
verslechting van de pensioen-regeling. Het resultaat van 
al dit gedoe is thans: 

vol led ige overw inning    voor  de f i r ma 
Van    Gelder !  

  Ondanks alle geknoei heeft de meerderheid van de 
arbeiders zich voor staking uitgesproken. In de moderne 
bond werd besloten een ultimatum te stellen. 

De   hoofdbesturen   hebben  al   de  
bes luiten    van   de   arbeiders   aan  

hun   laars  gelapt .  
  Zij hebben de heeren Van Gelder medegedeeld dat de 
arbeiders zich „neerleggen" bij de schandelijke loonroof 
en schending van de verplichtingen der direkties inzake 
prnsioeneering. 
  En dit terwijl in Wormer, Velsen en Apeldoorn zich de 
overweldigende massa der arbeiders, zonder 
onderscheid, voor de staking uitsprak. Door een 
gegoochel met cijfers pogen de bestuurders nu hun 
verraad aan de belangen der arbeiders te verbergen. 
  De zaak is echter dat de bestuurders, zoowel de 
moderne als de R.K. en Christelijke 

ze l f   geen   st r i j d  wi l len en in  beginsel  
vóór  de loonsver lag ing  z i j n  

als middel om voor de firma Van Gelder de gevolgen van 
de krisis te helpen verzachten. 
  Deze heeren zijn de gangmakers van de loonsverlaging 
ook in de gemeenteraden, waar zij voor de 
loonsverlaging van het gemeente-personeel stemmen. 

  KAMERADEN , van deze verraders is geen leiding 
van uw strijd voor uw bestaan meer te verwachten. Gij 
hebt nu ondervonden dat gij, wanneer gij op hen 
vertrouwt, 

gi j    bedr ogen    w ordt  en  aan  de  w i l le -
keur  van  de  f i r ma Van  Gelder  w or dt  

u i tge lever d.  

  Maakt thans voorgoed een einde aan dit misdadige spel 
dezer heeren. 

Slaat  ze l f    de  handen aan de  ploeg  l  
  Vormt uit uw midden, in elke fabriek, in elke afdeeling, 

Str i jdcomit é 's     u i t     de    vertr ouwdste  
kamer aden u it  de  ver sch i l lende or ga -  

n i sat ies  en der  ongeor ganiseerden.  
  Eischt  gecombineerde   personeelvergaderingen en 
neemt daar opnieuw het besluit. 

Geen cent  loonsver lag ing te  aanvaar den  
en  tot  stak ing  over  te  gaan.  

  Wanneer de bestuurders weigeren om uw besluiten uit 
te voeren, 

T r apt  hen w eg l  Doet  het  ze l f !  
  Vervangt de aanhangers van   dit verraderlijke 
hoofdbestuur in de afdeelingsbesturen en onder 
de vertrouwensmannen   door  eerlijke   arbeiders die 
voorstanders van de staking zijn. 

E ischt  openstel l ing van  de s tr i jdkas  voor  
uw str i jd ,  

  Onder de arbeiders is geen verschil van meening over 
de hoofdzaak : 

Het  behoud van  onze  boter ham l  
  Daarover zijn alle arbeiders het eens en de groote 
meerderheid is het ook eens dat daarvoor gestreden 
moet worden. 

Zet  uw eensgezindheid  daar om om in  
daden l  

  Arbeiders van van Gelder, leert uit de schandelijke 
daden van uw reformistische bestuurders en werkt 
mede om de invloed van deze bedriegers onder de 
georganiseerde en ongeorganiseerde arbeidersklasse te 
bestrijden. Wordt abonnee op het orgaan der R.V.O., „de 
Roode Vaan." 
  Vormt groepen van aanhangers der Roode 
Vakbewegings-Oppositie in elke afdeeling van het bedrijf 
om de strijd beter voor te bereiden en de eenheid van 
alle arbeiders tot stand te brengen. 
 

 
Op ten strijd! Tegen reformistische verraad! Voor de verwijdering van alle aanhangers van het Hoofdbestuur in de 
afdeelingen uwer vakorganisatie! Tegen de schandelijke aanvallen van de ondernemers! Voor het behoud van het 
oude loon en pensioenregeling en intrekking van alle andere verslechteringen! 

Voor versterking der Roode Vakbewegings -Opposit ie in de v.  Gelder's  Papierfabrieken  
 Landelijk Comité der Roode Vakbewegings Oppositie (R .V .O. ) , Amstel 272, A'dam. 
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STAAKT  TEGEN  IEDERE 
CENT  LOONSVERLAGING!! 

Kameraden!!  Arbeiders van Van Gelder Zonen!! 

Reeds vele weken worden jullie door een loonsverlaging bedreigd! Deze loonverlaging is bij de arbeiders 

met de grootste verontwaardiging ontvangen. Immers reeds lange tyd worden zij getroffen door verkorting van 

werkweek, wat voor de meeste arbeiders 

r e e d s   e e n   l o o n s v e r l a g i n g   v a n   1 6 %   b e t e k e n d  ! !  

Dit is echter de firma Van Gelder niet genoeg. Zij is vast besloten om haar arbeiders nog dieper in de  

ellende  te  trappen. De  nieuwe  loonsverlaging beteekend voor de meeste arbeiders een verlaging van 12, 15 en 

16% en hoger, Behoudens nog verslechteringen op pensioenen, enz. komt daar nog bij dat de fabriek ook na de 

loonsverlaging  slechts  5 dagen per week zal gaan draaien !! 

Immers de firma geeft voor dat zij door concurrentie niet voldoende werk heeft om de fabriek een volle 

week te laten draaien. Ieder arbeider weet echter dat dit bedrog  is. De zaak is dat zij door sterk doorgevoerde  

rationalisatie bereikt heeft dat op het moment in 5 dagen wordt  geproduceerd wat vroeger in 6 dagen geschieden. 

Daarom zal de fabriek ook na de loonsverlaging geen volle weken meer draaien. Dat beteekend dat vele arbeiders 

met loonen van 17 tot 21 gulden naar huis  zullen gaan. 

D e   a r b e i d e r s   m o g e n  

d e z e   s c h a n d a l i g e   a a n v a l   o p   h u n   l e v e n s p e i l   

n i e t   t o e s t a a n  ! ! ! .  

Reeds weken hebben de  vakvereenigingsbestuurders   over deze  kwestie onderhandeld,   zonder dat er eenig 

resultaat is bereikt. 
NU IS GISTEREN DE LOONSVERLAGING EEN FEIT GEWORDEN !!! ZONDER DAT DE ARBEIDERS  

OOK MAAR EENIG ADVIES DOOR HUN BESTUREN GEGEVEN IS !!  

Ja zelfs in 3 weken is er geen vergadering geweest. De  arbeiders  moeten begrijpen dat op deze manier de  

loonsverlaging is doorgevoerd,  zonder dat zij ook maar iets  hier  tegen gedaan hebben. Door deze afwachtende houding 

en het steeds weer vragen om te  onderhandelen,  toonen de bestuurders duidelijk dat zij de stryd niet willen. Wanneer de  

arbeiders de firma van Gelder  tot terugtrekking van haar eischen.wil dwingen, dan zullen zij zelf de stryd op moeten 

nemen. 

A L L E E N     D O O R     D E      S  T  A K I  N  G     Z  A L     D E     F  I R M. A     T O T  

D E     T E R U G T O C H T      G E D W O N G  E N      W O R D E N  

Duld  niet  langer 

dat jullies  stryd  door eindeloos  geconfereer de  nek omgedraaid wordt. Eischt algemeene  personeelsvergaderingen van 

alle  arbeiders. Weg met de scheidingslijnen die onze stryd slechts kunnen verzwakken. Kiest een eigen strydleiding uit 

arbeiders uit uw midden. Alleen door eensgezind, zelfstandig handelen kan de  arbeiders  de  overwinning brengen. 

De  firma Van Gelder kan géén staking in haar bedrijf hebben. Immers voorraden heeft de fabriek niet. Dus  zou 

stopzetting van het bedrijf een ernstig gevaar beteekenen voor haar.  Het zou tevens ernstige schaden aan de machines 

kunnen berokkenen!!   DE FIRMA ZOU GENOODZAAKT ZIJN OM  EIEREN VOOR HAAR GELD TE KIEZEN  

 

A r b e i d e r s  !  !  !  
GEEF T EEN KLINKEND ANTWOOR D OP DE AANVALLEN VAN VAN GELDER ! !  

OR GANIS EER D GEZAMENLIJK P ER S ONEELS VER GADERINGEN ONDER EIGEN LEIDING ! ! !  

KIEST EEN EIGEN STAKINGS LEIDING ! ! !  LAAT JE NIET TOT OP KOELIES P EIL NEER TR APP EN ! !  

 

S t e l  d   t  e g e n o v e r   d e   a a n v a l l  e n   v a n  

V a n  G e l  d  e r ,    d e    g  e z  a m e l  i  j  k  e    s  t  r  y d     v  a n   a  l  l  e    a  r  b  e  i  d  e  r  s   !  !  !  

 

De R.V.O.  
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Delpher zoekargument r.v.o. van gelder 
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GEEN STAKING BIJ VAN GELDER. 

Vakbondsleiders weten verslechteringen doorgevoerd te krijgen 

AMSTERDAM, 6 Dec 

De besprekingen met de rijksbemiddelaar over het conflict bij van Gelder hebben tot geen resultaat 

geleid. De directie was bereid op eenige kleine punten iets toe te geven. De verslechteringen in het 

algemeen bleven. Alleen de intrekking van de z.g. „bijbetalingen” en de vermindering van de betaling 

van de Maandagmorgennachtdienst nam zij terug. 

De hoofdbesturen der vakbonden hebben vergaderd. Daar waren de moderne leiders er voor een 

ultimatum te stellen. De Chr. leiders wilden de leden laten „beslissen” en de R.K. leiders wilden 

aanvaarding van de voorstellen der directie. 

Er werd besloten een schriftelijke stemming onder de leden te houden. Het resultaat van deze 

stemming was, dat de Staking werd verworpen, de meerderheid was voor aanvaarding. Vooral de 

leden der confessioneele bonden stemden tegen de staking. 

Het is dus door deze wijze van behandeling gelukt de verslechteringen er door te krijgen. 

De reformistische leiders kunnen zich verschuilen achter de confessioneele Bonden! In plaats van de 

strijd te organiseeren, alle arbeiders in deze voorbereiding te betrekken en zoo de arbeiders uit 

andere bonden te winnen, hebben zij van het overwicht der Chr. en R.K. leiders op hun leden gebruik 

gemaakt, om ieder verzet te voorkomen. 

Onder belangrijke groepen van de arbeiders van v. Gelder heerscht over deze uitslag groote 

ontevredenheid. Het is noodig de actie voor de organisatie van de strijd van onderen op hier 

versterkt voort te zetten, opdat het de vakbondsleiders niet meer mogelijk is met hun politilek de 

leden te vangen. 

 

 

Pagina 2 

NOG GEEN STAKING. 

Het conflict aan de papierfabriek 

DE R.V.0. ROEPT TOT STAKING OP. 

Op verzoek der directie der papierfabrieken van Van Gelder, worden de besprekingen 
die in de vakbonden naar aanleiding van het loonconflict gehouden zijn, zoo veel mogelijk geheim 
gehouden. Naar we vernemen, hebben Zondagmorgen ledenvergaderingen plaats gevonden 



van de verschillende vakbonden, waar over al of niet staken gestemd moest worden. Bij de moderne 
fabrieksarbeidersbond verklaarden zich 113 voor staking en 5 tegen! De katholieken en christelijken 
hebben Zaterdagavond vergaderd. De uitslag van de stemming daar werd niet bekend, daar de 
stemming hier per referendum wordt gehouden. 
Door de moderne bestuurder Albers werd heel „radicaal” gezegd: „Wij willen de staking”, maar hij 
voegde er aan toe: „maar we moeten wachten, wat de andere bonden zullen doen”. 
Er zal een nieuwe bespreking tusschen de verschillende vakbondsbestuurders plaats hebben, om hun 
verdere houding te bepalen. Het gaat dus net als aan de oliefabriek „De Toekomst”, waar al pratende 
de arbeiders binnen de fabriek werden gehouden en de loonsverlaging werd geslikt. 
Ook aan de papierfabriek is de loonsverlaging reeds een feit. Dit, terwijl onder de arbeiders een 
goede strijdstemming aanwezig was. 
Door de Landelijke R.V.O. wordt aan de papierfabrieken een manifest verspreid waarin wordt 
opgewekt tot staking onder zelf gekozen leiding over te gaan. 


