
DE WAARHEID over de STRIJD voor

behoud van VAN GEIDER-WORMER
In deze publikatie wordt een overzicht gegeven van de
artikelen die in DE WAARHEID zijn verschenen over de

akties bij Van Gelder Papier in Wormer.

Dat De Waarheid aan de strijd van de Van Gelder arbeiders
uitgebreid aandacht heeft besteed is niet verwonderlijk.
Immers, De Waarheid is de krant die altijd schrijft over
de akties tegen de willekeur en krisis-politiek van on-
dernemers en regering en die zich daarbij basseert op de
belangen van de mensen die in aktie staan.

Daarin verschilt De Waarheid ook van andere kranten, die
maar al te vaak de ondernemers en de officiele regerings-
politiek naar de mond praten.

Daarom is De Waarheid een krant voor progressieve mensen,
voor al diegenen die zich verzetten tegen de afwenteling
van de krisis voor diegenen die samen met anderen willen
knokken voor een progressieve politiek in ons land.

Deze brochure gaat over de akties bij Van Gelder, als u
een abonnement neemt op De Waarheid kunt u elke dag lezen
over alles wat voor progressieve mensen van belang is.

CPN-afdeling Wormer/Jisp



Onder werktijd naar de meeting.

,.De papierfabriek in Wormer moet
behouden blijven. Daarom moet er
geinvesteerd worden in vervangende
werkgelegenheid. In een nog niet
eerder vertoonde eensgezindheid zul-
len we daarvoor optreden", aldus
Dik Glandorf, ondernemingsraadslid
en voorzitter van het op het bedrijf
gevormde actiecomité.

Op de meeting, die belegd was
door de Industriebond FNV, waren
ruim 400 van de 560 werknemers van
Van Gelder aanwezig. De dagdienst
had de fabriek in optocht verlaten
om de vergadering in een nabijgele-
gen schoolgebouw te kunnen bijwo-
nen. Een groot aantal mensen van de
avond- en nachtploeg was er speciaal
voor teruggekomen.

Geert Kanninga, sprekend namens
het comité „Van Gelder moet blij-
ven", betoogde dat de bevolking van
Wormer als één man achter het met

ontslag bedreigde personeel staat. In
de afgelopen dagen zijn er door het
comité 2.700 handtekeningen in Wor-
mer ingezameld, en in zeer brede
kringen van de bevolking wordt vol-
op meegeleefd, aldus Kanninga.

Door de afstoting van papier- en
asbestmachines staan er door de con-
cernpolitiek in Wormer onmiddellijk
250 arbeidsplaatsen op het spel. Maar
er is geen enkele garantie dat daar-
mee niet het einde van de hele vesti-
ging wordt ingeluid, zo stelde bonds-
bestuurder Y. Boersma.
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In Wapenveld zouden direct 115
mensen overbodig zijn, maar ook
daar gaat het uiteindelijk om het vol-
tallige personeel. In totaal dreigt de
werkgelegenheid van 1000 mensen
verloren te gaan, dat is een kwart
van het hele Van Gelder-concern.

Papierwerkers Wormer eensgezind tegen sluiting

Strijdbare meeting
onder werktijd

(Van onze sociale redactie)
Met een massaal bezochte personeelsvergadering onder werktijd hebben

de werkers van Van Gelder Papier in Wormer donderdagmiddag intrekking
verlangd van de saneringsplannen van de directie.

Boersma noemde de Amerikaanse
groot-aandeelhouder Crown Zeller-
bach verantwoordelijk voor de nood-
zakelijke nieuwe investeringen.

Op de strijdbare bijeenkomst werd
de grote eensgezindheid van alle be-
trokkenen onderstreept. „Het hele
personeel is van hoog tot laag bijeen,
dat is nog niet eerder bij ons ver-
toond. De ondernemingsraad staat
achter ons, de bevolking van Wor-
mer. Blijf solidair met elkaar, dan
zullen we de directie tot andere ge-
dachten kunnen dwingen". Aldus be-
sloot actieleider Dik Glandorf onder
applaus zijn betoog.



PERSONEEL VAN GELDER
BETOOGT VOOR WERK
Meeting in Marcanti

(Van een onzer verslaggevers)

Ruim 800 werknemers van Van
Gelder Papier hebben vrijdag-
morgen op een strijdbare mee-
ting in Marcanti intrekking ver-
langd van de saneringsplannen
van de concerndirectie.

Het voltallige personeel van de
papierfabriek in Wormer was
met bussen naar Amsterdam ge-
komen. Het werk lag daar een
groot deel van de dag plat. De
vestigingen in Velsen, Apeldoorn.
Renkum en Wapenveld waren

Demonstratie papierwerkers

WERKERS VAN GELDER
GAAN DEMONSTREREN

De werkers van Van Gelder Pa-
pier in Wormer gaan samen met de
werknemers van andere vestigingen
gezamenlijk demonstreren tegen de
saneringspolitiek van de concern-
directie. Vrijdagmorgen vertrekken
er bussen uit het hele land voor een
grote personeelsbijeenkomst in Mar-
canti in Amsterdam. Vandaar ver-
trekt men in optocht naar het
hoofdkantoor van Van Gelder, waar
namens alle werknemers van het
concern een verklaring wordt aan-
geboden. o

eik met 50 tot 100 papierarbei-
ders vertegenwoordigd.

Ondanks een verbod van de direc-
tie waren ook talrijke personeelsle-
den van het hoofdkantoor in Amster-
dam aanwezig. In totaal dreigen bij
Van Gelder zo'n duizend arbeids-
plaatsen op kortere of langere ter-
mijn geliquideerd te worden. Ook in
voorgaande jaren werden er al veel
arbeidsplaatsen weggesaneerd in
vrijwel alle vestigingen.

„Deze afbraak van de papierbedrij-
ven zullen wij niet accepteren!", al-
dus verschillende vakbondsbestuur-
ders achter de tafel in Marcanti. „Het
overleg met de directie heeft tot niets
geleid, daarom zullen wij de heren
met acties aan het verstand moeten

brengen dat aan de werkgelegenheid
niet getornd mag worden", zo zei be-
stuurder Van der Veer van de In-
dustriebond FNV.

„200.000 werklozen in Nederland is
al veel te veel. Daar hoeven niet nog
eens mensen van Van Gelder bij", al-
dus De Haan van het CNV.

Na afloop van de indrukwekkende
protestmeeting die herhaaldelijk met
strijdbaar applaus onderbroken
werd, vertrokken de personeelsleden
met bussen naar het Olympiaplein.
Vandaar werd in een demonstratieve
optocht een verklaring naar het di-
rectiekantoor aan de Parnassusweg
gebracht.

„Optreden is
doorslaggevend"
(Van een onzer verslaggevers)

„Het eensgezinde optreden
van de werkers bij Van Gelder
Papier zal doorslaggevend blij-
ken om de papierfabriek van
Wormer te kunnen behouden.
Daarbij zijn de inititatieven
van het actiecomité op het be-
drijf van grote betekenis."

Dat zegt Wessel Hartog,
CPN-vertegenwoordiger in de
Provinciale Staten van Noord-
Holland. Vanaf bet eerste be-
gin, toen de afbraakplannen bij
geruchte bekend werden, is
door de,CPN in Wormer alarm
geslagen en hebben we ons tot
andere partijen, de kerken en
plaatselijke organisaties ge-
wend om de solidariteit te or-
ganiseren."

Wessel Hartog wijst op de er-
varingen bij KSH in Koog aan
de Zaan: „Ook dat bedrijf kon
alleen behouden blijven door
gezamenlijk aan de bak te
gaan: op het bedrijf en vanuit
de bevolking."

Bij Van Gelder in Wormer
zijn van oudsher hele families
werkzaam. Sluiting van het be-
drijf zou een ongelooflijke klap
voor de plaats als geheel bete-
kenen. aldus het Statenlid van
de CPN. „Dat moet verhinderd
worden, daar zullen de commu-
nisten zich op alle niveaus voor
inzetten.„



Papierarbeiders demonstreren door
Amsterdam

Het zal de heren
nog wel even heugen

(Door Wim Schoutendorp)

De spreekkoren van de
vrijdag op de Amsterdamse
Parnassusweg verzamelde
werkers van Van Gelder Pa-
pier waren binnen in het di-
rectie-kantoor goed te horen.
Op krachtige en niet mis te
verstane wijze onderstreep-
ten ze de personeelspetitie,
die actieleider Dirk Glaan-
hof van de papierfabriek in
Wormer aan directeur Hebly

Applaus goor actieleider Dirk Glaandorf uit Wormer. Tijdens de demonstratie wordt de voorgevel van
. die met een delegatie namens de verschillende Van Gelder Papier met op krantenpapier geschil-

vestigingen de personeelseisen op tafel legde.

	

derde leuzen dichtgeplakt.

Eerder die ochtend waren de ruim
800 personeelsleden van Van Gelder
in Marcanti bijeen geweest en toege-
sproken door vakbondsbestuurders.
Op spandoeken hadden ze duidelijk
gemaakt waar het hen om ging:
..Wormer moet blijven, nu investe-
ren". „Renkuur ook bezorgd". „Met
1000 man sterk vechten wij voor
werk" en „Als het moet komen wij
terug". Een deel van deze leuzes wa-
ren donderdag op de fabriek in Wor-
mer onder werktijd geschilderd.

De nachtploeg. die direct na afloop
van hun dienst in de bus stapte naar
Amsterdam, werd door het kantine-
personeel nog gauw van koffie en
soep voorzien. In de demonstratie
over het Olympiaplein en de Parnas-

voorlas. Zo'n 2400 personeels-
leden, afkomstig uit zeven
vestigingen van het papier-
concern hadden hem in kor-
te tijd ondertekend.

De directie, die niet voor de eigen
werknemers durfde te verschijnen,
was zichtbaar onder de indruk van
het eensgezinde protest. „U dwingt
ons andere uitwegen te zoeken", zo
zei Hebly tegen de personeelsdelega-
tie. Hij kondigde aan in de raad van
bestuur „mogelijkheden" te zullen

Gezinnen
Onophoudelijk klonk het ..actie -

actie - actie". De sfeer zat er goed in.
Het gebeurt ook niet elke dag, dat
collega's van de vestigingen in Wor-
mer, Velzen, Wapenveld, Apeldoorn
en Renkum in zo grote getale bijeen
komen om als één man de directie
toe te roepen, dat het afgelopen moet
zijn met verdere aantasting van hun
aller werkgelegenheid...

En, zoals Dirk Glaandorf terecht
stelde, dat is nog niet alles. „Ook on-
ze gezinnen staan achter ons en de
bevolking van de regio. Als de direc-
tie geen antwoord geeft. zullen wij

bespreken. die als grondslag voor
hernieuwd overleg met de vakbon-
den aanvaardbaar zijn.

Spandoeken
Verslaggevend van deze toezeggin-

gen riep bestuurder Van der Veer
van de Industriebond FNV het pers-
oneel op tot grote waakzaamheid.
„We zullen klaar moeten staan voor
verdere acties zolang we niet weten
dat de werkgelegenheid is zekerge-
steld".

In de directie-kamer hing het por-
tret van Pieter Smits van Gelder,
naar gezegd wordt de oprichter van
het concern. Directeur Hebly sprak
over de 200-jarige geschiedenis van
de onderneming. „Maar tot die ge-
schiedenis behoren ook de werkne-
mers", stelde vakbondsbestuurder
Van der Veer. „In die geschiedenis
hebben wij vandaag een mooie blad-
zijde bijgeschreven. En dat zal de
heren ondernemers nog wel enige
tijd heugen", zo vulde één van de
personeelsleden hem mompelend
aan.



we willen de zekerheid dat 
ons bedrijf kan blijven 

Door Wim Schoutendorp) 
Ondanks de paasvakantie is het een 

drukte van belang in de Maarten 
Donk MAVO van Wormer, de school die 
is ingericht als actiecentrum voor de 
stakers van de nabij gelegen Papier-
abriek Van Gelder. 

Uit alle delen van de Zaanstreek en de 

kop van Noord-Holland komen de papierar-
beiders met personeelsbussen om zich te la-
ten registreren voor de stakingskas. de sfeer 
is prima. 

Piet Schram, onderhoudsmonteur en lid 
van het actiecomite, vertelt hoe het idee van 
de staking als antwoord op de sluitingsplan-
nen van de directie spontaan vanuit het 
personeel naar voren is gekomen: ..We wa-
ren woedend toen we vrijdag net voor de 

paasdagen te horen kregen dat ze ons bedrijf 
toch dicht willen gooien. Jarenlang zijn hier 
flinke winsten gemaakt maar het geld vloei-
de steeds weg naar de concerntop. investe-
ringen die nodig waren vonden niet plaats. 
Ook het bondsplan om de fabriek in de toe-
komst open te houden kon niet, daar was 
geen geld voor zeiden ze. Het plan dat don-
derdag bij de directie werd ingediend was 
vrijdagmorgen alweer van tafel geveegd." 

..Als plannen en argumenten niet 
kunnen overtuigen dan moet het 
maar met actie." Zo zegt een ander 
vakbondskaderlid. 

Het is niet de eerste keer dat pa-
pierarbeiders in Wormer in beweging 
zijn gekomen. In januari van dit jaar 
was er al een korte bedrijfsbezetting. 
Eind vorig jaar gingen de werkne-
mers van Wormer samen met grote 
personeelsdelegaties van andere Van 
Gelder-vestigingen in het land in 
demonstratie naar het hoofdkantoor 
in Amsterdam: want ook elders zijn 
arbeidsplaatsen in gevaar. 

Arbeiders van de fabriek in Wor
mer zijn de koplopers voor het be-
houd van de werkgelegenheid bij 
Van Gelder. Als de actie hier succes 
heeft biedt dat ook perspectief voor 
de collega's in Velsen. Renkum en 
Wapenveld. 

Het gaat om een beleid gericht op 
verbetering van de produktie en het 
behoud van arbeidsplaatsen. Dat 
moet ook de grote banken en de 
groot-aandeelhouders aan het ver-
stand gebracht worden. zeggen ze in 

Wormer. Die moeten geld investeren 
in plaats van geld onttrekken aan on-
ze nationale papierindustrie. 

De solidariteit met de stakers be
gint intussen vorm aan te nemen. Als 
eerste was de zetmeelfabriek ZBB in 
Koog aan de Zaan met een person-
eelsdelegatie aanwezig. Het behoud 
van Van Gelder is voor hen van be
lang. want zij leveren zetmeel voor 
de papierproduktie en zitten daarmee 
in netzelfde schuitje. Ook het comite 
"Van Gelder zal blijven" in Wormer 
was onmiddellijk aanwezig om in 
nauwe samenwerking met de actie-
leiding de bevolking van Wormer te 
informeren en de noodzakelijke soli
dariteit te organiseren. 

..We zijn er op ingesteld dat het een 
actie van langere duur kan worden. 
vorige bezettingen duurden een paar 
dagen nu kan het langer duren voor 
we resultaten hebben". zegt Piet 
Schram. ..De stemming zit er in en 
het is nu of nooit. We u'illen zekerheid 
dat de fabriek kan blijuen draaien. 
We laten niet longer over ons heen lo-
pen." 

Steun voor 
stakers in 
Wormer 
(Van een onzer verslaggevers) 

Onder de bevolking 
Wormer bestaat grote belang-
stelling voor de berichtgeving 
in de Waarheid over de acties 
tot behoud van de papierfa-
briek Van Gelder. Bij een col-
portagetocht vrijdagavond in 
dit Zaanse dorp werden in 
een uur tijd niet minder 
100 kranten huis-aan-huis 
verkocht. 

Op een speciale activistenvergade-
ring van de CPN in Wormer is 
vrijdagavond besloten geld in te | 
zamelen voor de stakers. Velen van 
hen moeten van ver komen om de 
vrijwel dagelijkse personeelsvergade-
ringen bij te kunnen wonen. De 
stakingsuitkeringen van de bonden 

zijn echter ontoereikend voor de 
gemaakte te reiskosten. 
In het weekend verzorgen de acti-

visten van de CPN soep en brood 
voor het stakingspiket aan de poort. 
Ook worden er initiatieven voorbe-
reid om de solidariteit vanuit de 
volking verder te versterken. Op 
foto's een aantal stakers in levendige 
discussie over de voortgang van 
actie. 

Bezetters van papierfabriek in Wormer: 



Een van de vier im-
mense papierma-
chines in Wormer. Zaanstreek steunt 

bezetters Wormer 
(Van onze sociale redactie) 

In de hele Zaanstreek worden initiatieven 
genomen ter ondersteuning van het person-
eel van Van Gelder Papier in Wormer. Een 
personeelsdelegatie van ZBB uit Koog aan 

Solidariteit is inmiddels ook uitge-
sproken door het gemeentebestuur 
van Wormer, evenals van de gemeen-
teraad van het naburige Zaanstad. In 
een motie wordt de bezetters succes 
toegewenst. Solidariteitstelegrammen 
en verklaringen werden voorts ver-
zonden door verschillende CPN-

Het steuncomite "Van Gelder zal 
blijven" zal donderdag samen met 
ondernemingsraadsleden van de pa-
pierfabriek naar de Tweede Kamer 
gaan om te pleiten voor overheids-
steun om de in Wormer noodzakelij-
ke investeringen mogelijk te maken. 

de Zaan bracht een bezoek aan het bezette 
bedrijf, dat met sluiting wordt bedreigd. So-
lidariteit kwam er eveneens binnen van mede-
werkers bij Van Gelder in Velsen, alsmede 
van een delegatie van de centrale onderne-
mingsraad van het concern. 

De actieleiding in Wormer heeft 
namens het personeel van de con-
cern-directie verlangd. dat er voor 
woensdagavond ingegaan moet wor-
den op de eis. dat er vervangende 
werkgelegenheid moet komen mid-
dels nieuwe investeringen. 

Een eerste reactie van de concern 
top op de bezetting wordt door 
personeel als misleidend afgewezen. 

Het antwoord van de raad van 



Papier uit Wormer ook na 1984 
Unaniem hebben zij maandag op 

vakbondsvergaderingen op het be-
drijf besloten zich met alle middelen 
te verzetten tegen het door de con-
cern-directie geuite voornemen de 
poorten te sluiten. Het gaat hard te-
gen hard. Zeker nu het roer bij Van 
Gelder Papier door de banken is 
overgenomen. 

Actieleider Dirk Glaandorf dins-
dagmiddag in de kantine op een bij-
eenkomst van de middagploeg: 
,Komt er geen spoedig antwoord op 
onze eis, dat het sluitingsplan wordt 
ingetrokken, dan zullen we ons met 
elkaar beraden op verscherping van 
de aeties." 

Kringlooppapier 

Tijdens de huidige bezettingsactie 
blijft de papierproduktie voorlopig 
zo goed mogelijk doordraaien. Stop-

zetting daarvan houden ze in Wormer 
als verder pressiemiddel achter de 
hand. De vier in bedijf zijnde ma
chines zijn van gigantische afmetin-
gen. Ondanks hun ouderdom halen 
ze een flink tempo. Een van de pro-
dukten is kringlooppapier. 

Luc Alders, secretaris van de be-
drijfsledengroep van de Industrie-
bond FNV en lid van het actiecomite 
vertelt dat Van Gelder in Wormer de 
enige fabriek in ons land is die dat 
maakt. De machine verkeert tech-
nisch in prima staat en wordt, slechts 
door drie tot vier man bediend, 
"Loonkosten spelen dus geen enkele 
rol", meent hij. 

"Als er hier verliezen worden ge-
maakt de laatste tijd dan is dat aan 
geheel andere factoren te wijten. Ja-
renlang hebben wij winst in het la-
tje van Van Gelder gebracht, maar in 
nieuwe machines en nieuwe produk-

(Door Wim 
Schoutendorp) 

Henk Onderwater van het solidarieitscomite 
(links) en Luc Alders, secretaris van de bedijfsle-
denqroep en lid van het actiecomite. voor een van 
papiernachines. 

Op oude land-
kaarten staat hij 
al de bijna 
tweehonderd 
jaar oude papier-
fabriek van Wor
mer. 
Opgericht in 
1784 behoorde 
Van Gelder pal 
bij de Zaan tot 
de eerste indu
striele bedrijven 
van het land. 
Onder de vijfhon-
derd personeels-
leden leeft ech-
ter het besef, 
dat het alleen 
aan hen zal lig-
gen of hun fa
briek 1984 en la
tere jaren wel zal 
halen. 

ten is er nauwelijks of niet geinves-
teerd door de heren." 

Asbest 

Naast papier wordt er in Wormer 
ook asbestvezel voor vloerbedekkin-
gen gemaakt. Om gezondheidsrede-
nen loopt de afzetmarkt daarvan snel 
terug. Het personeel van Wormer 
verlangt daarom. dat er geinvesteerd 
wordt in de produktie van glasvezel-
vlies, dat in de plaats is gekomen 
van het asbest. 

"Als er geen vervangende werkge-
legenheid komt voor de asbestmachi-
nes dan worden de overblijvende pa-
piermachines te duur. Dat ligt aan de 
overhead-kosten die te zwaar gaan 
drukken. Zonder vervangingsinveste-
ringen gaat op den duur de hele fa
briek in Wormer er aan." Aldus Luc 
Alders. 

De werkloosheid in de Zaanstreek 
ligt momenteel op 2.6 procent van de 
beroepsbevolking. Dat is iets onder 
het landelijke gemiddelde. Volgens 
de arbeidsbureaus is de werkgelegen-
heidssituatie in de Zaanstreek echter 
bijzonder zorgwekkend. Behalve bij 
Van Gelder in Wormer dreigen er 
ook bij de voormalige KSH-
bedrijven, Bruynzeel en andere be
drijven arbeidsplaatsen verloren te 
gaan. Wanneer er voor die voortwoe-
kerende vcrnietiging van werkgele-
genheid geen stokje gestoken wordt. 
zou het werkloosheidscijfer snel op-
lopen naar 4.2 procent. 

Luc Alders: "Veel werkers hier zijn 
prima vakmensen. De meesten heb
ben een lange ervaring in onze fa
briek opgedaan. Maar wat kunnen ze 
buiten de papierindustrie? Ze zou-
den geweldig in inkomen achteruit-

gaan. want elders worden ze door 
ondernemers als ongeschoolden 
schouwd." 

Solidariteit 
Het CPN-raadslid Henk Onderwa-

ter. die van het begin van de bezet-
ting af op de fabriek aanwezig is 
een belangnijke rol speelt in het soli-
dariteitscomite "Van Gelder zal blij-
ven". wijst ook op het belang van 
middenstand van Wormer en het so-
ciaal-cultureel leven. Twee bedrijfs 
pastors van de kerken. die eveneeens 
van hun belangstelling blijk gaven 
bevestigen zijn beoordeling. 

Uit talrijke telefoontjes vanuit an-
dere Zaanse bedrijven blijkt 
overal de solidariteit op gang komt 
"Het behoud van Van Gelder is niet 
alleen voor de betrokken papierar-
beiders van belang. Het is een zorg 
van de hele Zaanse bevolking". aldus 
Henk Onderwater. 

"Net als bij de KSH destijds zullen 
er resultaten te bereiken zijn. Dat is 
aan ons Zaankanters wel toever-
trouwd." 

Het personeel van de m i d d a g p o e g wordt in de kantine geinformeerd over de voortgang van de bezetting. 



Van Gelder 
wil fabriek 
Wormer 
alsnog sluiten 
(Van een onzer verslaggevers) 

Verontwaardigd hebben de 
werkers van Van Gelder-papier 
in Wormer vrijdagmiddag gere-
ageerd op he t directieplan hun 
fabriek a l snog te sluiten. Op 
personee l sb i jeenkomsten in de 
kantine kregen ze pal voor het 
w e e k e n d de mededel ing , dat de 
t w e e grote papiermachines per 1 
juli s t i lge legd worden. 

De winstgevende asbestproduktie 
zou nog even worden voortgezet, 
maar moet daarna eveneens worden 
gestaakt. zo werd hen van directiezij-
de aangezegd. In totaal dreigen 500 
mensen in Wormer hierdoor hun 
baan te verliezen. 

Herhaaldelijk zijn de papierarbei-
ders van Wormer, samen met hun 
collega's van andere vestigingen, al 
in geweer gekomen tegen de ingrij-
pende saneringen bij het concern, 
waarvan de leiding sinds enige tijd 
geheel door de ABN en andere ban-
ken wordt waargenomen. 

Met een personeelsbezetting werd 
de directie al tot bepaalde concessies 
genoodzaakt. In een eerste reactie 
zegt het solidariteitscomite in Wor
mer, dat op grond van deze succes-
volle actie-ervaringen de sluitings-
plannen met steun van de bevolking 

Postende arbeiders in Wormer. 

Van Gelder 
staakt 
(Van een onzer verslaggever) 

De papierwerkers van Van Gelder in Wormer zijn voor on-
bepaalde tijd in staking gegaan. 

Inzet van de eensgezinde actie is het behoud van de met 
sluiting bedreigde papierfabriek. Van de directie wordt ver-
langd dat er geld komt voor nieuwe investeringen. 

Ook moet het onlangs door de in- De avondploeg sloot zich later op 
dustriebond FNV opgestelde overle- de dag bij de staking aan, evenens 
vingsplan voor de vestiging Wormer het kantoorpersoneel. De Industrie-
door de directie tot uitgangspunt bond FNV heeft de stakingskas 
worden genomen, zo is als eis ge- open gesteld. 

Tot de staking werd besloten op 
een druk bezochte personeelsverga-
dering dinsdag in een naburige 
school in Wormer. Verschillende vak-
bondskaderleden stelden daar una-
mem dat nu onmiddellijk opgetreden 
moest worden. De directie had vlak 
voor pasen meegedeeld dat er collec-
tief ontslag zou worden aangevraagd 
bij het Arbeidsbureau. In overgrote 
meerderheid stemde personeel van 
de dagdienst voor het onmiddellijk 
platleggen van het bedrijf en het be-
zetten van de poort. 



CPN-initiatief 
bij provincie 

(Van onze sociale redactie) 

Het communistische Statenlid Wessel Hartog heeft aan het 
bestuur van Noord-Holland gevraagd stappen bij de directie 
van Van Gelder te ondernemen voor het behoud van de werk-
gelegenheid bij de papierfabriek in Wormer. 

Naar zijn mening kan gebruik 
gemaakt worden van de provin
ciale bevoegdheid om de be-
staande investeringsheffing voor 
de Zaanstreek niet van toepas-
sing te verklaren. Volgens de sta-
kende papierarbeiders en de 
Industriebond FNV moeten er in 
Wormer investeringen worden 
gedaan ter waarde van 14 mil-

GS wil vrijstelling 

SIR-heffing voor 

Van Gelder Wormer 
WORMER. — De Statencommissie voor 

Economische Zaken heeft gisteren haar 
ernstige ongerustheid uitgesproken over 
de situatie bij Van Gelder Papier te Wor
mer. Gedeputeerde drs. W. T. van Gelder 
(CDA) zegde de commissie toe, dat GS in 
Den Haag vrijstelling van de SIR-heffing 
voor het bedrijf gaat bepleiten. 

Dit zou overigens „slechts" 7 ton opleve-
ren op een investering van f 16 miljoen, 
nodig om te Wormer een glasvliesmachine 
neer te zetten. 
Gedeputeerde Van Gelder gaat contact 
opnemen met het gemeentebestuur om te 
bespreken wat gemeente en provincie nog 
kunnen doen om het bedrijf te helpen. 

joen gulden. Dit bedrag kan ech-
ter verlaagd worden indien de 
zogenaamde SIR-heffing niet be-
taald hoeft te worden. 

Het buiten werking stellen van 
de SIR-heffing kan te zijner tijd 
ook gunstig zijn voor de vervan-
ging van de huidige asbestvilt-
produktie door een glasvezel-
vliesmachine. 

Onder druk van staking 

Beweging in standpunt 
Van Gelder-directie 

(Van onze sociale redactie) 
Onder druk van de massale en 

eensgezinde stakingsactie bij 
Van Gelder in Wormer is er be
weging gekomen in de opstel-
ling van de directie van dit pa-
pierconcem. Op een stakersbij-
eenkomst maandagmorgen werd 
bekendgemaakt, dat de directie 
nu bereid is „naar aanvullende 
financiele middelen te zoeken 
voor investeringen in Wormer". 
Vergeleken met de eerdere op-
stelling, namelijk dat de fabriek 

in Wormer helemaal dicht zou 
moeten, is dit een aanmerkelij-
ke verandering. 

Overigens wil de Van Gelder-
directie wel doorgaan met de ont-
slagprocedure. Dit wordt een "forme-
le" zaak genoemd. Maandagmiddag 
zouden vertegenwoordigers van de 
stakers. vakbondsbestuurders en di
rectie om de tafel gaan zitten voor 
een gesprek op basis van het onlangs 
bekendgemaakte plan van de Indu
striebond FNV. 

Distrietsbestuurder Boersma van 
de Industriebond FNV stelde maan

dagmorgen dat er van een "zekere 
opening" voor de toekomst van de 
fabriek sprake is. Zowel hij als de 
personeelsleden stellen zich echter 
zeer voorzichtig op. De waakzaam-
heid onder de stakers is groot. Het is 
onze eensgezinde strijd die de be
weging in het directiestandpunt 
heeft gebracht. het is diezelfde strijd 
die verdere openingen moet forceren, 
zo is de mening. 

De staking wordt dan ook voortge-
zet. Er moeten keiharde garanties op 
tafel komen. eerder kunnen we niet 
aan het beeindigen van onze strijd 

denken. aldus personeelsleden. 
Intussen neemt de solidariteit 

steeds grotere vormen aan. Op 
druk bezochte stakersbijeenkomst in 
de Kruiskerk te Wormer waren ook 
tientallen vrouwen aanwezig. Na-
mens hen verklaarde Stans Verda.. 
dat de vrouwen zij aan zij met hun 
mannen zuilen optrekken om in-
druk op de directie des te groter 
te doen zijn. 

Namens 17 dominees en pastoors 
werd een solidariteitsverklaring voor-
gelezen. In de kerken is zondag 10.. 
gulden ingezameld. Bij een colporta-
ge met De Waarheid zaterdag werd 
door voorbijgangers 82 gulden afge-
geven voor de stakers. 



Druk bezochte stakersvergadering 

Een omvangrijk delegatie van de stakers uit Wormer trok in demonstratie over het fabrieksterrein van de 
Van Gelder vestiging in Velsen. De werkers daar beraden zich op solidariteit. 

Actie Van Gelder gaat 
onverminderd door 
(Van onze sociale redactie) 

Op een drukbezochte vergadering vrijdag-
morgen in de bedrijfskantine hebben de sta-
kende werknemers van Van Gelder in Wor-

Marcus Bakker 
bezocht bedrijf 

Collega's van Van Gelder-
vestigingen in Velsen en Renkum be
raden zich op solidariteitsacties. 
Maandag vinden er in Velsen leden-
vergaderingen van de Industriebond 
FNV plaats waarop besproken zal 
worden ,.hoe in Velsen voort te zet
ten wat in Wormer begonnen is". In 
Renkum is al toegezegd dat er geen 
besmet werk verricht zal worden. 
Ook daar vindt binnenkort overleg 
met de vakbondsleden plaats. 

Solidariteit komt er ook van ande-
re kanten. Verscheidene vakbondsaf-
delingen hebben een adhesiebetui-
ging gestuurd en dat gebeurde ook 
door de werknemers van Van Nelle-
Lassie in Rotterdam, Ameraal in 
Wormerveer, de stichting buitenland-
se werknemers in de Zaanstreek en 
het vormingscentrum Plus in Wor
mer. 

CPN-fractievoorzitter in de Tweede 
Kamcr Marcus Bakker bracht vrij-
dagmorgen een bezoek aan het be
drijf. Hij sprak met de actieleiding 
en met veel van de stakende arbei-
ders. Bakker benadrukte dat de Van 
Gelder-arbeiders voor een nationaal 
belang strijden en dan ook alle steun 
verdienen. ..Het is een schande dat 
steeds meer bedrijven aan vernieti-
ging worden prijsgegeven. Eerst de 
scheepsbouw en de textiel en nu ook 
al de papierindustrie". aldus het 
CPN-kamerlid. 

D r u k v e r g r o o t 

Wethouder Jonkers (PvdA) van 
Zaanstad gaf aan. dat de strijd van 
de Van Gelder-arbeiders ook van 
groot belang is voor de Zaanstreek. 
In de afgelopen 10 jaar zijn er in de 
Zaanse regio al 7.000 industnele ar-
beidsplaatsen verloren gegaan of ze 
dreigen verloren te gaan. Hij bekriti-
seerde scherp zijn partijgenoten in 
Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland die te weinig doen voor de 
werkgelegenheid. 

doordat Forbo in Krommenie heeft 
laten weten gebrek aan grondstoffen 
te krijgen als gevolg van de staking. 
De werknemers van Forbo hebben 
eerder laten weten solidair te zijn 
met de stakers. 

mer laten weten hun actie voor behoud van 
de werkgelegenheid onverminderd door te 
zetten. De stakers besloten tot versterking 
van hun actie, die grote sympathie onder-
vindt in de Zaanstreek en daarbuiten. 



Met staking in Wormer 

Op een personeelsbijeenkomst 
woensdag heeft burgemeester Jans-
sens van Wormer onderstreept. dat er 
wel degelijk perspectief bestaat voor 
het behoud van de met sluiting be-
dreigde papierfabriek. Hij voorzag 
echter een hard gevecht. waar ook 
de werknemers van andere concern-
onderdelen in gemoeid zijn. 

Hoongelach 

Het gemeentebestuur zou van zijn 
kant stappen bij de regering en de 
Tweede Kamer ondernemen, zo zei 

toegezegd gekregen van de CPN af-
deling Wormer-Jips. ..Daar waar wij 
in praktische zin mee kunnen wer-
ken aan het slagen van jullie sta-
kingsactie. kan de actieleiding altijd 
een beroep op ons doen", aldus raad-
slid Henk Onderwater. 

Vrijdagavond heeft de CPN in 
Wormer daartoe een speciale activis-
tenvergadering belegd in het Vereni-
gingsgebouw (Dorpsstraat 206). Ook 
het district Zaanstreek van de CPN 
heeft steun betuigd. evenals de 
PvdA. 

De directie van Van Gelder komt 
intussen ook van de kant van afne-
mers onder druk te staan. Bestuur-
der Boersma van de Industriebond 
FNV zegt opgebeld te zijn met de 
vraag waar allerlei spoedorders toch 
blijven. Met hoongelach reageerden 
de stakers op hun bijeenkomst 
woensdag voorts op pogingen van de 
directie ..werkwilligen" ten tonele te 
voeren. 

Dit omdat er gezien de grote eens-
gezindheid onder het personeel voor 

Stakersdelegatie uit Wormer krijgt steun toegezegd van het personeel van de Zaanse Veem in Zaandam 

Solidariteit van 
Zaanse bedrijven 
(Van een onzer vcrslaggevers) 

De papierarbeiders van Van Gelder in 
Wormer, die sinds dinsdag in staking staan 
voor het behoud van hun werkgelegenheid, 
hebben belangrijke steun toegezegd gekre-

gen van het personeel van twee andere 
Zaanse bedrijven. 

Leveranties van in Wormer vervaardigd 
asbestvilt aan het opslagbedrijf Zaanse 
Veem in Zaandam en aan de vloerbedek-
kingfabriek Forbo in Krommenie worden als 
„besmet werk" beschouwd. 



Grote betrokkenheid in Wormer 

Na staking 
waakzaamheid 

(Door Wim Schoutendorp) 
„De vrouwen van Wormer staan klaar om de strijd voor het behoud van 

de met sluiting bedreigde papierfabriek met hun mannen zo nodig voort te 
zetten." Dat zegt Stans Verdam, moeder van drie kinderen en een van de ini-
tiatiefneemsters tot het comite Vrouwen van papierarbeiders. 

Het personeelsbesluit dinsdag om de staking voorlopig op 
te schorten nu er nieuwe openingen voor de toekomst van de 
papierfabriek zijn afgedwongen, is in Wormer geenszins aan-
leiding met de armen over elkaar te gaan zitten. Bij iedereen, 
die je in het dorp spreekt, is er grote betrokkenheid. 

Het pas opgerichte vrouwencomite 
zet de activiteiten onverminderd 
voort. ,.De toekomst van de werkge-
legenheid en het inkomen van onze 
mannen is nog verre van veilig ge-
steld". zegt Stans Verdam. „De vrou-
wen moeten precies weten waar we 
net z'n allen aan toe zijn. Zodat we 
klaar staan voor verdere acties als 
het moet." 

Half stok 

De middenstander Co Remmel-
zwaal denkt er net zo over: ..Machtig 
wat die jongens met hun staking ge-
presteerd hebben. Ze hebben een ree-
el gesprek afgedwongen. dat biedt 
perspectief." 
..Maar we moeten wel oppassen", 

vervolgt hij. ..Echt te vertrouwen 
zijn die grote ondememers niet. Als 
de mensen goed wijs zijn, blijven ze 
volop waakzaam. De actiebereidheid 
hier in Wormer, die is er en die blijft 
er. Dat is ook de beste garantie. dat 
van Gelder hier definitief open 
bijft." 

Co Remmelzwaal is geboren en ge-
togen in Wormer. Hij drijft met z'n 
vrouw Astrid een grote kruideniers-
zaak, de Centra. Op 1 maart hing bij 
hem de vlag half-stok. 
„Als al die mensen van Van Gelder 
ontslagen zouden worden. merken 
wij middenstanders dat ook direct, 
wanneer de koopkracht afneemt. 
gaan m'n klanten gerichter kopen. 
dan worden wij ook de dupe." Een 
vriend van hem is melkhandelaar en 
gaat elke dag bij de papierfabriek. 
Die verliest helemaal z'n clandizie", 
zegt Co Remmelzwaal. 

Hij merkt het ook aan de buurtbe-
woners. die bij hem in de winkel ko-
men. Er wordt veel over Van Gelder 
gesproken en de mensen weten. dat 

dorp trots op. Maar de laatste tien 
jaar heeft de directie het bedrijf moed-

willig achteruit laten gaan. Dat 
snijdt ons diep in het hart." 

,,Ik kan niet alleen maar 
een verbandje plakken" 

Dokter Van Walbeek is als huisarts 
in Wormer ook nauw betrokken bij 
de acties voor het behoud van de 
werkgelegenheid. .Je merkt hoe de 
mensen er werkelijk ziek van wor
den, al die onzekerheid en spannin-
gen. Het dreigende ontslag verstoort 
net evenwicht en dan kunnen er al-
lerlei kwalen optreden", zegt hij. 

Dokter Van Walbeek vindt het van 
groot belang. dat er opgetreden 
wordt tegen de werkelijke oorzaken. 
..Ik kan niet alleen maar een verban
dje plakken. Die bedrijfssluiting 
moet verhinderd worden, daar wor
den de mensen pas echt beter van." 

Hij vindt het ook een geweldige er-
varing. dat gigantische ondememin-
gen als Van Gelder en het Ameri-
kaanse concern Crown-Zellerbach als 
groot-aandeelhouder, niet bijvoorbaat 
onverslaanbaar zijn. ..Door de massa-
le en eensgezinde actie hier in Wor
mer hebben we laten zien, dat zulke 
reuzen wel degelijk kwetsbaar zijn. 
Door op te treden. en op te blijven 
treden. kun je wel degelijk vat krij-
gen op gebeurtenissen. die anders 
onvermijdelijk lijken." 

De mensen in Wormer. zowel de 
papierwerkers. hun echtgenoten. zo
wel als de andere mensen in het 
dorp, hebben elkaar gevonden en 
zullen elkaar niet zo gauw meer lo-
slaten. ,.De vrouwen hadden eerst 
wel wat drempelvrees", zo is de erva-
ring van Stans Verdam. Zij en me-
vrouw Van der Does geloven echter, 
dat er door de staking veel veran-



Na toezeggingen van concerndirectie 

Staking bij Van 
Gelder opgeschort 

Het besluit de staking voorlopig te 
beeindigen werd met grote meerder-
heid gcnomen. Een minderheid van 
de stakers stemde voor doorgaan. 
omdat zoals ze lieten blijken ze wei-

nig vertrouwen in de toezeggingen 
hebben. Het was overigens de alge-
mene mening dat de waakzaamheid 
geenszins mag verslappen. "We hou-
den als actiecomite het geweer aan 

De dames Verdam (rechts) en van der Does van het vrouwencomite 

de voet. De mensen in Wormer zijn 
al vier keer in actie gekomen toen 
het nodig was. En dat doen we zelf 
weer als de gesprekken die nu gaan 
volgen daar aanleiding voor geven 
aldus woordvoerder Dirk G l a n d o r f 
desgevraagd. 

Ook districtsbestuurder Boersma 
van de Industriebond FNV riep op 
tot het handhaven van de waakzaam 
heid en met name te voorkomen dat 
er slinkse pogingen worden gedaan 
om de fabriek te ontmantelen. 

De concerndirectie van Van Gelder 
zei maandagavond na urenlange be-
sprekingen met vakbondsvertegen-
woordigers bereid te zijn op korte 
termijn contact op te nemen met 
overheid. Gezocht gaat worden naar 
mogelijkheden om het bedrijf 
Wormer buiten het Van Gelder con-
cern te laten voortbestaan. Het "over-
levingsplan", dat is opgesteld door 
de werknemers en de Industriebond 
FNV, wordt ingebracht bij dit over-
leg. Het ministerie van economische 
zaken heeft inmiddels toegezegd naar 
deze week het overleg te willen be-
ginnen. 

De concerntop herhaalde overigens 
wel dat ondertussen wordt doorgeg-
aan met de procedure tot ontslag voor 
de werknemers. Dit wordt gepressen-
teerd als een "formele" zaak. 

Voor de personeelsleden staat 
voorop dat tijdens het overleg met 
vakbonden, overheid en concern di-
rectie het openhouden van de fabriek 
en behoud van zoveel mogelijk 
beidsplaatsen het uitgangspunt moet 
zijn. 

(Van onze soc ia l e redactie) 

De werknemers van Van Gelder in Wor
mer hebben dinsdagmorgen op een wederom 
druk bezochte bijeenkomst besloten hun sta
king voorlopig te beeindigen. Dit besluit 

werd genomen, nadat de concerndirectie 
maandagavond met een aantal toezeggingen 
over de brug kwam. Er zal alsnog naar meer 
gelijkheden worden gezocht om het bedrijf 
in Wormer open te houden. 
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