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[/ Geachte dÂmes en heren; 

Het zal niet vaak gebeuren dat U een brief met bijlagen van een inter- 

kerkelijke werkgroep krijgt, die gaat over de problemen bij het Van 

Gelder concern. 
Het is daarom goed allereerst in 't kort te verklaren hoe de werkgroep 

D.I.S.K. betrokken is bij Van Gelder, 

De afkorting D.I.S.K. staat voor Dienst in de Industriële Samenleving 

vanwege de Kerken, het zijn regionale en landelijke samenwerkingsver= 

banden tussen Rooms Katholieke en Protestantse stichtingen voor bedrijfs- 

pastoraat. 

Uitgangspunt bij het D.I.S.K.-werk is dat de huidige maatschappelijke 

machtsverhoudingen haaks staan op wat het Evangelie ons leert. Vanuit 

het perspectief van een andere samenleving wil D.I,S,K, zich aansluiten 

bij werknemers die zich verzetten tegen deze verhoudingen. 

In verschillende vestigingsplaatsen van Van Gelder bestaan kontakten 

him tussen D.I.S.K.-werkgroepen en/of bedrijfspastores en werknemers. 

De recente ontwikkelingen bij Van Gelder hebben ons niet onberoerd ge- 

laten. Veel gesprekken met O.R. leden en B‚L.G. mensen hebben ons een 

beeld gegeven van de huidige situatie. 

Het was met name voor de samenspraak tussen B.L.G.'s uit de verschillen- 

de vestigingen (het zogenoemde interplaatselijk Disk-Van Gelder beraad) 

dat de indruk ontstond dat de problemen bij Van Gelder niet opgelost 

zouden zijn met de nu voorgestane sanering. 
Dit leidde ertoe dat een econoom van DIAS (Diensten Internationale Arbei- 

ders Samenwerking) gevraagd is deze indruk cijfermatig te onderbouwen 

(zie bijlage I). De tweede bijlage is een toespraak van Ad de Rooij; 
voormalig bedrijfsleider in een Tilburgse textielfabriek, In de derde 

bijlage is een oud vakbondsman aan het woord, 

Wat beogen we hiermee? 
We willen graag weten of u — met ons — de analyse van de bijlagen deelt. 
Als dit namelijk het geval is, dan kan dit een aanzet zijn tot een 
grotere onderlinge solidariteit van de vestigingen.
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Bij de konkrete invulling van deze solidariteit zullen de vakbonden 

ongetwijfeld een belangrijke rol kunnen en willen spelen. 

We hopen daarom dat u deze stukken in de POR op korte termijn met 

elkaar kunt bespreken, zodat u wellicht op de eerstkomende COR- 

vergadering met een gezamenlijk standpunt kunt komen. 

Wij van onze kant zijn graag bereid, zowel per vestiging; als bij 

de COR nadere informatie te verstrekken. 

Met vriendelijke groet 

en hoogachting; 

J. Niessen 

(072 — 118543)


