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Geachte Heren, 

Het zwaard van Democles hangt niet meer bòven de hoofden van 
het van Gelder Papier personeel, het is gevallen! Het bedrijf 
gaat dicht. Het personeel krijgt de klap in het gezicht. Bij 

velen gaat de opbouw van jaren verloren. Het werk inhoudsloos, 
Alle moeite voor redding tevergeefs. 

De basis voor redelijke levensomstandigheden wankelt. Financiële 
moeilijkheden dreigen, nog afgezien van fricties in naaste omuge- 

Wij kùnnen — nee, we mògen = niet lijdelijk toezien, Daarom vragen. 
wij U (op grond van artikel 20 van het Reglement van Orde) 8 

= Welke maatregelen hebt U in petto, of hebt U reeds genomen 
om ep de hoogst ongelukkige situatie in te spelen? 

- Welke mogelijkheden ziet U ? 

= Hoe stelt U zich voor, dat er financiële bijdragen los komen 
om het personeel uitzicht te bieden op alternatieve mogelijk 
heden? 

Wat het financiële aspekt betreft stellen wij vast, dat de werk= 
gever — van Gelder Papier — als eerst=-verantwoordelijke voor de 
huidige situatie voor steun dient te zorgen. Voorts, dat men 
in Den Haag over de brug dient te komen bij gewijzigde of te 
wijzigen onstonden 

Wij vermoeden, dat we er evenwel niet aan zullen ontkomen cok 
een flinke steen te moeten bijdragen. In dat verband achten we 

Uw aktieve huip en vooral coördinerende steun van eminent 
beláng., Het welzijn van vele mensen is er mee _gemoeidt. 

en Pavel 
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