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Er Van Gelder 85 man 

  

„Barst maar 

Van Gelder, je 
hebt ons ook 

laten barsten” 

De vestiging te Wor- 
mer maakt geen gebruik 
meer van de grote cen- 

trale die het hele bedrijf 

bediende. Overgescha- 
keld is nu op een veel 
kleinere, gasgestookte 

ketel.       
Het ruimtebeslag voor 

de produktie van het as- 

bestvilt is ongeveer 40% 
van de fabriek, 
Wat er volgend jaar 

met het totale complex 
gaat gebeuren is nog 

niet bekend. Zoals be- 

Van fabriek 40% in gebruik 
kend heeft de ABN het 
in onderpand voor een 

hypotheek, terwijl de 
gemeente Wormer maat- 
regelen in voorberei- 
ding heeft om de toe- 
komstige bestemming in 

de hand te houden. 

  

  

begonnen aa 
— „Geen ontdek ‘nu | iwesteren?. Nutteloos zone het werschotën” 

  

WORMER. 

  

aan laatste ronde 
      

  

De! he 5 

  

Wormer: 

alleen nog 

asbestvilt 
  

  

gescheurde spandoek tegen de muur van het Van Gelder-complex. Nutteloos, want de 
dagen waarop het personeel zich nog tesweer stelde tegen de sluiting van ‚„hun”’ DR 

zijn alweer - tragische - historie. Deze Week Zijn de, Jaatste: ‚85 werknemers begonnen, ‚aan 

de- roemloze finale van het bedrijf, dat enkele; Jaren geleden. nog“7005 man telde enfin 
februari nog rond 370 op de: loónlijst had. Nog een: jaar “zat de. produktie vänvasbest-vi 
worden voortgezet. „Misschien wel langer als de “vraag naar dit produkt ‘blijft: bestaan”, 
zegt bedrijfsleider G. H. M. Willemse. Misschien ook korter, omdat het faillisement van 

het papierconcern voor de deur lijkt te staan. …, 
Vorige week is de laatste papiermachine.- de PM, 29 stilgelegd; een week ervoor trof: 

dat lot de PM 11. Nu draait alleen nog dé dsbestviltmathine, die-de:grondstof levert,voor 
vinyl vloerbedekking. Hierbij zijn 85 man betrokken; diest oëgeri: wefken.Een 
noodza: "ke ploegendienst, vindt de heer Willemse, Eri Ì betioortijke „markt 
voor asbestvilt, het werken ir Rafis op het: 

  

     

„loegen maakt de ehaleti van“ meer winst’ 
groter, met de klanten zijn levertijden afgesproken, die we alleen door ploegendienst 

kunnen realiseren en tenslotte zou telkens stoppen en opstarten van de machine te hoge 

kosten met zich meebrengen. Bovendien zou het werken in alleen dagdienst de tijd, die 

dit bedrijf nog heeft te gaan , niet verlengen.”   
„Goed weggekomen” 

De heer Willemse (46) tot dan hoofd 
technische dienst, is per 1 juli benoemd tot 

bedrijfsleider; G. van Reenen, voorheen 
directeur te Wormer, is benoemd tot direc- 
teur van Van Gelder Courantenpapier te 

‘ Renkum. 
Nòg 85 werknemers hebben elders bin- 

nen het papierconcern een baan kunnen 
vinden. Naar Velsen gingen er 65, naar 

Amsterdam 16 en naar andere vestigingen 
4. 

Een aantal, dat volgens een functionaris 

van personeelszaken nog wel iets hoger 
kan worden. Er zijn namelijk nog 45 werk- 
nemers die òf ziek zijn òf voor wie de 
ontslagvergunning (door aangetekend 

verzet) nog niet is verleend. Voor 110 

mensen is inmiddels wèl een dergelijke 
vergunning verleend. 

De woordvoerder van „personeelsza- 

ken”: „We hebben de indruk dat de men- 

sen, die een andere baan hebben gevon- 
den in vele gevallen goed zijn weggeko- 
men. Een enkele zegt van z’n nieuwe 
baan: ’t bevalt me niks, terwijl anderen 
spijt hebben dat ze niet eerder bij Van 
Gelder zijn weggegaan” 

Hij zegt voorts geen grond te zien voor 

het gerucht, dat werknemers uit Wormer 

een aangeboden baan in Velsen niet zou- 

EE ers 

den hebben geaccepteerd omdat de reisaf- 
stand te groot was. „Dat zal misschien in 
een enkel geval één van de redenen zijn 
geweest - hoewel ik die gevallen zelf niet 
ken - maar om aantallen gaat het zeker 
niet. Bovendien is er een busdienst van. 
Wormer naar Velsen gekomen,” aldus de 
personeelsfunectionaris. 

  

Tekst: Ger van Dongen …— 
  

„Geen valse hoop” 
De 85 achterblijvers zijn geselecteerd op 

vakkennis en sociale kwetsbaarheid (leef- 
tijd). In verband met het laatste ligt de 

gemiddelde leeftijd vrij hoog: boven de 50 

jaar. 

„Met deze bezetting zitten we vrij ruim 
in ons jasje”, meent de heer Willemse, die 

… hoopt, dat dàt ook tot volgend jaar augus- 
tus zo zal blijven. „Natuurlijk is iedereen 
vrij om weg te gaan, als hij elders een 
betere baan kan krijgen. Toch denk ik, 

zonder de mensen valse hoop te willen 
geven, dat we het zeker tot volgend jaar 
augustus hier draaiend kunnen houden.” 

Es 

Barsten 
… Willemse gelooft niet, dat hij halverwe- 
ge dat jaar wel eens te maken kan krijgen 
met een=onderbezetting omdat mênsen— 

elders een baan aannemen. „Je kunt dat 

nooit voorzien; er zijn nu ook al mensen 

van boven de 50 die een andere werkgever 
hebben gevonden. Het zou dus kunnen. 

  
Maar ondanks wat er de laatste jaren hier 

is gepasseerd zijn de meeste mensen nog 
erg trouw aan het bedrijf. Het was ge- 
woon fantastisch zoals ze afgelopen we- 

kei de papierproduktie hebben “afge- 
bouwd en als je ziet in welke staat ze de 
machines achterlaten. 

Je had je kunnen voorstellen, dat ze de 

® De laatste papiermachine - de PM 22 - 

is vorige week definitief stilgezet bij Van 
Gelder te Wormer. 

boel uit hun handen hadden laten vallen 
en gezegd hadden: Barst maar Van Gel- 

der, je hebt ons ook laten barsten.”  
Typhoon 5 juli 1980


