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Aanwezig: De heren Onderwater, Wegman, Post, Kanninga, Commandeur, van Til, Kruk, 
en Pott jeweid 

  
    

Gelet op het grote aantal afwezigen heb ik besloten van deze vergadering een ver- 
slag op te maken. 

Aan de orde kwam de bijeenkomst die het Disk, de Dienst in de Industrële Samenle- 
ving vanwege de Kerken, organiseert op zaterdag 26 januari 1980 in het "Ons Huis" 
Dorpsstraat 12, 

Hiervoor zullen een aantal mensen uit Tilburg worden uitgenodiad teneinde te 
komen tot een gedachtenwisseling aangaande bedrijfssluitingen en de hieraan verbon 
den gevolgen. 
Tilburg wordt ook wel de "Wolstad'' genoemd, Tegenwoordig kan men beter van een 
ontwikkelingsgebied spreken. 

In 1960 waren er zo'n 20,000 mensen in de textiel werkzaam, per einde 1978 waren 
dat er nog maar een kleine 1,500, 
Een zestigtal bedrijven zijn gesloten, nadat ze vele malen waren gereorganiseerd. 
De sluiting van een textielfabriek grijpt in Tilburg erg diep. 
Als de mededeling komt dat een bedrijf gaat sluiten, valt een wereld weg van men- 
sen die hun hele leven in de fabriek gewerkt hebben. Hun vaders en broers ook, 
Want kinderen van goede arbeiders konden vrijwel onmiddelijk na de lagere school 
bij vader in de fabriek komen werken. 
Het verenigingsleven was bijna altijd gekoppeld aan het bedrijf. 
Mensen raken hun werk kwijt, hun vereniging, hun vrienden waarmee men jaren lang 
aan de spinmachine stond, het huis dat eigendom van de fabriek was. 
Zij worden ziek: meest maag=- en hartklachten, spanningen in het gezin, conflicten 
en financiële problemen bij een inkomen van 75% van het minimumloon, 
Hetgeen hierboven staat beschreven is SepEehdoae ook van toepassing op de werk- 
nemers bij V.G.P. 

Bovendien lijkt het er op, dat de: zeandirdek dezelfde kant op gaat als Tilburg, 
Veel oorspronkelijke Zaanse industriën zijn reeds verdwenen; er zijn problemen bij 
Pielkenrood-Zaandijk, Scado Zaandam, Ket rommelt bij Wessanen. 
Bij Van Nelle-lLassie zijn 23-ontslagem: gevallen, Bruinzeel 300 arbeidsplaatsen 
verdwenen, de K‚S.H, ligt ons nog vers in het geheugen, 
De toeleveringsbedrijven noem nogmaaf: niet. 

De Tilburgers, en waaronder ook werklözen, hebben zich niet neergelegd bij de 

sluitingen, ze hebben zich ‘hiermede äktief bezig gehouden, 
Hun ervaringen willen zij diaag doorgeven in de hoop, dat we er iets mee kunnen 
doen. 
De leden van de werkgroep brikvanben hiervoor binnenkort een uitnodiginge 

Uiteraard ook ruime aandacht voor de situatie binnen het bedrijf Van Gelder Papiere 
Die situatie ziet er beslist niet rooskleurig uit. 

Op het programma staan de sluitingen van de P‚M. 8 (papier) en de PM, 4 (asbest). 
Hiermede zouden circa 50 gedwongen ontslagen gemoeid zijn. 
Niettemin is sinds kort weer een studiegroep aan het werk gezet om een mogelijk 
behoud van de P‚M, 4 nogmaals te beoordelen. 

Vooralsnog moet met een negatieve beoordeling rekening worden gehouden. 

Per einde januari 1980 zullen totaal 115 werknemers het dienstverband vrijwillig 
beëindigen, Deze mensen hebben reeds een andere werkkring gevonden. 

i Lj 6 aar a e V.GeP. igin e Hiervan zijn er 26 overgegaan naar ander G vestigingen Ganne Wormer - 

1 1 JAN 1980 

no. class.no.



  

blad 2 

Het ziekteverzuim ligt tussen de 20 en 25% Landelijk gemiddelde is 12% 
Duidelijk is, dat het de grootste moeite zal kosten om de minimaal benodigde 
produkte te halen. 

Dat de overige werknemers onder grote spanning hun werk doen behoeft geen betoog. 
Het gaat de Raad van Bestuur redelijk voor de wind wat Wormer betreft. 
Het bedrijf wordt van binnenuitgehold, Nog even en er is geen voldoende personeel 
meer om het bedrijf draaiende te houden. 

Het mag bekend zijn, dat het concern geldgebrek heeft, 
Er vinden besprekingen plaats met de A.B.N. en de Nederlandse Investerings Bank, 
Bovendien wil men gedurende drie achtereenvolgende jaren de aflossingen aan de 
obligatiehouders telkens een jaar uitstellen. 
Volgens berichten in de pers moet dit gezien worden in het licht van de investe- 

‚ringen die men wil plegen ten behoeve van een nieuwe glasvezelvliesmachine in 
Apeldoorn ter vervanging van de asbestproduktie in Wormer, de ombouw van papier= 
machines in Velzen en apparatuur in Wapenveld voor o.a. een waterzuiveringsinste 

De Vakorganisaties onderhandelen thans alleen over een nieuw sociaal plan. 
De situatie van het bedrijf in Wormer is geen punt van overleg voor de Vakorgani- 
saties, Reden hiervan is, dat de leden hier niet achter zouden staan. 
Dit moet dan weer geplaatst worden in het landelijk beleid. 
Y, Boersma, districtsbestuurder, zal Frans van 't Veer onder druk zetten. 
De Bedrijfsledengroep zal dit binnenkort ook gaan doen. 

Van gedacten werd gewisseld over verder te houden akties. 
Besloten werd na te gaan of in "Aktief" een artikel van behoorlijke lengte kan 
worden geplaatst waarin informatie wordt gegeven over de huidige situatie, 
In vervolg op de openbare protest-bijeenkomst op 1 december 1979 in de Maria 
Magdalena kerk zal een brief worden gezonden aan de leden van de vaste kamer= 
Commissie van economische zaken en de voorzitter van de Tweede Kamer. 
In deze brief zal nader worden ingegaan op de petitie, de huidige situatie binnen 
het bedrijf en de gevolgen hiervan, alsmede zal bij de brief worden gevoegd een 
copie van een brief, van de Raad van Bestuur aan de Centrale Ondernemingsraad 
waarin advies wordt gevraagd over de sluiting van het bedrijf in Wormer, 
Fokke Post, Cas Wegman, Geert Kanninga en Gerard Commandeur zullen de brief 
voorbereiden, 

Ten slotte nog enkele mededelingen: 
— De gemeente Jisp heeft zich achter de op 1 december 1979 aangenomen petitie 

geschaard en zal f 100,-- storten tebeve de financiering van de aktiviteiten 
van het comité, 

= De Partij van de Arbeid heeft in de dagelijkse werkgroep een nieuwe af gevaar- 
digde, 

Het is Robert Kruk, Dorpsstraat 202, 1531 HS Wormer. Telefoon 02982 - 5005, 
Hij komt in de plaats voor Sander Verhoeven. 

De volgende vergadering is bepaald op donderdag 17 januari 1880, 
in het Verenigingsgebouw "St, Joseph", Dorpsstraat 296, aanvang 20,00 vur. 

  

Gerard Commandeur, 

O9 januari 1980,


