
    

DORP IN ONRUST OVER ’ZIJN’ PAPIERFABRIEK 
  

Als’t moet vech 
Van onze verslaggeefster - 

WAPENVELD — Wapenveld 
gort zich ten strijde. Het ogen- 
schijnlijk zeer rustige, zelfs een 
beetje slaperige dorp. even bene- 
den Zwolle herbergt een grote 
ongerustheid. Middenstand, PTT- 
mensen, hoofd der school, alles 
doet. mee. Niemand uit het dorp 
heeft ooit meegedaan aan een 
staking, bedrijfsbezetting of de- 
monstratie. Maar dat lijkt er dan 
nu toch van te komen. Oorzaak 
is de onrust rond het al of. niet 
voortbestaan van de. grootste 
werkgever van het dorp: Van 
Gelder. Papier. ‘Vierhonderd van 
de vijfduizend Wapenvelders 
werken er, zevenhonderd man in 
totaal. 

Het is net Eindhoven met Philips in: 
het klein. „Het fabriek” domineert het 
dorp. Niet alleen …de … vierhonderd 
werknemers zijn erbij betrokken. De 
middenstand vreest dat als de fabriek, 
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Bewustmaken 

daar gaat 

t allereerst 

nu om       
dicht gaat, de omzet meteen zo onge- 
veer zal halveren. Hèt schoolhoofd 
vreest een grote uittocht van gezinnen, 
zodat zijn school gevaar loopt. Bus- 
chauffeurs zien hun. passagiers — en 
daarmee hun werk — wegtrekken. 

De moeilijkheden bij Van Gelder 
zijn inmiddels bekend. Het bedrijf 
wil de verliezen terugdringen door af- 
stoten van ,bedrijfsonderdelen. In 
Apeldoorn moeten mensen weg, in 
Rotterdam ook. En de Wapenvelders 
is de schrik om het hart geslagen. Op 
de Wapenveldse fabriek wordt „mooi’ 
wit papier gemaakt. - En bedrijfs- 
adviesbureau McKinsey, die het be- 
drijf tegen het licht heeft gehouden, 
heeft beschikt dat Van Gelder de Wa- 
penveldse vestiging moet verkopen, of 
sluiten. Want er zit geen toekomst in 
mooi wit papier. De produktie ís vrij 
duur en de afzet loopt terug. Vandaar 
de angst onder de Wapenvelders. 

De geruchten over de toekomst van 
de fabriek zijn talrijk. De directie — 
gesteund door de ondernemingsraad 
— hult zich in stilzwijgen. De werk- 
nemers weten niets. Helemaal niets. 
„We! moeten het allemaal maar: af- 
wachten”, ís de mening van de dag= 
ploeg aan de poort. 

Er is een comité gevormd van ge- 
wone, maar wel zêér bezorgde inwo- 

  
Be werknemers van Van Gelder weten niets. „We moeten het allemaal afwachten’. 
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neirs. Geen actiecomité, want dat zou. 
niet in Wapenveld passen. Secretaris 
R. van Hezel, PTT-employé, praat lie- 
ver’ van een beweging, want het zal 
niet meevallen de bevolking in actie 
te krijgen. Het zal toch lukken, den=- 
ken; Van Hezel en zijn medestrijder 
H. |J. Dalenoord, magazijnchef ‘in 
Zwolle. „Als-de mensen moeten vech- 
ten. voor hun laatste stuk brood ko- 
mièin ze heus wel”, meent Van Hezel. 

H'et eerste wat het tien koppen tel- 
lenete comité deed was onderzoeken 
hoe ‚ groot de ongerustheid. is. „Een 
haneätekeningenactie, Nou, bijna ieder- 
een tekende. Negenennegentig percent. 
En «iwarsliggers heb je natuurlijk al- 
tijd. ‚Die: overtuigen we ook nog wel.” 

De afhankelijkheid van „het fa- 
briek” is groot. Ander werk is er niet. 
Eerì | kruidenfabriek en een verffar 
briek, dat is alles in de wijde omtrek. 
En die hebben vooralsnog geen uit- 
breïdingsplannen. In Heerde — waar 
Wapsenveid onder ‘valt —: komt mis- 
schie een fabriekje. Daar kunnen 
dan heel misschien twintig man aan 
het ‘werk. Als alles goed gaat. Dat is 
het,e:nige waar de;streek op’ mag ho- 
pen. ; 

„Als de fabrie < dicht gaat betekent 
dateen téruggeng van zeker vijftig 
jaar?;' licht, Dalenoord de ongerust- 
heid toe. „Het hele sociaal-culturele 
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klimaat zou verslechteren. Stel je 
voor dat vierhonderd Wapenvelders 
werkloos zouden worden. WW is maar 
tachtig percent. Dat kleine beetje ex- 
tra. waar de mensen zich iets van 
kunnen veroorloven valt weg. Een 
klap voor de middenstand. En hoe 
moet je zoveel werklozen opvangen?” 

„De grote onzekerheid, dat is wat 
Wapenveld. de das omdoet” vult Van 
Hezel aan. „Niemand weet iets, wij 
ook niet. De besturen van de gemeen- 

  

door 
Hella Liefting       

tes hier in de buurt ook niet/ En het 
personeel al helemaal niet” Hoe het 
comité, dat zo goed als zeker meent 
te weten dat de zaak dicht gaat aan 
zijn informatie komt willen de actie- 
leiders niet zeggen. „Sommige dingen 
weten we vande staf zelf. Maar het 
is toch voldoende dat we > bepaalde za- 
ken zeker weten?” 

Zoals de berichten dat onderhan- 
delingen over verkoop aan een buiten- 
lands bedrijf. niet tot resultaat heb- 
ben geleid, En dat voor zestien tot 
achttien administratieve - medewer- 
kers ontslag wordt aangevraagd. „Een 

proefballonnetje? Als je niets weet, 
althans niets officieels, ga je prakki- 
zeren. Zekerheid en onzekerheid war- 
relen door elkaar. Maar zolang de 
twijfels blijven. moeten we actie voe- 
ren, Zelfs voor de hazen, voor de 
bangerds is geen reden om aan de 
kant te blijven staan. Al die gerust 
stelling van de directie is een teken 
aan de wand.” 

Een. typische. manier van onder- 
nemersdenken, vinden de comitêleden. 
„Zo, doen ze het tegenwoordig vaker, 
Tegen de-mensen zeggen maak je niet 
bezorgd, ga maar rustig slapen. En 
dan op/ het laatste moment met een 
hamer de grote klap uitdelen. Wij 
zijn niet van plan dat af te wachten.” 

„Wij vechten niet alleen, voor ons- 
zelf, hoewel ‘we geen van beiden bij 

t Wapenvelder 
‘Van Gelder werken. Hoe moet het 
in de toekomst? Waar moeten alle 
jongens terecht? Dáár maken we ons 
bezorgd over. Er is al zoveel werk- 
gelegenheid „weggevallen. De meeste 
mensen dachten hier eerst dat het 
allemaal wel mee zou vallen. Zo. van 
daät is toch een heel goeie fabriek met 
mooie machines. Dat kan niet kapot 
gaan. Maar dat is dom. Het zit in de 
aard van de mensen hier. Een soort 
ongeschreven wet. Als je je er maar 
niet mee bemoeit, loopt het allemaal 
het beste af. Daarom heeft de Er 
ook de kans bm dat stilzwijgen te 
bewaren, Toch kunnen ze niet alle 
ongerustheid onderdrukken.” 

De Wapenvelders maken inderdaad 
geen erg barricade-bespringerige in- 
druk. Maar er broeit wel iets. Bij de 
overname destijds — de fabriek heette 
eerst Berghuijzen — is het personeel 
zonder morren akkoord gegaan. „De 
mensen waren bitter blij dat ze werk 
hadden’, zegt Dalenoord. „Daarom zijn 
ze niet zo fanatiek. Toestanden als 
met het personeel van VMF kun je 
hier' niet verwachten. Demonstraties 
en spandoeken en bezettingen en zo. 

We zijn geen bewuste arbeiders. Maar 
het is wel een beetje een kruitvat. 

Als je aan een Wapenvelder z'n. bo- 
terham komt gaat-ie heus wel vech- 
ten.” 

Van Gelder vindt die terughoudend- 
heid natuurlijk best prettig. Toen het 
comité zijn handtekeningenactie start- 
te, reageerde het bedrijf meteen met 
een advies aan het personeel, geen 
aandacht aan „groeperingen buiten het 
bedrijf” te schenken. „Wij achten. ge- 
lukkig bewezen dat u in staat bent 
geruchten van berichten te ‘onder- 
scheiden", vleit het bedrijfsorgaan. 

„Ga niet in/op suggesties de barrica- 
den te bestijgen. Daar hebben we de 

tijd niet voor.’ 

Wat het comité precies moet doen 
als de handtekeningenactie kiaar is 
weet het zelf ook niet, Zelfs niet wie 
de handtekeningen moet krijgen. Mi- 
nister Lubbers misschien, zodat hij 
weet dat er ergens een bedrijf in nood 
is. Of de directie van Van Gelder. 
Iets concreets is er niet. Od: „geen 
actieplannen. 

„MeKinsey heeft ook gezegd dat er 
na 1980 een opleving van de markt te 
verwachten is. Misschien wil Lubbers 
wel eens overbruggingsfonds ot zoiets 

  

    

    
maken, zodat de verliezen binnen de 
perken blijven. Wat is nou drie jaar? 
Als die fabriek dicht gaat zijn we 
veel verder van huis.” 

Veel meer staat het comité nog niet 
voor. ogen. Bewustmaking van de 
Wapenvelders, daar gaat het in de 
eerste plaats om. Oude mensen. over= 
halen te tekenen omwille van hun 
kleinkinderen. Alle gemeentes in de 
buurt afgaan om te zorgen dat er 
wordt nagedacht over de opvang van 
zevenhonderd werklozen als de zaak 
scheef gaat. „Ik zie onszelf nou niet 
direct op de barricaden staan”, zegt 
Van Hezel. „Maar als ‘het nodig is, 
doen we het wel.” 

„We zien wel,” voegt Dalenoord toe. 
„We willen wel de politieke partijen 
inschakelen. Er komt op 17 mei een 
openbare vergadering over Van Gel- 
der en daar hebben we ook vertegen= 
woordigers van politieke partijen uit- 
genodigd. Maar daar moeten we wel 
inee oppassen, zo met de verkiezingen 

in zicht.” 

Hoe het comité er in moet slagen, 
als kleine groep, de gigant Van Gel- 
der te overwinnen weet het zelf ook 
niet. „Overal op aarde bestaan men- 
sen die geen eigen bedrijf hebben bij 
de gratie van ondernemers,” zegt.Van 
Hezel. „Die afhankelijkheid is. hier 
wel erg groot. Daar kan niemand 
omheen, ook Lubbers niet. Ze kunnen 
ons. toch niet zomaar het grootste 
deel van de werkgelegenheidafpak» 
ken. We hebben toch onze rechten als 
samenleving.” 

Het comité staat ook stil bij de psy- 
chische gevolgen. „Er werken hier 
mensên uit Twente: die het slachtoffer. 
zijn van de malaise: in de textiel, 
Daarvoor zijn ze slachtoffer geworden 
van moeilijkheden inde zware me-- 
taal. Ze zouden nu voor de derde 
keer buiten hun schuld op straat 
komen staan. Onaanvaardbaar.” 

} 

De hoofddirectie van Van Gelder, 
hoog en droog zetelend in Amster- 
dam, weigert iets over de toekomst 
van de Wapenveldse. vestiging los te 

laten. Wel word gedacht aan een sa- 
menwerking met een Scandinavische 
cellulosefabriek. „Daar zijn we meèe « 
in” bespreking”, meldt directiewoord- 
voerder mr M. Olgers. „We kunnen 
er nog heel weinig van zeggen. Maar 
het. móêt lukken. Het is voor ons en ‘ 
voor de cellulosefabriek een. té aan- 
trekkelijke deal. De: mensen moeten 
gewoon rustig aan het werk blijven. 

De ongerustheid is niet gegrond. Ik 
hebser wel geloof in. Wapenveld is een 
moderne ‘fabriek. Over ‘de onderhan- 
delingen verder zeg ik niets. Als we 
per L juli, de geplande datum voor 
veranderingen in Wapenveld, nog geen 
resultaat hebben moeten we de zaak 
opnieuw’ bekijken.” 

Het comité gelooft niets van onder- 
derhandelingen. „We weten dat er 
al meer gegadigden zijn geweest, die 
spoorloos Zijn verdwenen. Er zijn al 
vaker onderhandelingen stukgelopen 
hier. Trouwens, we eisen behoud van 
de hele werkgelegenheid. We nemen 
geen genoegen met een inkrimping. 
We willen het maximum er uit sle- 
pen.” 

De Wapenvelders intussen wachten 
af. De fabriek is wel het gesprek van 
de dag, in de kroeg en op straat. Het 
ene gerucht volgt het andere op. Een 
gepensioneerde Van Gelder-arbeider 
denkt dat het allemaal niet zo vrese- 
lijk zal aflopen. „Het is een goeie 
fabriek, ik heb er bijna vijfentwintig 
jaar gewerkt. Met een steekwagen. > 
Noou doen ze alles met machines en 
heftrucks. Die machines kosten toch 
geen loon. En ze hebben weinig volk 
aan de machines, moet je maar den- 
ken.


