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De Edelachtbare heer 

Mr. P.M,G.P, Janssens 

Burgemeester van de Gemeente Wormer 

Dorpsstraat 93 

1531 HB WORMER 

Amsterdam, 10 april 1980 

Edelachtbare heer, 

Via de ochtendbladen bereikte ons het bericht, dat 

U in een vergadering met de stakers van de vestiging 

Wormer van Van Gelder Papier de werknemers van alle 

overige vestigingen zou hebben opgeroepen het werk 

neer te leggen. Ook zou U zich geheel vereenzelvigd 

hebben met de door het F‚N.V, gepubliceerde aanval 

op het beleid van de raad van bestuur van Van Gelder 

Papier. 

Wij hebben daarvan met verbazing kennis genomen, te- 

meer omdat wij U persoonlijk op 29 februari jl. over 

de gang van zaken bij Van Gelder hebben ingelicht en 

bij die gelegenheid ook onze bereidheid hebben uitge- 

sproken U desgewenst van nadere uitvoerige informatie 

te voorzien. 

U hebt van dit aanbod geen gebruik gemaakt en door Uw 

uitingen de grenzen overschreden van de zorgvuldigheid, 

die zeker door een Burgemeester in acht genomen zou 

moeten worden. Ook indien wij aannemen, dat Uw uitla- 

tingen in de pers niet geheel correct zijn weergegeven, 

zal toch bezwaarlijk de teneur van de berichtgeving 

kunnen worden ontkend, De enige conclusie daaruit kan 

zijn, dat U zich — eenzijdig en onjuist geïnformeerd — 

tot emotionele uitingen hebt laten verleiden, 

Papierfabrieken Van Gelder Zonen N.V., Amsterdam 

Parnassusweg 126, Amsterdam-Z., Telefoon 020-78 43 21, Handelsregister Amsterdam nr 6665 

CA 7001



O© 

U hebt daardoor bijgedragen tot de onrust onder het 

personeel van een onderneming, die in het huidige 

tijdsbestek juist de behoefte heeft aan de grootst 

mogelijke krachtsinspanning van allen, die bij het 

concern werkzaam zijn. Het laatste wat wij op het 

ogenblik nodig hebben is een negatieve benadering 

van de problematiek, respectievelijk de tegenwerking 

van de zijde van de bestuurders in de gemeenten, 

waar Van Gelder Papier-fabrieken gevestigd zijn. 

Wij doen dan ook met de meeste nadruk een beroep op 

U om verder af te zien van openbare inmenging in de 

problemen, waarvan de oplossing tot onze verantwoor- 

delijkheid behoort. Intussen blijft het aanbod van 

kracht om U te informeren over de U kennelijk nog on- 

bekende achtergronden van deze problematiek, 

Aangezien ons — eveneens uit de kranten — bekend is, 

dat er met Uw collegae in de andere vestigingsplaat- 

sen van onze onderneming contact wordt onderhouden, 

hebben wij aan de Burgemeesters van die gemeenten af-— 

schrift van deze brief gezonden. 

Wij vertrouwen erop, dat U zich in de toekomst zult 

willen onthouden van uitspraken, die schade toebrengen 

aan het vertrouwen in de toekomstmogelijkheden van 

Van Gelder Papier, zowel bij het personeel en de af-— 

nemers als bij de financiers, 

Hoogachtend, 

  

  

DrserdsePa Hebi 

(getekend in afwezigheid van de heer Hebly door 
Mr. M. Olgers, Secretaris) 
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