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KONSEPT "AKTIE! … VERSLAG == 

Aktiegroep bijeen Om 08,00 uur in kantine, 17 oktober 1979 

Voorlopige samenstelling: 

Namens het CNV: A. Mantel, J, Treffers,, J. Kramer en PF, Post 

VEP: C, Muller, B. v. d, Weel. Ô | 
ENV: N, Ootes, D. Glandorf, P, de Lange, W‚. Commandeur, 

‚, Wegman, P, Schram, L, Verdam, F. Post, J. Knegt, 

« Ve de Drekel, H, Buijsman, Ce Balk, Le Aideen 

Voorzitters BLG-é; re: | 
okteber 1979 (vraag wie bouwt af VR of het actiekommitte?) 

Van Reenen neemt verantwoordelijkheid voor de afbouw onder proteste 

I
C
 

TS
 

Pamflet samenstellen met oproep naar alle werknemers VGP-Wormer na= 

mens de gegamenlijke vakverenigingen om gehoor te geven aan de aktie, 

(W. Commandeur = L, Verdam en F. Post'') 

Posters voor publikatieborden en andere strategische punten opstellen. 

Verspreiden van de uitnodigingen voor 14,00 uur (uitgaande ploeg B), 

daarna het voltallige personeel, | 

Orientatie van het ploegenrooster: A-ploeg = roostervrij 
B-ploeg — ochtenddienst 

i C=ploeg = middagdienst 
d-ploeg =— uit de nachtdienst 

Telegram uitzenden naar de voorzitter van de COR,‚ dhr. van Ewijk met 
verzoek om extra COR-vergadering in de ochtend van 18 oktober 1979, 

(J. Knegt). 

Hedenmiddag gesprek Van Reenen en Aktiegroep over de afbouw. 

(N. Ootes, C. Balk, A. Mantel, C. Muller) 

Zaal bespreken voor manifestatie, gedacht wordt aan Aula=Mavo, 

XD, Glandorf) 

— Aula MAVO definitief geregeld (H‚, Buijsman toegevoegd aan concierge 

“Dhr. Meijer voor verdere uitwerking). 

—- Personeelszaken informeren dat leden aktiegroep niet op hun oor= 

“spronkelijke werkplek aan wezig zullen zijn, (Namen worden ingediend 

met verzoek tot vrijaf door Je, Knegt) 

Groep samenstellen welke de C-ploeg informeert en de weg wijst, ná 

afprikken, ( C‚ Balk verantwoordelijk) 

Vervoersproblemen regelen voor de afkomende B.-ploeg en de mogelijk- 

heid voor D-ploeg om bij de manifestatie aanwezig te zijn verzorgene 

(C‚ Balk gaat hierover met PZ praten) 

Mededeling samenstellen met route-wijzigingen- en eventuele andere 

regelingen voor het busvervoer van C en D=ploege, 

EHBO benaderen voor aanwezigheid tijdens manifestatie, 8x G, Nieland 
Î 

informeren.



ze 

Motie opstellen (B, ved, Weel en FP, de Lange) 

Je Treffers heeft kontakt gehad met distriktbestuurder CNV 

GC Muller 5 Sj a DestrrvE, 

Verzendlijst verzorgen voor verspreiding moties (C, Wegman, A. Mantel) 

Uitnodigingen verzorgen voor Ipers!'! en eventueel andere media. 

(C‚ Wegman en A, Mantel) 

(Beide laatste punten worden door Y, Boersma verzorgd) 

Uitnodigingen laten uitgaan naar: (-J. Knegt en J. Treffers) 

Aktiegroep "Van Gelder zel Blijven'Y (tevens spreektijd) 

B & W van Wormer 

B & W van Zaanstad 

B & W van Purmerend en andere gemeenten itn Noord-Holland 

Gedeputeerde Staten 

Provinciale Staten 

sedrijfsaalmoezentier (DISK) Zaanstreek 

Dhr, van Reenen 

Bespreken van verloop manifestatie: Te denken valt aan: 

CC, Wegman als inleider 

D, Glandorf als woordvoerder van de aktiegroep 

Y, Boersma namens de gezamenlijke vakbonden 

Ge Kanninga namens de aktiegroep bevolking. 

Uitnodigingen voor de werknemers, Tekst doorgesproken en laten 

drukken en verspreiden ( alles binnen tijdschema } 

Y, Boersma zal vanavond aanwezig zijn in de kantine toe 21,00 uurs 

Posters klarsr en worden verspreid, (J. Treffers, P, Schram en Le. 

Alders) 

Posters reserveren voor de aula, 

Namen bekend van hen welke tijdens de stop "stand-by!" zijn: 

Centrale H. Koenen en Butter ERE LANE EAN VRA er 

PM 22 - van Roon Van el Bebnelfe dr Anenser, 
PM 11 = Van Jaarsveld 

Portiers - van der Kolk en Koolwijk 

Telefoniste - Agnes Maas 

Telexiste — M, van Meegen 

Produktiebureau — C. Pels 

Alle hoofden van Dienst 

Afd. Verkoope 

L. Alders zal bij aula C-ploegers welke rechtstreeks daar heen zijn 

gegaan terugsturen naar fabriek met verzoek af te prikken.



Er 

Ei 

Meerkosten vervoer (opnemen met W. v. d, Stokker) 

= kosten komen voor rekening veve) 

Afckhecken van B-ploeg, wie gaat naar de manifestatie en wie hebben 

dringende redenenen om naar huis te moeten, voor de laatste vervoer 

verzorgen. (C. Balk, ved. Weel, P. Schram en J. Hollenberg) 
VMeaf warden En TLwuarage vele 

Zieken en langdurig zieken, vakantiehouders informeren per brief 

over de te houden manifestatie, Gelegenheid geven hierbij aanwezig= 
geen vau Vele Â Ewveloppen te zijne (ved, Weel) 
Lan Flem pe 

Dweilploegen bemannen. 

Voor T.,D,- en andere daarbij behorende afdelingen: 

AssMantel,:F. Blom, H.-Hoekstra, Te KIfESTS, Le Meije, 

Voor expeditie, snijzaal en pakkamer: 

F, Post! en J, Butter 

Kantoren, Lab, Villa en Tekenkamer: 

C‚ Muller, F. Steiestra, He Boom, K., Kramer, P, Sombroek, 

Fabriek. (Voornoemde namen) 

NÉ 22,00 uur N. van Éiepen benaderen (C, Balk) 

Pamfletten uitreiken aan avondploeg (P,Schram, C‚ Koopal, C, Balk) 

C. Verhoogt benaderen (F. Post1) 

Verzenden van telexen- en telegrammen naar genodigden (J. Knegt en 

F, Post!) 

KSH-borden voor aula (F. Post') 

C. Balk zorgt voor vervoer van W‚ Commandeur en Le, Alders, 

Spandoek(en) verzorgen voor aula (F, Post!) (L, Verdam) 

Brandweer= en politie informeren, EOS Wegman) 

Cdt. vrijwillige brandweer benaderen (C, Wegman) 

Opstarten: (ná manifestatie) wekdese ha Loek 

Aktiegroep terug naar bedrijf = blijft in de kantine tot machines 

draaien = is aanspreekbaar voor iedereen die dit wenste 

Y, Boersma zegt: Als ploeg C of gedeelten daarvan om welke reden dan 

ook niet aan het werk wil gaan, dit niet verijdelen, 

Aan produktieleiding kenbaar maken dat actiegroep in de kantine aan= 

wezig is bij net-opstarten,



els 

— Verloop manifestatie in de aula: 

Zaal open om 15,50 uur 

Bijbinpenkomen motie overhandigen en verwijzen naar het- verkrijgen 
van koffie (N. v. d. Brekel en J. Treffers) 

Geen pauze inlassen, 

Geen microfoons in de zaal, 

Op ket podium: C, Wegman, Y. Boersma, Ge. Kamninga, D. Glandorf en 

Dhr, van der Ende, 

Genodigden: Eerste rij reserveren, 

Steelen vrijhouden voor actiegroepleden = buitenste stoelen verspreid 
over de zaal Eke Lust bant 

eleiden van ek 5 ek actiegroep-voorzitter N. Ootes, 
Bees ee ef) ale 
Begeleiden van de A naar de stoelen, aansluiten vanaf de 
eerste rij (J. Knegt, Be ve de Weel, N, Ootes, D, Glandorf) 

316 stoelen zijn uitgezet, losse stoelen kunnen worden bijgezet, 

Inleidingen- en toespraken, 

Ce Wegman opent. 

Ye. Boersma gaat in op de besprekingen van 15 okt, jelle en stelt de 
situatie van Wormer daarin aan de orde, 

van der Ende sluit hierbij aane 

D, Glandorf. gaat in-opsde.historie van Wormeresds en bespreekt het 
standpunt van de OR, 

Ge, Kanninga geeft uitleg over het bevolkings=kommittee en geeft het 
resultaat van de handtekening=aktiee, 

Y, Boersma geeft aanvullingen waar nodige 

C‚ Wegman besluit de bijeenkomst, 

= Propagandamateriaal van de bonden wordt meegenomen door de resp, be= 
stuurders en bij de ingang van de zaal op tafels uitgelegd, 

„_ W. van der Stokker zal aanwezig zijne 

= OR-leden voor de bijeenkomst informeren over het advies=standpunt 
van de COR‚ (Dit naar aanleiding van de te houden extra-vergadering). 

— Media welke zeker op de hoogte zullen worden gesteld door Boersma zijn: 

De Typhoon, Volkskrant, Zaanlander, Zin, Industrierevue, Sociaal Mana= 
gement. 

Moties worden verspreid via de FNV 

— Aktiegroep komt samen in de villa om 08,50 uur teWe 

We. Commandeur,sLe Alders,ePs Schram,-C. Balkys/, Mantel, De Glandorf, 
de anderen gaan verder met verdeelde taken. 

COR-fraktie gaat naar Amsterdam-



= Bij afwezigheid van N, Ootes (Amsterdam) is D, Glandorf de centrale 
man van de aktiegroepe 

= In geval van vragen over loonderving moet gezegd worden dat, bij niet- 
betalen van werkgever dit voor eigen rekening is (een offer voor strijd 
om werkgelegenheid), Ook de bonden vergoeden niet voor werkonderbre= 
kinge 

— Binnen korte tijd ná de aktie de zaak evalueren, 

_ FE, ET Probleem vrijaf bespreken met zijn werkbaas, (had moeilijk= 
heden). 

= Je Schelvis verzoeken om knipsels te vermenigvuldigen tebeve en be= 
drijfsledengroepene 

— Einde eerste dag 

AKTIEDAG 18 OKTOBER 1979 

= Vrij vragen bij dhr, Stikvoort: 

J, Hollenberg, Bevede, Weel, W. Commandeur, Le, Alders, F, Post'', A, 
Mantel (A. Mantel moet vanaf einde manifestatie weer werker) 

— Verslag avondbijeenkomst 17 oktober 1979 — 19,00 uur, 

Boersma gekomen, Hier en daar wat bijgesteld. Was in grote lijnen met 
de lopende organisatie eens, Politie- en brandweer moeten nog worden 
geinformeerd, Ook ANP moet worden ingelichte 

Vanuit CNV zijn de bedrijfsledengroepen in de andere vestigingen be= 
richt over de gang van zaken hier, 

=P, Post':s J, Langereis komt ee brengen (KSH), zak bellen in de 
Toop van de ochtend, 

— Evaluatiegesprek gang van zaken volgende week, 

— Bij de poort om 14,00 uur worden 2 personen toegevoegd. 

= Afschriften van telegrammen aan B&W van Purmerend, Den Helder, Heer= 
hugowaard, Midden Beemster, De Rijp, Hoorn, Cellege van Ged, Staten, 

… Pers is geinformeerd (17-10-1979) 

— COR=-fraktie hedenmorgen in COR=vergadering te Amsterdam, 

— Alle zieken, ook langdurig zieken hebben bericht gehad (ved, Weel) 

- Je TT In de fabriek slaat aktie redelijk aane 
Ve DE Hollenberg, P, Schram en C‚ Balk gaan busmensen in 

B-ploeg inlichten over vervoer veammiddag — ook de ?-ploegendienste 

— Van Geest (brandweer) is geïnformeerd.
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Klaas Jonkhart komt om 15,50 uur bij de poort ter versterkinge 

D, Glandorf: Stikvoort tegelt aâle zaken betreffende stilzetten enze_ 

De-korver komt om 15, 50-uur bij de. poort: ter.versberking. 

J. Schelvis informeert de aktiegroep als er iets bijzonders gedrukt 
moet worden voor de direktie, 

Bij calamiteiten direkt kontakt opnemen met N, Ootes in Amsterdam, 

Als borden komen van Langereis, ophalen met aanhangwagen 

Telexiste komt bijzondere dingen melden aan aktiegroepe 

Ps Post": (dweiler) — Voskuilen gaat zijn mensen voorop naar de aula, 

J. Hollenberg afgemeld om 11,45 uur. 

2-ploegenmensen moeten nog bericht hebben (is gebeurd) 

11,30 uur - van der Ende (CNV) binnen, 

12,30 uur - Y. Boersma (FNV)-binnen, 

C‚ Wegman heeft politie geinformeerd, 

Hoofdkantoor FNV heeft publiciteit-media ingelicht (Y., Boersma) 

Van Zon (VHP) uit Renkum wil bijzonderheden weten (C‚ Muller) 

Hoetmer probeert H. Wester op de plaats van C, de Jongh (werkbaas) 
te plaatsen tijdens de protest-bijeenkomst, — Â, Mantel stelt onder= 
zoek in bij Van Reenen, deze weet van niets, 

A, Mantel naar Hoetmer, Deze heeft een glibberig verhaal, maar is be= 
reid de zaak recht te zetten met H., Wester, (is gebeurt) 

Op pamflet van protest=-bijeenkomst haä moeten staan: "Voor busvervoer 
wordt gezorgd", Dit voorkomt veel werke 

Als plaatsaanwijzers ij de MAVO zijn aangesteld: J, Knegt, ved, Weel, 
N. Ootes en D, Glandorf, 

Taxi besteld voor Meijssen (Be ploeg) naar Midden-Beemster (familie 
in ziekenhuis)s 

In de zaal kout bandrecorder en spreekgestoelte, 

20 handklappers aangesteld in de zaal + Je. Knegt als stamper 

Afbouw in de fabriek begonnen om 135,00 uur. Eea, goed in de hand. 

Y, Boersma: Landelijke publiciteitsmedia is vanmorgen geinformeerd 

(Redactie ZIN)
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—_ C, Wegman en Y, Boersma nemen procedure door voor de bijeenkomst: 

C‚ Wegman opent, = Heet iedereen welkom, ook direktie (indien aanwe= 

zig) Eis uitgenodigd), Eventuele vertegenwoordigers van gemeentelijke, 

provinciale en/of andere overheden en hotemetoten, 

C, Wegman zegt: Dit is een spontane plotseling opkomende aktie door 

BLGen, aktiekommittees en werknemers bij VGP-Wormere Stelt bestuurders 

van de bonden en bedrijfsledengroepen voor en Dirk glandorf als ver= 

tegenwoordiger van het personeel, 

Kondigt als 1e spreker aan Y, Boersma, vervolgens Voed. Ende CNV, daar= 

na Dirk Glandorf en als laatste G, Kanningae 

Hierna dient B.v.d. Weel motie in, deze moet worden aangenomen of af- 

gewezen. 

Motie versturen naar Raad van Bestuur, Voorzitter Raad van Commissaris- 

sen, Politieke partijen (kamerfrakties), B&W zaanstad, B&W Wormer, 

Gew, Arbeidsbureau, Vakbonden incl. VHP, Grafische bonden, secretaris 

COR. 

— Plakkers voor de aula om 12,45 uur vertrokken (P, de Lamge, FF, Post', 

Lie Alders) Keu nele pleeopen 

=— J. Knegt zal moties verspreiden, 

= 12,30 uur, NOS-Journaal valt aktiecentrum binnen. 

— 12,45 uur, Diverse geinformeerde publiciteitsmensen en fotografenko= 

men binnene 
Oer RES Ek 

— 13,00 uur, Posters worden op straat door kwajongens van bomen gehaalde 

Opdracht: opnieuw aanplakken (is gebeurd), 

… Leden COR-fraktie komen van vergadering uit Amsterdam terug. COR stelt 

zich ananiem achter standpunt vakverenigingen. 

— In het aktiecentrum stijgt de spanning, maar niets loopt uit de hand 

op enkele niet nader te noemen probleemtjes en schoonheidsfoutjes nae 

— Ontvangst-kommittee naar MAVO-aula. 

— 13,30 uur, Alle dweilers vertrekken, 

— 13,30 uur, Vakbondsbestuurders, Voorzitters BLG=en, G. Kanninga e„ae 

vertrekken naar MAVO-aulae 

= 15,45 uur, Aktiecentrum leeg. 

= 13,30 uur, Koffie wordt verzorgd door H. Buijsman- en Dhr. Meijere 

— Bij de poort staan de opvangers- en verwijzers: tewe K. Jonkhart, D, 

Korver, P, Schram, J. Hollenberg, C. Koopal, 

Werkwijze als volet: 

Binnenkomende ptoeg afprikken, omkeren en naar MA\VO-aula, af komende 

ploeg afprikken en doorsturen naar aula, Dagdienst niet afprikken maar 

doorlopen naar aula en dit allemaal in optocht, Eea lukt uitstekende 

Publiciteitsmedia volop in aktie



in 

- 14,15 uur, Kantorer- en fabrieksafdelingen nagenoeg leeg. Uitgezon- 
derd; Direktie, hoofden van Dienst en enkele noodzakelijke en/of en= 
kele principiële ‘verstekelingen, 

— ZAAL 
Í 

Afgeladen vol, opgebouwd van voor naar achter, ruim 400 mensen. 

Organisatie goed, sfeer idem, 

Op podium aanwezig: C‚ Wegman, Voorzitter 
YT, Boersma, ENV 
van der Ende "ENV 
De Glandorf, vertegenwoordiger personeel, 

Ce Kanninga, woordvoerder aktiekommitee Wormer 

C‚ Wegman opent (volgens procedure) en geeft het woord aan Boersma, 

Y. Boersma geeft aan dat dit een spontaan georganiseerde protestaktie 
is van de bedrijfsledengroepen FNV, CNV en VHP op de misdadige plaanen 
van de Raad van Bestuur van Van Gelder Papier, 

Naast een Wormer aangelegenheid geeft Boersma aan dat deze aktie veel 
verder gaat, Ze betreft ook binnen korte tijd Wapenveld, Renkum en 
Velgen, 

Men wil de grote gaten dichten (beleidsfouten) ten koste van de werk=- 
gelegenheid, 

De werkgelegenheid in het concern wordt hoogstens voor een half jaar 
vastgestelde, 

Meer dan duizend ontslagen dreigen, 

Dit is voor ons onaanvaardbaar. 

De gezamelijke vakvereniringen eisen: 

Werkgelegenheid garanderen, 

Investeren in de PM 11 en 22 en verder, 

CZ mede verantwoordelijk zijn voor financieringen 

Personeelsbestand handhaven, 

De Raad van Bestuur moet de aangekondigde besluiten terugnemen, 

van der Ende (CNV) 

Proef jaar Wormer alleen bedoeld om bedrijf af te slanken, 

VGP praat niet over alternatieven, dat betekent totale sluitinge 

Vakbonden zeggen: Investeren t.beve wefkgelegenheide, 

Ondernemers-politiek is langzaam afbouwen, 

Voorstel v.d, Ende: Eensgezind aktie voeren, CNV staat achter U ! 

De. Glandorf 

Er is nooit onderhandeld, we komen er niet eens aan toe, 

Beleidsmakers zijn schuldig aan deze situatie, werknemers mogen geen 
beleid maken, 

Resultaten van de laatste 10 jaar: Wormer maakte de- meeste winst. 
aan papierkant niets geinvesteerd, in asbest 8 keer zoveel dan in pa= 
pier, Roofbouw is er gepleegd, de schuldigen doen er niets aan



en 

— OVA em alle andere reorganisaties zijn het gevolg omdat zij het niet 
goed deden, 

Wormer vroeg om inversteringen, maar direkteur papierdivisie heeft er 
nooit wat aan gedaan, Alleen de problemen voor zich uit geschoven. 

Vestigingsleiding van Wormer had meer druk moeten uitoefenen, 

Hoe kan men in een proefjaar 10 jaar roofbouw goedmaken zonder inves- 
teringen? 

waarom mocht de OR het rapport van J. Pöry niet lezen? De direktie 
zeis rapport is waardeloos, er staat niets bijzonders in, Dit rapport 
en ook anderen waren niet waardeloos, als je maar investeert !'!! 

In het proef jaar wisten wij (Wormer) het verlies van 11 miljoen terug 
te brengen naar 5 miljoen, 

Onbenullige uitspraken van de Hoofden van Dienst zonder investeren 
verder te willen gaan. (Je zou er van gaan stotteren) 

Glandorf roept iedereen, ook in de rest van het concern, solidair te 
staan, 

Wordt lid van een vakvereniginge Naast de AOW heeft iedereen een bond 
nodige 

Hierna leest Glandorf het standpunt voor van de COR,‚ welke in extra 
vergadering bijeen was geweest, Dit unanieme standpunt onderschreef 
het standpunt van de vakverenigingen. 

- Ge Kanninga, 

Dit is een zaak van de gehele Wormerse bevolking. 

Wij dachten U te kunnen steunen door een aktie te kunnen voeren ter 
behoud van de papierfabriek Wormer, 

2700 handtekeningen zijn er verzameld en wij verwachten nog meer, 

Wij zullen deze (uiteraard in goed overleg met de bonden) aanbieden 
aan de Raad van Bestuur, 

De Wormer bevolking staat achter U, 

Hierna wordt een motie ingediend door B.ved.weel, Na voorlezing wordt 
deze zonder tegenstem, dus unaniem aangenomen, 

= Opdracht aan de vakbonden: 

Motie overhandigen aan de Raad vah Bestuur. 

Afschriften hiervan naar alle voorheen genoemde instanties, 

= Ye, Boersma. 

Onze taktiek is goed, dit blijkt uit de motie. 

Dit is het begin van de konfpontatie, 

Dat zoiets mogelijk is, is te danken aan kader en aktiegroep. 

Het zit de mensen dwars, wij moeten proberen aktie=bereidheid vanuit 
alle vestigingen te voeren. 

De plannen van de Raad van Bestuur moeten wij verijdelen. 

Als de Raad van Bestuur niet ingaat op de motie, zullen wij na A ook 
B moeten zeggen. 

Als wij verder gaan met aktie voeren zullen wij dat doen via leden= 
vergaderingen.



Ees 

Temand in de zaal is niet tevreden, wil data ofwel ultimatum stellen, 

Boersma: De tijd geeft aan welke datum ingevuld moet worden, maar het mm 

moet geen maanden gaan duren, 

15,20 uur: Cas Wegman dankt de sprekers en alle aanwezigen voor ver= 
trouwen en belangstelling, 

Hierna zaal ontruimen en opruimen, 16,00 uur de zaak geklaard, 
al sprekken wore clit cloe 

Ook de straat werd ontdaan van rotsooi, 

N, Ootes van Reenen ingelicht, Van Reenen stelt op prijs dat aktie= 
groep blijft tot machines zijn opgestarte 

Laatste bus om 15,45 uur vertrokken, \ soer Lue on gebleve 

Pers en andere media, alle schriftelijke mededelingen overhandigen 
welke de laatste dagen uitgegeven zijn, Bedrijfsmededelingen, OR=med, 
COR=med, en Yakbondsmededelingen, 

Aanwezig waren: 

NOS-Journaal. 

Hier en Nu (radio) 

Wereldomroep. 

Trouw, Zaanlander, Typhoon, N.H, Dagblad, Volkskrant, Waarheid? ZIN, 
ANP en vele fotografem, 

Opstarten sleet 

19,10 uur - start ketelhuis, DU ORT gr de 

19,50 uur -— aktiegroep naar huis vertrokken na Te met werkbaase 

20,45 Uur » start. PM, -20 

21,00 uur = start PM 11 

| 21s19 uur = start £M 8 

22eio uur = start PM ge 

In het algemeen goede reakties, 

Is voor herhaling en dan misschien wat uitvoeriger wel vatbaar, 

Het is tenslotte oorlog of je het wilt of niet, 

EINDE AKTIE!


