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VOOR DE PERS

OFFICIëLE OPENING
NIEUWE RADIOFABRIEK VAN VAN DER HEEM N.V.
IN SNEEK
DOOR DÉ COMMISSARIS DER KONINGIN
IN DE PROVINCIE FRIESLAND,
MR H.P. LINTHORST HPMA,
DONDERDAÎTJTJNI i964

Plaats
Kantine, tevens Ontspanningszaal, van de nieuwe fabriek,
Lorentzstraat 15, Sneek. (Aan de rijksweg van Sneek naar Joure.)

Aanvang
Elf uur. Na aankomst van de tegen half elf uitgenodigde gasten wordt
koffie met Sneker koek geserveerd, waarbij jongedames in Friese kle
derdracht assistentie verlenen.

Sprekers
Ir P.G. Zaaijer directeur Van der Heem N.V.

Prof.dr Sj. Groenman hoogleraar in de sociologie aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht.
“Industrievestiging in Friesland,
Achtergronden en Betekenis”.

Mr H.P. Linthorst Roman Commissaris der Koningin in de Pro
vincie Friesland.

(Deze toespraken worden uitgezonden door de Regionale Omroep Noord
en Oost — RONO — en zullen tevens door het personeel beluisterd kun—
nen worden.)

Openingshandeling
Het verwijderen van het voorgordijn, waardoor op het toneel een uit
gebreide expositie zichtbaar wordt van het produktenassortiment der
Van der Heemhedrijven. Opschrift : Sneek — Racliostad. Geflankeerd
door twee Friezinnen.

Voordracht van prof. Groenman.
Duur circa een half uur. Volledige tekst wordt op aanvraag verstrekt
door Van der Heem N.V., afdeling Public Relations, postbus 1030, Den
Haag. Telefoon : 070/814311 (toestel 522).

Vervolg van het programma
Na de toespraken en het serveren van een glas champagne wordt gelegen
heid geboden de fabriek te bezichtigen. ondleiders zijn te herkennen
aan een op de revers of in de borstzak gedragen naamspeld of —kaart,
Meer in het bijzonder bouwtechnisch geïnteresseerde gasten kunnen des—
verzocht worden rondgeleid door de heren H. Bouma en F. Badoma, mede
werkers van het architectenbureau G.W. Goodijk.
Dranken, gesorteerde broodjes en koffie worden aangeboden.

Aanwezigen (voorzover niet reeds gsroemd)
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Commissarissen, directie en onderdirecteuren van Van der Neem N.V.
L. Rasterhoff, burgemeester van Sneek.
Mr L.G. Wansink, plv.—directeur—generaal v.d. Industrialisatie en de

Energievoorziening.
Drs A. de Boer, voorzitter, en mr B, Olthof, secretaris, van de

Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland.
Mr E. Foppes, directeur ETIF.
Ir A.F. Spruyt, hoofdingenieur—directeur Rijkswaterstaat.
J. Heetla, inspecteur Arbeidsvoorziening (als vervanger van de

hoofdinspecteur—directeur Arbeidsvoorziening in de
provincie Friesland).

Jhr ir R.E, Laman Trip, directeur Verenigde Stofzuigerfabrieken,
voorzitter FOEGIN.

G.P. Tjallema, voorzitter departement Sneek van de Nederlandsche
Mij voor Nijverheid en Handel.

Verscheidene burgemeesters van gemeenten in de Zuidwestboek, leden
van Provinciale Staten, wethouders, raadsleden, directeuren GAB en
andere hoofden van dienst en verdere autoriteiten.
G.W. Goodijk, architect van de fabriek.
A. Koster, directeur Bouw— en Aannemingsmaatschappij FRISO N.V.
Onderaannemers en overige leveranciers.
Directies van bevriende bedrijven, onder andere van
F.5. Stokvis en Zonen N.V.
Bestuursleden van de stichting Sudergoa, de Vereniging van Sneker
Zakenlieden en van talrijke andere organisaties.
Ir J. Peelen, bedrijfsleider van de fabriek en A. van der Kade, die
deze functie binnenkort zal overnemen.
De juist kort geleden geïnstalleerde Ondernemingsraad van Van der
Neem—Sneek
En vele anderen.
Verscheidene aanwezigen vergezeld van echtgenote.

Voorgeschiedenis, bouwtijd e.d.

september 1960

mei 1961

september 1961

december 1961
mei 1962
april 1963
mei 1964
11 juni 1964

Het tekort aan arbeidskrachten in Den Haag en Utrecht
en omgeving doet de directie van Van der Neem N.V.
— na een uitgebreid vestigingsplaatsonderzoek — be—
sluiten tot de bouw van een fabriek in Sneek als toe—
leveringsbedrijf van preparaties en units ten behoeve
van de radio— en TV—fabriek in Den Haag.
Tijdelijke, van de gemeente Sneek gehuurde, fabrieks—
hal aan de Vrijbuiterstraat betrokken.
Oorspronkelijke besluit, mede op grond van de inmid
dels reeds gedane ervaringen, gewijzigd de fabriek
in Sneek zal tot taak krijgen de fabricage van com
plete ERRES—radiotoestellen en onder andere tevens
een afdeling metaalbewerking omvatten.
Rijkegoedkeuring ontvangen.
Met het heiwerk begonnen.
Start van de bouw van het hoofdcornplex.
Verhuizing van tijdelijke hal naar nieuwe fabriek.
Officiële opening.

Bouwkosten
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(Bouwkosten)

De totale bouwkosten bedragen oa 3,7 miljoen gulden.
In dit bedrag is niet begrepen de grondprijs en de aanschafkosten
van de machines en installaties. Bov?ndien vallen buiten dit bedrag
vanzelfsprekend de kosten van de inventaris van fabriek, kantoren
en magazijnen.

Oppervlakte
2De totale terreinoppervlakte bedraagt 19.000 m . Het gebouw heeft

een grondoppervlakte van 7.100 m2 met een aangrenzende rijwiel—,
bromfiets— en autostalling van ± 1.400 m2 en een oppervlakte van
3.130 m2 op de le verdieping. De lengte bedraagt 100 m, de breedte
60 rn en de maximum hoogte 9,5 m. De drie produktieruimten zijn elk
50 rn lang, 20 rn breed en 7 m hoog tot het plafond, dat voorzien is
van geluidsisolatie. De vloeren zijn berekend op een nuttige belas
ting van 1.000 kg per m2.
De beglazing is royaal. De ramen zijn meer dan 14 m hoog en voorzien
van Zonwering,
Verwarming en ventilatie bevinden zich onder de ramen en in het pla
fond.
De dakranden van voor— en achterbouw zijn van geanodiseerd aluminium.

Enige verwerkte materialen
564 gewapend—betonpalen, gemiddelde lengte 16 m

2.300 m3 gewapend. beton.
138.000 kg staal ten behoeve van het gewapend beton.
340.000 kg staal voor het staalskelet.
550.000 metselstenen.

10,5 km daksporen.
16,5 km plafondtegels.

3.300 m2 i:waaitaal vloerelementen voor de vercliepingvloeren.
4.000 rn2 akoestische plafonds.
3.300 m2 glas.
3.500 m TL—buis.

12 km kabel en draad.
4,5 km buis en pijp.

7.500 m3 zand en aarde voor de ophoging van het terrein werden ver
werkt.

Indeling
De fabriek omvat onder meer de volgende afdelingen.
— Montageafdeling voor de montage van
— Magazijnen en expeditie : alle materialen, onderdelen, ha1ffabrik—

ten en eindproclukten vinden via deze afdeling hun bestemming in het
bedrijf of daarbuiten.

— Inkuiperij en inpakkerij op deze afdeling worden de radio’s win—
gekuipt”, dat wil zeggen de chassis waarop de onderdelen zijn ge
monteerd worden in de radiokasten geplaatst. Deze radiokasten wor
den in de Kastenfabriek van het Haagse bedrijf vervaardigd. Nadat
het apparaat is ingekuipt zorgen de inpakkers voor het verzendklaar
maken van de toestellen.

— Gereed.schapmakerij deze modern uitgeruste afdeling zal moeten zor
gen voor de aanmaak van alle speciale gereedschappen zoals stempels,
mallen e.d.

— Stafafdelingen, onder meer ten behoeve van : werkvoorbereidirig,
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(indeling)

produktieplanning. materiaalvoorziening, fabrieksadminietratie,
personeelszorg. Medische Dienst eed.

Personeel sbezettin
De totale personeelsbezetting van alle Nederlandse Van der Heembedri—
ven bedroeg per ultimo 1963 3.170 personen.
De nieuwe radiofabriek zal werkgelegenheid scheppen voor circa 350
werknemers, naderhand te verhogen tot omstreeks 500.

Feiten en cijfers over Van der Heem NV.

1926 (1 mei) : Oprichting van de onderneming.
In de beginjaren uitsluitend fabricage van radio—
toestellen5 die van 1927 af via R.S. Stokvis en
Zonen NV. te Rotterdam op de markt worden gebracht.
Dit heeft tot gevolg dat de radio’s het handelsmerk
raî. Stkvis dragen, namelijk: ERRES. (R.S.)
Iedere ERRES—radio is dus een Van der Heemprodukt.

1929 : Concentratie van de over talloze panden verdeelde
bedrijfsafdelingen in een fabriek aan de Stortebeker—
straat te Den Haag.

1938 : Onderneming bestoat l2 jaar.
President—commissaris J. van Randwijk legt eerste
steen voor nieuw fabriekegebouw aan de Maanweg.

1939 (14 juli) : Feestelijke opening nieuw gebouw door dr H.M.
Hirschfeld, directeur—generaal van Handel en Nijver—
heid.
Personeelsbezetting overschrijdt de 500.

1946 : Nevenbedrijf in Utrecht wordt in gebruik genomen.
1948 — 1957 Modern nabewerkingsgebouw komt gereed; met de pro—

duktie van de SOLEX wordt begonnen; een telecommu—
nicatiegebouw met ruime laboratoria wordt aan het
complex toegevoegd; opening bedrijfsschool.
Nieuwe fabriek voor radio— en televisiekasten.

1961 (i mei) Start produktie radio—onderdelen in een montagehal
aan de Vrijbuiterstraat in Sneek.

2 februari 1962: Het eerste complete radiotoestel wordt afgeleverd
door de vestiging Sneek.

1962 2e nieuwe fabriek voor telecommunicatieapparatuur
in Den Haag, speciaal ten behoeve van het Starfighter—
project.
Opening Van der Heem’s IRANIAN ELECTRONICS INDUSTRIES
in Teheran.
Vestiging van Van der Heem’s SKANDINAVIA A/S te Kopett—
hagen.

11 juni 1964 : Opening van Van der Heem—Sneek.
“SNEEK — RADIOSTAD — VAN DER HEEM’.

FOTO’S
Foto’s van cle ore ngs’iorikmst (alsmede — op aanvraag — van het
fabrieksexteriour en —interieur) wordn aan de aangesloten bladen
toegezonden door het Fotobedrijf van het ANP, Amsterdam.
Ook zijn zij op aanvraag verkrijgbaar bij Van der Heem N.V., afdeling
Public Relations2 Pen Haag. Postbus 1i3O. Telefoon 070/814311.

—5—



VAN DER HEEM N.V. — DEN HAAG — NEDERLAND

Van afdeling Den Haag—aanweg
Public Relations juni 1964

blad. —5--

Architect, aannemer, en dergelijke
G.W. Goodijk, architect, Sneek.

N.V. Bouw— & Aannemingsmaatschappij FRISO, Sneek.

Bailey Constructiewerkplaats en Machinefabriek, Nieuw—Lekkerland —

staalconstructie,
N.V. Schokbeton, Kampen — gevelkolommen.
N.V. Mohrmann en Go, Leeuwarden — aluminium kozijnen en ramen.
N.V, Feenstra, Heerenvean — centrale verwarming.
N.V. Landustrie, Sneek — elektrische installatie.
Fa Joh. Kijzerwaard & Zn, Berkel — schoorsteenbouw.
f1. Sluyter, Sneek — schilderwerk.
Jan Hamer & Go, Amsterdam—O — koffielift.
Fa Bekker, Leeuwarden — loodgieterswerk.
N.V. Nierstrasz, Amsterdam — vloerafwerking.
N.V. Latexfalt, I.eden — vioerafwerking.
Fa C.L. Nauta, Ileeg — afrasterings— en toegangshekken.
N.V. A. Ooms, Sneek — grond— en wegenbouwwerken.
N.V. Nijs & Vale, Nijmegen — aluminium jalouziSn.
N.V. Heringa & Wuthrich, Haarlem — bliksemafleiderinstallatie.
N.V. Lindeteves—Jacoberg, Amsterdam—Z — hydraulische goedererilift.
Normy, Halfweg—Holland — glasdakoonstructie.
N.V. Ferrocal, Doesburg — heteluchtkanalen.
Dotinga, Sneek — tuinaanleg.
Grondbedrijf Van Es, Appingedam — grondonderzoek.
T. Vegter & Zoon, Groningen — afwerking heiwerk.
Hardglas, Zoetermeer — toegangspui hoofdingang.
Braat N.V., Den Haag — aluminium dakranden.
RET, TJtrecht — plafond en plastic platen.
Technische Unie9 Amsterdam — unipro—dural montage plafond.
Nultiper, Den Haag — omroepinstallaties.

N.V. Pieterman, Schieclam — hardglaGdeuren.
N.V. A. Kwint, Leeuwarden — vouwwanden.
J. Haitsma N.V., Harlingen — betonpalen.
Erven B.J. Feenstra, Sneek — bouwmaterialen.
Alkema’s Ijzerhandel, Sneek — hang— en sluitwerk.
N.V. Vc’rmbeton, Zevenbergen — Kwaaitaal—segmentvioeren.
N.V. Treetex, Utrecht — akoestische plafonds.
N.V. Halbertsma, Grouw — deuren.
N.V. Stramit, Someren — dakplaten.
Juf, van der Werf, Sneek — tegelwerken.
Aukema, Sneek — vloerbedekking.
Betonindustrie Kemper, IJsselmonde — rijwielblokken.
f1. Brennnkmeijer en Zonen, Sneek — gordijnen en tapijt.
J. Sikma, Sneek, Loodgietersbedrijf — laboratorium bekleding met blik.
N.V. Rijpkema Machinefabriek — ijzerwerk.
Fa S.G. Ruiter & Zn Machinefabriek — ijzerwerk.
Noorder Glashanriel, J. van Oostendorp, Sneek — glaswerk.
R.S. Stokvis — sanitair, bouwstaal, waterleiding—, centrale verwarming

en elektrotechnisch materiaal, verlichtingsarmaturen,
hang— en sluitwerk.

Ingenieursbureau J.A. Kielman & J, Bootsma, Leeuwarden — betonberekeningen.
‘tEn bmar”, Lemmer — vloertegels.
Wagenmakers, Leeuwarden — vloerenbd.rijf.
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Oskamp — ketelbemetseling.
Cleton, Schiedam — isolatie leiding centrale verwarming.
Ksterman, Ouwsterhaule—Fr. — smeedwerk,
Van Zwanenburg N.V., Rotterdam — keukeninrichting.
Philips Nederland. NV., Amsterdam — neon reclames.
Loggere Metaalwerken, Amsterdam — garderobe—inrichting.
Kantoorservice, Rotterdam — kantinemeubilair.
Hazemeijer, Hengelo — Capital—sohakelkasten.
Kromhout, Amsterdam — noodaggregaat.
Vendor, Heemstede — zeepautomaten.
UMS—Pastoe N.V., Utrecht — stoelen, tafels, directiebureau.
De Vrij, Leeuwarden — meubilair in hall.
Fa Kapelleveen, Den Dolder — montagetafels.

x
xxx

x

Overige evenementen
Donderdagavond feestavond voor genodigden in het Amicitia Theater in
Sneek. Cabaretprogramma verzorgd. door Van der Neem’s Ontspannings—
groepen.
Vrijdagavond feestavond voor het personeel van Van der Heem—Sneek
met introducees, Cabaret en varité verzorgd door beroepsartiesten.
Na afloop bal.
Zaterdagmiddag van twee tot vijf gelegenheid voor belangstellenden
de nieuwe fabriek te bezichtigen. Elk kwartier een bus van het sta
tion naar de fabriek v.v. met verscheidene stoppiaatsen onderweg.

Op de openingsdag ontvangt het personeel van de Van der Heembedrijven
buiten Sneek een Sneker koek.

x
xxx

x

N.B.
Bij overneming van deze gegevens in uw blad zal toezending van een
documentatie—exemplaar aan Van der Neem N.V., afdeling Public
Relations, postbus 1030, Den Haag, zeer op prijs worden gesteld.

x
xxx

xxxix
xxx

x

p.c. 321 vL/V
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Toespraak van Ir. P.G. Zaaijer, directeur Van der Neem N.V. bij de opening
van de nieuwe fabriek in Sneek, 11 juni 1964.

Mijnheer de Connissaris der Koningin,
Mijne Heren Burgemeesters,
Mijnheer de Plv. Dir.-Generaal der Industrialisatie,
Dames en Heren,

Ik acht mij bevoorrecht u hier, namens het bestuur van Van der Heem,
bij Van der Neem-Sneek welkom te mogen heten.
Het bestuur van Van der Heem stelt het op hoge prijs dat u, mijnheer de
Coimnissaris, door uw aanwezigheid en uw bereidheid de openingsplechtig
heid van deze fabriek te verrichten, relif aan dit feestelijk gebeuren
heeft willen geven.
Ook u, mijnheer de Burgemeester, die ons vanaf het eerste begin steeds
met raad en daad t4r zijde heeft gestaan, moge ik wel in het bijzonder
welkom heten.

Dames en Heren,

Een snelgroeiend bedrijf als Van der Heem is, ziet zich zo eens in de 3 5
jaar genoodzaakt beslissingen te nemen voor uitbreiding van haar fabricage-
faciliteiten.

Vroeger, dit te verstaan als tot voor 5 10 jaar, stichtte men dan zo
dichmogelijk bij het moederbedrijf een nieuw gebouw, waarin de groeiende
produktie ondergebracht werd, welk systeem door de geringe afstand tussen
de bedrijven niet al te veel transport- en oonmuxiicatieproblemen opriep.
Dat men wel eens onvoldoende personeel zou kunnen krijgen om deze gebouwen
te vullen, was in het algemeen geen zware overweging waard.
Toen ruim drie jaar geleden besluiten genomen moesten worden over capaci
teitsuitbreiding was er in het bijzonder in het Westen van het land wl een
personeelsprobleem ontstaan.

Speciaal in Den Haag, waar ons moederbedrijf gevestigd is, heeft de na
oorlogse ontwikkeling geleid tot een ernatige schaarste aan medewerkers
op velerlei gebied. Zo heeft de aanzienlijke groei van het overheids- en semi-
overheidsapparaat, de overheid in het bijzonder ook op het gebied van het
vrouwelijk personeel, tot een geduchte concurrent van de industrie gemaakt.

Onder deze omstandigheden is toen het besluit gevallen buiten Dan Haag te
gaan en aan een interne studiecomnissie werd opgedragen de directie over
de vestigingsplaats te adviseren.

Om een lang verhaal kort te maken, uit deze studie kwam als meest-aanbe
velenswaardig de provincie Friesland met haar tweede stad Sneek tevoorschijn.
De vestigingsplaats Sneek is dus welbewust gekozen, waarbij tal van factoren
een rol gespeeld hebben. In de eerste plaats uiteraard de verwachting dat de
vestiging in een aantal jaren zou kunnen uitgroeien tot een fabriek met ± 500
personeelsleden. Daarnaast speelden de mentaliteit van de bevolking, de gun

stige ligging in de nog weinig getxxlustrialiseerde Zuidwesthoek, de krachtige
steun, die van het Gemeentebestuur werd ondervonden en ook nog enkele imponde

rabilia een rol bij de definitieve keuze. -

•k.



VAN DER HEEM N.V. - DEN HAAG - NEDERLANDVan afdeling Getypt door Den Haag - MaanwegPublic Relations mej. v.d. Berg 9 juni 1964
Blad 2

Zo werd op 1 mei 1962 gestart in een door het Gemeentebestuur in recordtijd opgerichte industriehal met de fabricage van radio-deelmontagea.Parallel hieraan werd begonnen met het ontwerp van’deze fabriek en reedsin december 1961 werd de Rijksgoedkeuring voor de bouw ontvangen.Inmiddels was door zich in Den Haag wijzigende omstandigheden besloten degehele radiöproduktie naar Sneek over te brengen en in februari 1962 werdhet eerste conlete toestel afgeleverd. Hierdoor was het oorspronkelijkekarakter van de fabriek Sneek - een toeleveringsbedrijf van Den Haag -totaal gewijzigd en werd het bedrijf Sneek een echte Ra.diofabriek.
In mei 1962 werd met het heien van de Nieuwbouw begonnen, doch door de langdurige en strenge winter van 1962/63 kon eerst in april 1963 met de eigenlijkebouw aangevangen worden en thans is het zover, Dames en Heren1 dat de Nieuwbouw met een bezetting van bijna 200 personeelsleden betrokken kon worden enstaan wij nu dan voor de officiële opening,

Drieënhalf jaar is een lange tijd en deze heeft voor Friesland en Sneek ookniet stilgestaan. Sonmiige van de overwegingen waarop Friesland en Sneek als• vestigingsplaats werd gekozen, gelden vandaag niet meer. Ook Friesland kent• nu haar personeelsproblemen en slechts die ondernemingen zullen hun personeelsbestand in stand kunnen houden en uit kunnen bz’eiden, die het juistesociale beleid weten te voeren.

Van het begin af aan heeft de bedrijfsleiding van Van der Heem-Sneek getrachteen progressief beleid te- voeren, goede in- en externe verhoudingen te scheppen, goede contacten te onderhouden met Overheid, erkende vakorganisaties enandere daarvoor in aargnerking komende instellingen op sociaal gebied. Dit beleid heeft tenslotte zijn bekroning gevonden in de eerste ondernemingsraad vanVan der Heem-Sneek, die ik twee weken geleden in dit gebouw getnstalleerd heb.In deze 3 jaar is enorm veel werk verrioht, waarvan de last voor een groot gedeelte op de schouders van Ir. Peelen neergekomen is. De heer Peelen, die ikin 1960 opdracht gegeven heb, deze nederzetting op te richten en tevensdaarvoor een fabriek voor 500 man te bouwen, heeft zich van deze taak op voortreffelijke wijze gekweten. Hij heeft in die tijd waarlijk een dubbele dagtaak• verricht en de onderneming is hem voor zijn prestaties grote dank verschuldigd.Het spijt ons daarom zeer dat Ir. Peelen om redenen van persoonlijke aard verzocht heeft wederom een functie in Den Haag te mogen uitoefenen.
Wij zijn echter zo gelukkig geweest in eigen gelederen een opvolger te vinden.waarvan we vertrouwen dat hij het tot nog toe gevoerde beleid zal. voortzetten.
Even een enkel gegeven over het gebou. De beschikbare terrein-oppervlaktebedraagt 1,9 ha, warvan nu ± 7.000 in bebouwd is met een nuttig vloeroppervlak van ± 10.000 in en omdat we ons hier nog in de oude Middelzee bevinden,staande op 521 palen van ± 16 meter lengte.De bouw heeft zonder de grond, doch conpleet met installaties zoals verwarming,lichte kracht, perslucht enz. f 3,75 miljoen gekost, dat is dus f 375,--per m” bedrijfsoppervlalçte, wat in het huidige tijdsgewricht een redelijk bedragie.
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Dit zijn alleen de nuchtere cijfers; ze zeggen niets over het uiterlijk en de
woonbaarheid van dit gebouw.
Ik wil geen van beide aanprijzen; ieder oordele voor zichzelf. Maar ik wil
wel zeggen, dat de tweede man, waaraan Van der Heem met betrekking tot Sneek
grote dank verschuldigd is, de architect van dit gebouw is, de heer Goodijk.
De heer Goodijk die eigenlijk geen ervaring in fabrieksbouw had, heeft in goede
samenwerking met onze technici, kans gezien dit fraaie, doelmatige en niet te
dure gebouw te ontwerpen, dat .n het landschap niet detoneert, ja misschien
wel een sieraad genoemd mag worden.

Een architect heeft dikwijls een ondankbare taak; hij timmert nu eenmaal aan
de weg en staat aan velerlei kritiek bloot. Maar ik geloof, dat er slechts wei
nigen zullen zijn, die geen goede woorden voor deze schepping over hebben en
ik geloof dat wij er de heer Goodijk hartelijk geluk mee mogen wensen.
Het is natuurlijk niet doenlijk om alle personen en ondernemingen die een bij
drage in de totstandkoming van dit gebouw geleverd hebben, te memoreren. Een
uitzondering wil ik maken voor de hoofdaanneemster deN.V. Friso, die onder
leiding van de heer Koster, deze bouw, gedeeltelijk onder moeilijke omstan
digheden, tot stand bracht.

Grote steun hebben wij bij de oplossing van tal van problemen gehad van de
Overheid, zowel van de zijde van het Ministerie van Economische Zaken, als van
de procinciale en gemeentelijke autoriteiten en diensten.
Vooral deze laatste, de Gemeentelijke diensten, wil ik niet onvermeld laten,
daar wij speciaal van de zijde van Gemeentewerken, vooral in de beginperiode
grote steun hebben gehad. Ik wil hen in de figuur van Burgemeester Rasterhoff
onze grote dank betuigen.

Ook wil ik niet onvermeld laten de welwillende aandacht die de Friese pers
van meet af aan, aan dit project besteed heeft. De contacten met de pers zijn
tot nu toe allerprettigst geweest en ik betuig de daarvoor verantwoordelijke
heren graag mijn welgemeende dank.
Er blijven natuurlijk nog altijd dingen te wensen over, en nu ga ik het niet
hebben over de wegaansluiting, maar ik ben overtuigd, dat ook deze zo spoedig
mogelijk tot stand zullen komen.

U, mijnheer de Commissaris zijn wij grote dank verschuldigd, niet alleen voor
de steun, die wij ondervonden hebben van de zijde der provinciale autoriteiten,
maar ik wil nogmaals in het bijzonder uw bereidheid memoreren de officile
opening te willen verrichten.
Wij zien hierin een syniptoom van de betekenis die het provinciaal bestuur aan
deze vestiging hecht.

Dames en heren, ik wilde het hierbij laten. Ik hoop dat wij als organisatie
kans zien voldöende werk naar Sneek te brengen en ik hoop dat Van der Heern-Sneek
kans ziet de mensen te vinden om deze werkzaamheden te verrichten.
Ik heb 2 weken terug bij de installatie van de eerste O.R.-Sneek nog betoogd,
dat een fraai gebouw en een doelmatige inrichting alleen geen radiotoesteilen voor
brengen. Daarvoor zijn mensen nodig en deze mensen moeten voldoening in hun werk
kunnen vinden.



Den Haag - Maanweg

9 juni 1964
blad 4

_. ‘

Van afdeling
Public Relations

Getypt door
mej .v.d.Berg

En dat laatste is alleen mogelijk als ze het gevoel hebben dat ze mee

tellen, dat over hun belangen gewaakt wordt en dat ze inspraak hebben

in de gang van zaken.

Als de bedrijfsleiding dit goed voor ogen houdt, dan geloof ik dat voor

deze onderneming de mensen gevonden kunnen worden, die voor de produktie

nodig zijn en dat deze een produkt kunnen voortbrengen waarmee we op de

wereldmarkt kunnen concurreren. Eerst dan is de bloei en de continuteit

van deze vestiging verzekerd.
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Industrievestiging in Friesland, achtergronden en betekenis.

Voordracht van Prof. Dr. S.J. Groenman ter gelegenheid van de opening van
de nieuwe fabriek van Van der Heern N.V. te Sneek op donderdag 11 juni 196k.

Het is in vele gevallen een goede benadering om bij de beoordeling van een
nieuw samenlevingselement - en zo wil ik dit nieuwe bedrijf noemen - aller
eerst aandacht te geven aan een paar ruimere kaders waarbinnen dit element
een plaats krijgt. Ik zou natuurlijk iets kunnen gaan zeggen omtrent de
noodzaak van industrialisatie in dit dichtbevolkte land met zijn nog altijd
snel groeiende bevolking. Ik wil daar niet of nauwelijks op ingaan. Die nood
zaak is meen ik aan ons allen duidelijk. Wie nog wil tegenvoeren, dat de
spanning op de arbeidsmarkt tot voorzichtigheid zou kunnen manen met een ver
dere uitbreiding van de industrie zij er op gewezen, dat onze bevolking in
zoiets als 5 of als men wat optimistischer is 6 jaren met een miljoen men
sen toeneemt. Daar moet inderdaad wat voor gedaan worden.

Het is nuttiger, dat ik even stilsta bij een verdere industrialisatie van
het Noorden des lands en dan met name bij die van Friesland. Er is weleens
de mening geuit, dat er de laatste jaren zoveel in het Noorden is gebeurd,
dat men op grond daarvan bepaaldelijk matiging zou kunnen betrachten met
het stimuleren van de industrievestiging in dit landsdeel. Er is immers geen
sprake meer van een StUctuurwerkloosheid en deze structuurwerlçloosheid heeft
destijds bij de aanwijzing van ontwikkelingsgebieden, oritwikkelingskernen
of hoe men de probleemeenheden wil aanduiden een grote rol gespeeld, - waar
mee ik overigens niet wil beweren, dat wij in Nederland bij onze ontwikkelings-
politiek alleen naar economische indicaties hebben gekeken. Gelukkig niet

Nu is het gevaarlijk op grond van het ontbreken van structuurwerkloosheid te
concluderen, dat er geen behoefte zou bestaan aan een actieve industrialisa
tiepolitiek.Voor het Noorden des lands geldt hetzelfde als wat zojuist ge
zegd werd voor geheel Nederland: er is een groeiende bevolking, waarvoor
gedurig arbeidsplaatsen moeten worden gecreëerd. Zolang onze bevolking gesta
dig blijft groeien kan men de Staat der Nederlanden het best vergelijken met
een huisvrouw: zij komt nooit klaar, zij mag nooit op haar lauweren gaan
rusten. Nu denk ik bij de industrialisatie natuurlijk maar ten dele aan die
ons ook bij de tegenwoordige schaalvergroting zo dierbare Nederlandse Staat.
In ons economisch bestel schept hij vooral het algemene raam, waarbinnen de
welvaartsbevordering plaats grijpt en hij laat het aan de particuliere on
dernemer over om het raam op te vullen. Gelijk de zoëven genoemde huisvrouw
schept de overheid een milieu, houdt het in stand, en herschept het alnaar
de behoeften. Een verslappende aandacht is daarbij niet toegestaan. Aktieve
welvaartsbevordering, in casu industrialisatie, moet steeds doorgaan. Als er
geen structuur’werkloosheid bestaat betekent dat alleen, dat de dagtaak goed
voibracht is. Morgen is er opnieuw veel te doen. Daarbij komt bij, dat het
Noorden nog altijd vertrekverliezen vertoont. Een mogelijk evenwicht op de
arbeidsmarkt, misschien met tekenen van arbeidskrapheid, is dan ook ontstaan
door het wegtrekken van mensen, die, zo zij gebleven zouden zijn, het evenwicht
zouden hebben verstoord.
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Noordelingen, Friezen ook, zul]n van dit vertrekoverschot zeggen, dat
het een schadepost is. Ik ben objectief genoeg om te erkennen, dat de
wegtrekkenden elders tot de welvaart van Nederland zullen hebben bijge-.
dragen. Iets anders is evenwel, dat een regionale welvaartspolitiek er
niet op mag rekenen, dat de mensen wel zo vriendelijk zullen zijn om weg
te trekken. Zij moet ook uitgaan van de gedachte, dat een deel der weg
trekkenden liever in het Noorden zou zijn gebleven als er voldoende pas
send werk geweest zou zijn in hun omgeving. Het vertrekoverschot is niet
een constante grootheid. De toeneming van de werkgelegenheid in het Noor
den, zeker ook in Friesland, heeft het in niet onbelangrijke mate kleiner
kunnen maken.

Er is in Friesland, om mij nu tot deze provincie te beperken, in de afge
lopen jaren een gestadige, zij het wisselende uitbreiding geweest van het
aantal arbeidsplaatsen in de industrie. Men brenge de wisselingen in de
cijfers per jaar niet in een te direct verband met de belangstelling van
buiten om in Friesland een bedrijf te beginnen, omdat een bedrijf, dat op
31 mei een arbeidsmarkt meent te zien niet op 1 juni zijn poorten opent.
Ook niet op 1 november van hetzelfde jaar. In een jaar, dat het aantal ar
beidsplaatsen betrekkelijk weinig uitbreiding ondergaat, kan de belang
stelling voor effectieve vestiging zeer wel zeer groot zijn geweest. Als
we minder op de afzonderlijke jaren letten en dus niet concluderen uit
een wat achterblijvend jaarcijfer, dat de gang der industrialisatie er
wat uit is, omdat de situatie als het ware verzadigd zou zijn, dan blijkt
het zo te zijn, dat de industrialisatie van Friesland over de afgelopen
jaren nog altijd niet zo sterk is geweest als zij had moeten zijn op grond
van de bevolkingsgroei. Men kan dan rustig nog daarbij aannemen, dat een
geregeld vertrek normaal genoemd mag worden. Het Economisch-Technologisch
Instituut heeft hierover cijfers beschikbaar, die dankzij de grote ervaring
waarover dit Instituut beschikt voldoende hard zijn om deze conclusie tc
te laten. Laat ik een enkel cijfer noemen, dat ons wat dichter brengt bij
de aanleiding die er vandaag is om de industrialisatie van Friesland onder
de loep te nemen: van de totale industriele expansie tussen 1950 en 1963
kwam niet minder dan 64% voor rekening van nieuwe vestigingen. Let wel,
dit ging om de expansie, dus om wat er sedert 1950 is bijgekomen in oude
en nieuwe industrie. Bezien we de gehele nijverheid, te weten de bedrijven
met 10 of meer arbeidskrachten, dan werkte in 1963 25% der werknemers in
de Friese industrie in bedrijven, die na 1950 zijn gevestigd. Uit de cij
fers valt heel duidelijk af te leiden, dat de nieuwe industrie uit het Frie

[ se welvaartsbeeld eenvoudig niet weg te denken is. Zou er een einde komen
aan de toevloed van bedrijven van buiten, dan zou dit aan de groeikracht
van de Friese industrie in belangrijke mate afbreuk doen. Het valt natuur
lijk te onderstellen, dat de in de laatste jaren gevestigde bedrijven nog
niet alle hun uiteindelijke grootte hebben bereikt, zodat ook zonder veel
nieuwe vestigingen er nog vooreei’st wel groei in de Friese industrie zal
zitten. Nieuwe vestigingen, die in Friesland zelf hun oorsprong vinden,
zijn natuurlijk ook een reële mogelijkheid gebleken. Naarmate Friesland verder
industrialiseert zal die magelijkheid zonder twijfel sterker worden verwe
zenlijkt. Er heeft zich na de oorlog al een belangrijke structuurwijziging

L in deze zin voltrokken, dat de metaalindustrie de voedings-en genotmiddel-
industrie met inbegrip van de zuivelindustrie bezig is voorbij te streven.
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Wellicht, dat het bedrijf, dat vandaa officieel wordt geopend, in de
komende maanden juist het laatste sfootje geeft, dat de metaaLindu
strie op de eerste plaats brengt. Dat betekent toch wel een geheel ver
nieuwd industrieel patroon, het betekent een vernieuwd klimaat. In zulk
een gewijzigd klimaat zijn de kansen op vestigingen van binnenuit gro
ter dan vroeger. Het beeld, dat de ontwiikeling van de Friese industrie
op het ogenblik vertoont, wettigt evenwel de uitspraak, dat Friesland
voor de komende periode vestigingen van buiten nog niet kan missen. Om
mijn betoog tot dusverre nog eens kort samen te vatten: voortgaande in
dustnialisatie binnen het raam van een aktieve industrialisatiepolitiek
blijft in Friesland noodzakelijk en daarbij kunnen vestigingen van bui
ten niet worden gemist.

Ik wil aan het voorgaande nog een paar andere opmerkingen van algemene
aard, die ook op Friesland slaan, verbinden. Er is bij de overwegingen
van een actieve welvaartspolitiek voor probleemgebieden, een politiek
waarvan de Nederlanders geenszins het monopolie hebben en waarvan zij
ook niet het eerstgeboorterecht kunnen opeisen, weleens de vraag opge
worpen, wat nu preferabel is: uitbreiding van bestaande bedrijven ofwel
vestiging van nieuwe bedrijven. Het verstandige antwoord op een dergelijk
alternatief is natuurlijk steeds: beide zijn nodig en nuttig. Een aan
tal ervaringen maken het evenwel nodig op de wenselijkheid van nieuwe
vestigingen, vooral ook vestigingen van buiten, te onderstrepen. De eer
ste ervaring is de volgende: Stel, dat er in een gebied een aanwiJsbaar
arbeidsoverschot is van 1000 werkkrachten. Er vestigt zich op basis van
dit overschot een bedrijf, dat na enkele jaren werk verschaft aan 500
man personeel. Dit nu zou volgens Bartjens moeten betekenen, dat de aan
wijsbare werkloosheid, als ik afzie van correcties die nodig zijn in ver
band met het tijdsverloop, met 500 personen terugloopt. In feite evenwel
loopt die werklossheid met minder personen terug. En wel hierom, omdat
het nieuwe bedrijf erin geslaagd is latente werkloosheid aan te boren
ofwel arbeidskrachten te vin&n, die niet als werklozen waren geregi
streerd. We kunnen daarbij denken aan arbeidskrachten die verscholen zijn-
in de landbouw en die eerst door een nieuwe stimulans zichtbaar worden
en naar de industrie overgaan. We kunnen ook denken aan vrouwenarbeid. Een
ander punt is natuurlijk, dat een nieuw bedrijf ook arbeidskrachten van
buiten aantrekt of meeneemt.

Het verschijnsel dat een nieuw bedrijf potentiele arbeidskrachten maakt,
doét zich het sterkst voor bij bedrijven, die iets geheel nieuws betekenen
voor de streek, dus bij bedrijven die van buiten komen, en die door hun aard
en ook door hun geplande omvang de overgang naar de industrie met een zeke
re schok-werking opnieuw aan de orde stellen. De ervaring leert, dat een
nieuw bedrijf, dat bij vestiging van een bepaalde toekomstige personeels
grootte uitgaat, dit aantal, ondanks de aanvankelijke schijn van het te-.
gendeel, inderdaad bereikt. Ik wil daarbij moeilijkheden voor bestaande
bedrijven niet onderschatten. Ik betoog alleen, dat de arbeidsmarkt dik
wijls groter is dan met de cijfers valt aan te wijzen. Wie hier een ver
gelijking wil met een ijsberg bedenke, dat in ons geval het grootste stuk
toch wel zichtbaar is. Het risico, dat een nieuwe vestiging heeft voor
zichzelf of brengt voor anderen, wordt overigens met het verlopen der maan
den geringer, omdat de tijd met de uitbreiding van de industrie werkt, een
voudig, omdat er een geboorteoverschot is.

j
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Een andere ervaring pleit ook voor de vestiging van nieuwe bedrijven,
met name weer van bedrijven van buiten. Wij zijn als mensen steeds in
behoorlijke mate behoudend. Wij houden vast aan dat wat wij hebben en
het feit alleen al, dat wij een gewoonte hebben aangenomen, schept een
drempel om iets anders te gaan beginnen. Dit verschijnsel is met aller
lei voorbeelden te illustreren. Bijzonder aardig vind,ik altild de on
bewuste onwil om bij periodiek plaats vindende vergaderingen rondom
steeds dezelfde tafel nu eens een andere stoel en een andere buurman
op te zoeken. Wij hebben dan zo on eigen plaatsje vanwaaruit wij de
besprekingen volgen, eraan deelnemen of ons juist van deelneming ont
houden. Wij willen het mierennest niet verstoren. En zo moet het wel
zo zijn, dat ook in de industrie - bij alle scheppend. vermogen en
vindirigrijkheid onze industrielen, waarvoor ik diepe eerbied koester -

er een traagheid moet bestaan om tot vernieuwingen te komen, hetzij in
de economische, hetzij in de sociale sfeer. U zult zich herinneren, dat
ik in de aanvang een bedrijf een samenlevingselement heb genoemd. Een
bedrijf is inderdaad een stuk samenleving, waarbinnen voor de betrokke
nen regelen gelden, waar gewoonten zijn ontstaan, waar vaste paden wor
den betreden, waar dingen gebeuren, omdat zij ni,z eenmaal altijd zo zijn
gebeurd. Ik verwijt hier niemand iets, omdat het gaat om een verschijn
sel, waaraan wij allen deelhebben, een verschijnsel dat voor bedrijven
niet méér geldt dan voor b.v. wetenschappelijke inrichtingen. Ik zou
zondermoeite uit het universitair bestel voorbeelden kunnen noemen van
verschijnselen, die uiterst moeilijk te veranderen zijn, eenvoudig om
dat ze er ni eenmaal zijn. En ik zou u ook kunnen vertellen van nieuwe
dingen, experimenten zo men wil, op die plaatsen, waar men er alleen
drom de kans voor heeft, omdat het terrein nog braak ligt en er nog
een stuk samenleving moet worden gevormd. Waarom gaat men aanstonds aan
de Hogechool van Drienerloo allerlei nieuwe dingen proberen? Omdat de
leiding daar zo vooruitstrevend is? Natuurlijk, men is daar vooruitstre
vend, maar ik geloof niet meer dan wij anderen. Men kan er alleen veel
makkelijker wat nieuws maken en ik verheug mij daarover.

Men vergeve de socioloog dit uitstapje op deze plaats, nu er e.en indus
trieelbedrijf wordt geopend. Ik heb dat inderdaad niet uit het oog ver
loren. Wat ik opmerkte heeft wel degelijk met nieuwe vestigingen, voor
al vestigingen van buiten, te maken. Men mag verwachten, dat een gloed-
nieuw bedrijf en niet van eigen bodem, iets gaat doen wat anderen niet
kunnen, omdat zij voor een hoge drempel staan. En omdat een nieuw be
drijf een andere geest kan ademen - het zal later ook weleens weer in
gestolde vormen worden gevangen - betekent het zulk een belangrijke aan
winst in het totale beeld. Het helpt de anderen over een drempel heen.
Het plaatst de aanwezige bedrijven onder druk en niet alleen, omdat het
een beroep gaat doen op dezelfde arbeidsmarkt. Ook b.v., omdat het een
moderner personeelsbeleid gaat voeren; ook, omdat het zich ermeer van
bewust toont, dat het ten opzichte van de samenleving waarin het is ge
plaatst meer verantwoordelijkheden heeft dan alleen het scheppen van
een goed, prettige werkgelegenheid. Als het waar is, dat de ondernemer
van vandaag meefl verantwoordelijkheid heeft dan het scheppen van werk
gelegenheid, het produceren en het uitbetalen van lonen, dan is het ge
makkelijker voor een nieuw bedrijf, dat nieuw moet bouwen en dat zijn
plaats in de samenleving nog moet veroveren, naar dit beginsel te han
delen dan voor een gevestigd bedrijf, dat daartoe eenvoudig minder kan
sen heeft.

‘1
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Punten voor toespraak Commissaris der Koningin bij officiële opening van
het nieuwe industriegebouw van Van der Heem N.V. te Sneek op 11 juni 1964.

Omdat het ijveren voor verdere industrialisatie, verhoging van de werkge
legenheid en uitbreiding van de provinciale bevolking één van de hoofddoelstel
lingen is van Frieslands provinciaal bestuur, heb ik de uitnodiging, dit mo
derne industriegebouw te komen openen, zéér op prijs gesteld. Met deze gebeur
tenis wens ik u geluk.

Met bijzondere belangstelling hebben wij juist gehoord, wat de beweegredenen
van de directie zijn geweest, om dit nieuwe en moderne electro-technische
bedrijf in Friesland en in het bijzonder in Sneek te vestigen.
Ik mag stellig namens alle aanwezigen, wel constateren, dat directie en raad
van commissarissen van Van der Heem N.V. zijn samengesteld uit zeer verstandige
mannen, die een vooruitziende blik hebben en gekenmerkt worden door besluit-
vaardigheid. De leiding dezer vennootschap heeft blijkbaar ook een juist in
zicht niet alleen in de eigen belangen der N.V., maar tevens in de noodzakelijk
heid, dat van alle mogelijke zijden medewerking wordt verleend aan het streven
van de regering, een doelmatiger spreiding van bevolking en werkgelegenheid in
ons land te bereiken. Dat dit streven volkomen parallel loopt met de ambities
van de drie noordelijke provinciale besturen en van de gemeentebesturen, kunnen
wij alleen maar van harte toejuichen.

Grote waardering heb ik ook voor de keuze van Uw inleider, Professor L)r. Groen-
man, en niet minder voor de wijze, waarop deze zich zojuist van zijn opdracht
heeft gekweten. U sta mij toe, op enkele punten in te haken op de belangrijke
stellingen, die Professor Groerunan zojuist heeft geponeerd. Het is hier niet de
eerste de beste, die aan het woord is, want zowel van ons ETIF’ als van ons Pro
vinciaal Opbouworgaan, de Stichting Friesland voor Maatschappelijk Werk is
Professor Groeninan al de langjarige wetenschappelijke adviseur.

Professor Groenman heeft zojuist de overheid vergeleken met de huisvrouw,
die tot taak heeft een goed milieu te scheppen, dat in stand te houden en het
al naar de behoeften te herscheppen: een verslappende aandacht is daarbij niet
toegestaan.

Ik vind deze vergelijking bijzonder Juist. Misschien heeft Professor Groenman
hierbij wel gedacht aan de bepaling in de provinciewet, waarin staat, dat de
bestuurderen der provincies al datgene kunnen doen, wat bevorderlijk is aan de
goede huishouding van de provincie. Dit is een ruim begrip en gelukkig mag ge
constateerd worden, dat de provinciale besturen, in het bijzonder in de na
oorlogse periode, aan het begrip “provinciale huishouding” een veel ruimere
interpretatie hebben gegeven, dan vroeger het geval was.
In deze huishouding past inderdaad activiteit op het gebied van de algemene
welvaartsbevordering, in casu via de industrialisatie, die steeds moet door
gaan.

• Wij in Friesland zijn ons daarvan terdege bewust en het is goed, dat de in-
leider er daarbij op gewezen heeft, dat het noorden nog altijd vertrek-verlie
zen vertoont. In het bijzonder Friesland heeft nog een flink negatief migratie-
saldo, hoewel dit de laatste jaren gelukkig begint af te nemen. Wat wij hier
willen en ook moeten is het zodanig aankleden van onze provinciale huishouding,
dat het voor steeds grotere groepen, ook uit het westen des ‘Lands, voortdurend

• aantrekkelijker wordt, hier te komen wonen en werken en in het bijzonder hier
nieuwe bedrijven te stichten en deze dan vervolgens uit te breiden.
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De Provinciale overheid kan daarbij gelukkig rekenen op de actieve mede
werking zowel van de gemeentebesturen alsook van de rijksoverheid; zij
het, dat over het hierbij te volgen systeem alsook over de mate van de
financiële medewerking van rijkswege af en toe opnieuw discussie ontstaat.
Ook nu weer is die discussie aan de orde en binnenkort zal zij in het par
lement komen, wanneer van regeringswege een nota aan de Kamer wordt inge
diend omtrent de continuëring van het Regeringsbeleid in de probleemgebie
den, waartoe ook heel Friesland behoort. Ook de Rijks-huisvrouw mag hier
niet stil blijven staan en ik deel 100% de miingvan Professor Groenman,
dat verslappende aandacht hierbij niet kan worden toegestaan.

Ook acht 4k volledig juist de stelling van de inleider, dat de industriali
satie van Friesland over de afgelopen Jaren nog altijd niet zo sterk is ge
weest als zij had moeten zijn op grond van de bevolkingsgroei: anders was er
nu hier niet meer een migratie-saldo geweest van ca. 2000 personen per Jaar.
Dat er niettemin in de afgelopen tijd heel wat gebeurd is, mag ik gelukkig
wel even constateren: in de periode 1950-1963 zijn in Friesland in totaal
177 nieuwe industriële vestigingen tot stand gekomen, waarbij overigens tel
kens blijkt, hoezeer Friesland op het stuk van nieuwe vestigingen nog veel
afhankelijk is gebleven van het verUp van de nationale conjunctuur en van
de spanningen op de arbeidsmarkt elders in het land.

Wat de door Professor Groenman genoemde metaalindustrie betreft: de toe
neming van de totale personeelssterkte in de industrie sinds 1950 bedroeg
hier 71%. Deze toename was inderdaad in de sector van de metaalnijverheid ver
uit het grootst en nu werkt reeds meer dan 37% van de in de industriewerkzaam
heden in de metaalnijverheid.

Het kan best zijn, dat de metaalindustrie in Friesland nu op de eerste plaats
staat en mocht dat vandaag nog niet zover zijn gekomen, dan gaat het toch
snel die kant op. Want telkens blijkt opnieuw, hoe bijzonder kundig de Frie
zen zijn in de metaalnijverheid alsook in de electro-technische industrie.

Verder heeft Professor Groenman erop gewezen, dat dit nieuwe bedrijf er wel
in belangrijke mate in geslaagd is, latente werkloosheid aan te boren en ar
beidskrachten te vinden, die niet als werklozen waren geregistreerd. Het doet
mij goed, dat dit gezegd is. Want latente werkloosheid is op grote delen van
het Friese platteland nog steeds aanwezig, mede door de grote ruilverkavelingen,
de mechanisatie en rationalisering in de agrarische sector, alsook de sanering
en de structuurwijzigingen in de middenstandssector, in het bijzonder ten platte-
lande. Inderdaad is de Friese arbeidsmarkt dan ook groter dan met concrete
cijfers valt aan te wijzen.

Dat de nieuw bedrijven in Friesland ook arbeidskrachten van buiten aantrekken
is eveneens een Juiste constatering en dit betekent tevens een verrijking van
ons industriële patroon en een bijdrage aan gevarieerdheid van de stedelijke
en de regionale arbeidsmarkten. Immers: hoe meer vaklieden en staffunctionaris
sen in onze industriële centra arbeiden en hoe meer nieuwe moderne bedrijven
zich hier vestigen, des te aantrekkelijker wordt daardoor onze arbeidsmarkt en

des te beter wordt daarvan ons industriële klimaat.

Van iemand als Professor Groenman kon blijkbaar terecht verwacht worden, dat hij

ook iets zou zeggen over de betekenis van een modern bedrijf in de lokale en

de regionale samenleving, waarvan het een belangrijk element gaat uitmaken.

Dat ook op dit gebied de directie van Van der Heem moderne zienswijzen huldigt

blijkt duidelijk uit uw eigen blad “Heemraad”, waarvan de laatste tijd talrijke

exemplaren in deze omgeving zijn verspreid.

•1
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Straks haak ik nog even aan op wat Professor Groenman heeft gezegd over
de centrumfunctie van Sneek en over het technisch onderwijs.

Ook het gemeentebestuur van Sneek wens ik van harte geluk met deze nieuwe
vestiging. De stad Sneek zag tussen de tweede wereldoorlog en eind 1963
zijn inwonertal toenemen met ca. 21,5%.

Van de mannelijke beroepsbevolking in Sneek werkt ongeveer 50% in de nij
verheid en eveneens een hoog percentage, n.l. ca. 30%, in de sector van handel
en verkeer. Voor Friesland en Nederland waren deze percentages enkele ja
ren geleden reap. 19,4 en 22,3%. Hieruit blijkt duidelijk de belangrijke cen
trwnpositie van Sneek in dit deel van Friesland.

Uit een onderzoek van het ETIF van enkele jaren gelden blijkt 17% van de
Sneeker beroepsbevolking forens te zijn, dus uit de omgeving te pendelen; van
deze werkforenzen werkt maar even 61% in industrie en ambacht!

Graag wil ik nog iets zeggen over de grote betekenis van Sneek als onderwijs
centrum. In de zgn. sector van het V.H.M.0. (Sneek heeft een Christelijk lyceum, een Rijks H.B.S. en een gemeentelijk gymnasium) vinden wij in de cur
sus 1963-1964: 1065 leerlingen; dat betekent 1/5 of 20% van geheel Friesland:
het provinciaal leerlingental in het V.H.M.0. bedraagt 5231 leerlingen.

Verder kent Sneek o.a. 4 ULO-scholen, 2 Lagere Technische Scholen en een Chris
telijke Kweekschool. Het technisch onderwijs heeft de afgelopen Jaren bijzon
dere aandacht gehad van de overheden in Friesland, van het bedrijfsleven en ge
lukkig ook van de rijksoverheid en van het particulier initiatief. De uitbrei
ding en voortdurende modernisering van ons technisch onderwijs was en is een
belangrijke factor in het welslagen van onze regionale industrialisatie en in
de omschakeling van Frieslands bevolking op de belangrijke structuurwiJzigin
gen in ons gewest. Niet het minst ook voor de Sneeker industrie is dit van gro
te betekenis, want de toeloop van leerlingen naar het technisch onderwijs in
Sneek ontwikkelt zich bijzonder gunstig, waarnaast ik vermeld de verdere tech

• nische scholen in de Zuid-West-Hoek, die wij vinden in Bolsward, Lemmer en Kouduin.
De industrie gevoelt behoefte aan nog verder geschoolden en het is de grote
ambitie van heel Friesland, naast de twee Uitgebreid Technische Scholen•
(U.T.S.) die Friesland in Leeuwarden en Drachten al bezit, er nog minimaal 2
bij te krijgen, t.w. één in Sneek en één in Heerenveen. Sneek heeft al in een
vrij vroeg stadium de vestiging van een UT.S. in deze stad geambieerd. Ons
provinciaal bestuur deelt die ambitie volledig en ik heb goede hoop, dat het
niet zo heel lang meer zal duren, of hieraan zal ook van rijkswege de nod.ige
medewerking worden verleend.

De allure van onze regionale industrialisatie wordt in hoge mate gediend door
vestiging van bedrijven als deze in onze provincie. Al een aantal prominente
Nederlandse industrieën hebben het in hun eigen belang nuttig geoordeeld, aan
onze inciustrialisatie deel te nemen. Als enkele voorbeelden van nieuwe Friese
bedrijven van flinke allure noem ik naast Van der Heem: Philips en de door
Van der Heem en Philips gezamenlijk opgerichte V.S.F. te Leeuwarden, Inventum
en Bronswerk te Wolvega, de metaalconstructie-industrie van het na-oorlogse
concern Vlaardingen-Oost te Bergum, de Verenigde Machine Fabrieken te Gorre
dijk en Grouw, Werkspoor in Sneek, de N.D.S.M. alsook Kramer en Booy in Koot
stertille, de ijzergieterij Ten Cate te Heerenveen, en zo kan ik nog enige tijd
doorgaan!
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Ook in de Zuid-West-Hoek van Friesland zagen wij bedrijven uit Holland

zich hier vestigen, zoals de scheepswerf Pronk te Makkwn, Mulder en Rij-.

ke en de hardhoutzagerij Groot te Lemmer etc. Ik noem maar enkele voor

beelden.

Ook buitenlandse industri&ën beginnen zich hier te vestigen, zoals de

Amerikaanse industrie Tektronix te Heerenveen, Penn Controls te Leeuwar

den, de Engelse industrie Saunders Valve Cy te Leeuwarden en een nieuwe

Engelse chemische industrie te Westergeest, terwijl met anderen nog con

tacten lopende zijn.

Deze nieuwe moderne bedrijven werken vaak inspirerend op hun industriële

omgeving, zij introduceren in Friesland vaak nieuwe arbeidsmethoden en

voorzieningen van sociale personeelszorg en zij verrijlçen ons Friese pa

troon met de introductie van bekwame stafleden en vaklieden. Daardoor wordt

in het bijzonder ook in bepaalde centra een meer stedelijk industriel kli

maat geschapen. En dit alles hebben wij nodig, wil ons migratie-saldo van het

negatieve in het positieve verkeren, conform één der hoofddoelstellingen van

het regeringsbeleid.

Want het streven van de regering en van os provinciaal bestuur blijft er

in de komende tijd op gericht, ons vertrekoverschot spoedig geheel te doen

verdwijnen en het te doen verkeren in een vestigings-overschot.

Wil dit slagen, dan moet het woonklimaat in onze industriale centra, maar

ook in zeer wijde omgeving daarvan, bij voortduring nog verder worden opge

trokken naar een peil, dat steeds beter de vergelijking met het in dit op

zicht nog veelal bevoorrechte Westen des lands kan doorstaan.

Hieraan wordt dan ook hard gewerkt, zowel door verbetering van de infra

structuur ( in het bijzonder op verkeersgebied te land en te water), als

door moderne voorzieningen op de terreinen van de recreatie en van de volks

gezondheid, de sportaccomodatie, het leeszaal- en bibliotheekwezen en zoveel

meer. Sneek en onmiddellijke omgeving weten hiervan mee te praten: ik hoef

slechts te wijzen op de nieuwe tweede grote Sneeker jachthaven, het nieuwe

zwembad, het nabijgelegen grote recreatieplan “De Potten”, (dat thans in uit

voering is). op plannen inzake het paviljoen aan het Sneekerrneer, op interes

sante recreatieplannen in Terhorne, Langweer, Heeg, Woudsend en waar niet al

in de omgeving. Ook hier noem ik maar enkele voorbeelden.

Ook in dit deel van de provincie moet aan de infrastructuur nog een en ander

verbeterd worden

Om met de stad Sneek zelf te beginnen: het nieuwe industrieterrein waarop wij

ons nu bevinden en ook Van der Heem N.V. hebben groot belang bij spoedige

totstandkoming van een doelmatige aansluiting aan rijksweg 43. Het verheugt

mij u te kunnen berichten, dat ik juist dezer dagen van de Directeur-Generaal

voor de Industrialisatie mocht horen, dat men van rijkswege bereid is tot mede

werking aan een oplossing op nader te bepalen wijze; dit moet technisch en

financiel nog nader worden bezien.

Binnenkort zal hierover hopelijk bericht kunnen worden tegemoetgezien, Sneek’s

centrumfunctie zal straks nog belangrijker worden, wanneer de nieuwe rijks

wegen tussen Friesland en het centrum des lands door de Usselmeerpolders

zullen zijn tot stand gekomen. Het nastreven van een spoedige totstandkoming

van deze primaire rijksweg-verbindingen is één van mijn persoonlijk en be

_stuurlijke hobby’s. Ik denk daarbij aan de nieuwe rijksweg no. 10 tussen



Van afdeling:
Public Relations

Getypt door;
mej . i)uynnouwer

Den Haag - Maanweg
S juni 1964
Blad: 5

de randstad Holland - Lelystad - via de nu spoedig te bouwen brug bij

Zwolse Hoek, langs Emmeloord naar het noorden en de daarbij van Emmel

oord aftakkende rijksweg no. 38 naar Lermer en vandaar door het Tjeuke

meer via Joure naar Akkrum. (Hierbij ooI te denken aan toekomstige nieuwe

IJsselbrug en rondweg bij Kampen, waardoor via Wezep en Heerde aansluiting

wordt verkregen op de a.s. nieuwe Rijksweg Hattem-Ârnhem).

Ook de stad Sneek komt dan nog aanmerkelijk dichter bij het Westen, het

centrum en het zuiden des lands te liggen. Voor een industrie als Van der

Heern lijkt mij dit van grote bete1enis.

Ik ben er vrijwel zeker van dat directie en commissarissen van Van der Heern

nooit spijt zullen hebben van hun besluit, dit bedrijf in Prieslands tweede

stad te hebben gevestigd. Van harte Hoop ik, dat het deze nieuwe industrie

in ons mooie Friese land in ieder opzicht goed moge gaan en dat degenen, die

het voorrecht hebben, in dit interessante bedrijf te werken, het eveneens heel

goed moge gaan. De wijze, waarop de directie aansluiting zoekt bij de stedelijke

en regionale samenleving alhier geeft alle vertrouwen.

Er bestaat ook vertrouwen ten opzichte van de goede verhoudingen tussen de

ze industrie en de talrijke hier al eerder gevestigde bedrijven. Moogt Gij

allen tezamen in goede harmonie het nationale en ook ons gewestelijk belang

dienen door uw huishouding voortdurend op het modernst mogelijke peil te brengen

en te houden, daarmee in belangrijke mate dienende de belangen van de gehele

Friese bevolking.
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