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Concentratie radio-produktie

Van der ‘Heem open
1fabriek in Sneek

IVan een onzer verslaggevers) ijs gèvestigd, he7 Ie na-oorlogse
luitbreiding van de produktie geleid
tot ernstige personeelsschaarste.
Daar is door de groei van het over
heids- en semi-overheidsapparaat de
overheid een geduchte concurrent
geworden voor de industrie.” Vol
gens Ir. Zaaijer heeft..ook de men

taliteit van de bevolking de gunstige
ligging in de Friese zuidwest-hoek
en de grote steun van de gemeente
Sneek een rol gespeeld bij de keuze
van de vestigingsplaats. Hoewel de
personseelsvoorziening in Friesland
ook al niet meer zo gemakkelijk is
als jaren geleden, worden nieuwe
industriële vestigingen als deze
radiofabrjek, toegejuicht.

De socioloog prof. dr. Sj. Groen-
man zei hiervan tijdens de opening,
dat de industrialisatie moet voort
gaan, al is er dan geen sprake meer

van structuur werkloosheid. De
Utrechtse hoogleraar meent dat de
industrialisatie van F$øsland nog
altijd niet zo sterk is geweest als zij
had moeten zijn op grond van de
bevolkingsgroei. Spr. constateerde
een groeiende voorkeur bij de be
volking voor inustriële arbeid bo
ven landarbeid.

De Commissaris der Koningin ten
slotte zag in de nieuwe moderne be
drijven een inspirerende werking
uitgaan op hun ozngeving.

HAAGSC HE C DTJRANT

11 juni 1964

1

.

Sneek. — Met de opening van

daag van Van der Heems nieuwe
radiofabrjek in Sneek Is de metaal
industrie in Friesland bezig de tot
nu toe belangrijkste voedings- en

gènotmiddelenindustriè (incluaief de
zuivelindustrie) te overvleugelen.
nat is de betekenis van het nieuwe
bedrijf in Friesland. Wat het be
lang van1 de Sneker-vestiging voor
Van det eem is: hier kwam in een
paar jaar tijd de mogelijkheid te
ontkomen aan de moeilijkheden voor
de industrie in het westen.

De nieuwe fabriek .,öfficieel ge
opend door de commissaris der Ko
ningin in Friesland, ms”H. P. Lint-
borst Homan, biedt Van der Heem
een uitbreiding van de bedrijfs
ruimte met 10.000 m2 oppervlakte.
Het gebouw met inrichting heeft
een kleine vier miljoen gulden ge
kost. Het personeel, nu 200 man, zal
worden uitgebreid tot 500 man. De
gehele radioproduktie is hier ge
concentreerd.

De personeelsvoorziening is het be
langrijkste motief geweest om het
bedrijf van Van der Heem met deze

vestiging in Sneek uit .reiden
Directeur-ir. P. G. Zaaijer zei hier
van bij de opening: ,,Speciaal in
Den Haag, waar het moederbedrijf
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In Friese zuidwesthoek:

Voorkeur industrieel
werk boven agrarih

(V e correspondent)

S E K juni — De commissaris
de Koni in FriesInd, mr. H. P.
Lintbrst floman, heeft gisteren In
Sneek de nieuwe radiofabriek van Van
der fleem N. V. geopend. Voor de
openingsrede van de commissaris der
Koningin spraken ir. P. 0. Zaayer,
directeur van Van der Heem N. V. en
prof dr. Sj. Groenman, hoogleraar in
de sociologie aan de rijksuniversiteit
van Utrecht.

Uit de rede van ir. Zaayer bleek
dat an de keuze van de vestiging van
de nieuwe fabriek een intensieve studie
was voorafgegaan. Tal van factoren
hebben bij deze keuze een rol gespeeld;
zoals de verwachting dat de fabriek
zich in een aantal jaren kan uitbreiden
tot een werkgelegenheid voor ongeveer
500 arbeiders.

Proffessor Groenman wees op de ver
trekoverschotten, die de Friese bevol
king nog steeds vertoont. Een mogelijk
evenwicht op de arbeidsmarkt, mis
schien met tekenen van arbeidskrap
held, is dan ook ontstaan door het
wegtrekken van mensen die, zo zij ge
bleven waren, het evenwiht zouden
hebben verstoord. De spreker was er
van overtuigd, dat de Noorderlingen,
ook de Friezen, dit vertrekoverschot
een schadepost zullen vinden.

Speciaal met betrekking tot de Friese
Zuidwesthoek”zei prof. Groenman dat
dit gebied, gelet op de ontvolking al
daar, stellig in aanmerking komt voor
een nieuwe industriële impuls. Hij had
bij de bevolking een groeiende voor
keur bemerkt voor industree1 werk
boven het agrarische.

DE TIJD—MAASBODE

13 juni 1R64

• an der Heem’
ijeude uieuw

fabriek iii Sne
SNEEK, 11 juni (ANP) — VanmerÉen

is te Sneek de nieuwe radiotibjva11
Van der fleem N.V. officieel

________

De koeten van dit nieuwe kDmge

_____

bouw, dat een oppervlak$e heeft van
ruim 7.000 m2, hebben 3,7 miljoen gulden
bedragen. Op hét ogenblik zijn
briek 200 persien werkzaam. >

Dit’ aantal kn worden uitgebreI tot

______

500 De officiële’ openi geschiedde door

_____

mr H. P. Linthorst Homan, CQ a
ns der Konin’ Friesland. D
te onet m’Op dat, in d’ de
1950:1963 in Friesland 1’r.’nie
triële ‘ondernern&ngen weien
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jf worden ge-

De otticic jg wordt verricht
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Tè en zal of. dr. Sj. Groenman,
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rsiteit

______
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in n*ek

• agen werd in Sneek door
de eoYnmissaris der Koningin in
Friesland, mr. H. P. Linthorst Ho-
man, een nieuwe radiofabriek ge

‘ opend van Van der Heem N.V. He+

nieuwe fabrieksgebOuW heeft e
oppervlakte van ruim 7.000 m?
zijn op het ogenblik 200
werkzaam, welk aantal kan worden
uitgebreid tot 500.

HANDE LSEE LANGEN

25 juni 1964
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Van der Heern m Sneek
r’iis ‘±ans de nieuwe

fa*pi Van der Heem N.V. offi
cieel gepend. De kosten van dit
nieuwe fabrielcsgebouw, dat een op
peryakle heeft van ruim 7000 m2,
heibben f3,7 miljoen bedragen. Op bet
ogeniblik zijn in de fabrie 200 perso
nen werkzaam. Dit aantai4n worden
uiligébreid tot 500. De officiële opei.ng
geschiedde door mr. H. P. Lin1*iorst
Homan, Cissarjs der Koningin in
Friesland, d onder meer opmerkte,
dat- in de periode 1950—1963 in -Fries
land 177 nieuwe industriële onder
nenlingen werden gevestigd.

HET VADERLO

12 juni 1964

,..-Vaii .der Heern ook
“f iiii Sneek

Donderdagmorgen IL te Sneek de
nieuwe radiofabriek van Van der.
Heem NV. officieel geopend. De koe-’
ten’ Van dit nieuwe fabrieksgebouw, 1
dat een oppervlakte heeft van ruim
7000 m2, hebben 3,7 miljoen gulden
bedragen. ‘Op hot. ogenblik zijn in de
fabriek 200 personen werkzaam. Dit
aantal kan worden uitgebreid tot 500.
De pfficiële opening geschiedde door
mr. H. P. Linthorst Homan, commis
sans der Koningin in Friesland. Deze
merkte onder meer op dat in de
periode 1950——1963 in Friesland 177
nieuwe, industriële ondernemingen
werden gevestigd.

/Radiofahriek v. il. ileern

‘/‘3in Sneek geopend
In Sneek is donderdag d nieuwe radio-

fabriek van Van der Heesn NV. officieel

geopend De kosten van dit, nieuwe fa

brieksgebOUw, dat een oppoivlakte heeft

va ruim 7.000 m2, hebben 3,7 miljoen gzl

den bedragen’ Op liet ogenblik zijn in d’

f&iek 200 personen werkzaam. Dit aan

tal kan worden uitgebreid tot 50Q.

Dc officiële opening geschiedde door mr.

H. P. Linthorst Homan, Commissaris der

Koningin in Friesland. Deze merkte onder

me’,oP dat in de periode 1950—1963 in

Friesland 177 nieuwe industriële ondernci-

mingen werden gevestigd.

Nieuwe abriek Van der Heem. De
oi’ r an de koningin in de pro-

vi i r nd, mr. H. P. Linthorst
Ho ,‘ h e in Sneek de nieuwe radio-.
fabriek van Van der Heem NV. offi-i

,cieel geopend. De fabriek heft f3,7’
mln, gekost. Er zijn 200 personen werk
zaam.

NIEUWE OTTERDAM3E CRT

13 juni 1964

Fabriek in Siievan
(I..Heem geo

1) tiMjsaris van de kont’ in
Frie. Is d n4r. H. P. Linth.Qrst man,
heef t Sneek (I opening verrhhJ van
Van der Ii.eetns nieuwe ra41iofaI,i. in
het bedrijf, mei en oppervla van
ruim zevenduizend ni2, is de gele ra
dioproduktie van de onderneminj - ge
vestigd. Het heet 3,7 miljoen .hJden
gekost. Op het ogenblik zi,iri er :‘twee
honderd personen we*kzaam, welk aiin
tal kan worden uitgebreid tol vijfhon
derd. -

De personee1sschaar in het westen
van ht land is, zoals de directeur ir
P. G. Zaaijer mederleelde, een oor
naam motief geweest hij cle veiging
van het bedrijf in het noorden. , j de
kenze van de vestigingsplaats h ben
de mcntaliteit van de bevolking en gun
stige ligging in de Friese zuid-west-
hoek ook eéit voorname r gemeld.

De gunstige personeelssiuatie is voor
meer bedrijven aanleiding geweest .rn
een fabriek in het Noorden te ich
ten. Mr. Lint hoi’st Human merkte SGp,
dat van 1950 tot 1963 zich 177 -

triële ondernemingen in Frieslan*L: b
ben gevestigd. .

L.
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r
Nieuwe fabriek

in Sneek
Te neek is de nieuwe radiofabriek

van Van der Heem officieel geopend.
De kosten van dit nieuwe fahrieksge
bouw, dat een oppervlakte heeft van
ruim 7.000m2, hebben 3,7 miljoen gulden
bedragen. Op het ogenblik zijn in de fa
briek 200 personen werkzaam. Dit aantal
kan worden uitgebreid tot 500. De offi
ciële opening geschiedde door nir. H. P.
Linthorst Homan,’. commissaris der o
ningin in Friesland. Deze merkte onaer
meer op dat In de periode 1950-1963 in
Friesland 177 nieuwe industriële onder
nemingen werden gevestigd.

RADIO$TAD SNEEK
VAN LM heft 3,l miljoen be

T st ed’ a ii e bouw van een fabrlks
gebouw in Sneek, dat deze week officieel
in gebruik werd genomen. In dit bedrag
zijn niet begrepen de grondprijs en de n
schaffingskosten van macbiiies en Instal
laties. De fabriek omvat eeji montaje
afdeling voor radio’s en alles wat daarméde
annex is. Sneek heeft al de pretentie om
zich in de toekomst d Radiostad van het
Noorden te noemen. Er zijn nu reeds, ar
beidsplaatsen voor 350 mensen, zodat er
een waardevolle aanvulling van de ,werk
gelegenheid in Friesland is verkregen.

_%

Ii
TR OU.V

15 juni 1964

.— Nieiwe fabriek te Sneek

ç t.f officieeT geopend
1onderdagmorgen is te Sneek de nieu

we ,diofabriek van Van der Heem N.V.
officieel geopend. De kosten van dit nieu
we fabrieksgebouw, dat een oppervlaite
heeft van ruim 7.000 m2, hebben 3Jll-
joen gulden bedragen. Op het ogeiblik
zijn in de fabriek 200 personen Werk
zaa. Dit antaJ. .aji worden uitgebreid
tot 500. De offioU opening geschiedde
door Mr. H. P. Linfhorst Homan, conirnis
sans, der koningin in Friesland. Deze
mete onder meer op dat in de eniode
1950—1963 In Friesland 177 nieuwe in
dustriële ondernemingen werden geves
tigd.’

DE KOLLUER flOITRANT

12 juni 1964

SeW is een nieuvJ radjofabriek
va.Van der Heem geopend.

DAG9LAD VOOR DE ZAANSTREEK TYPHOONH

FINANCIELE KOERIER

12 juni 1964

y1n dr Heem opent
fal4ie’ in Sneek

SNEEK — Gisteren is te Snéek de
uieuwe radiofabriek van Van der
Heem NV officieel geopend. De
kosten van dit nieuwe fabrieks
gebouw, dat een oppervlakte heeft:
van ruim 7.000 m2, hebben 3,7, mil
joen gulden bedragen. Op het ogen
blikzijn in de fabriek 200 personen
werkzaam. Dit aantal kan worden
uitgebreid tot 500. De officiële ope
ning werd verricht door Mr. H. P.
Linthorst Homan, commissari. der
koningin in Friesland. Deze merkte
oner meer op dat in de periode
1956-1963 in Friesland 177 teuwe
inustriële ondernemingen rden
gevestigd.

HET CENTRUM

12 juni 1964

13 juni 1964



Prof. Groenman bij. opening Van der Heern (Sneek):

Werk voor meer handen alleen
mogelijk door een actieve

industrialisatie-politiek

Deze conclusies zijn van prof. dr. S.
J. Groenman, hoogleraar in de sociolo
gie aan de rijksuniversiteit te Utrecht
dle vanmorgen ter gelegenheid van de
opening van de nieuwe fabriek van Van
der Heem NV te Sneek een voordracht
hield over het onderwerp: ,,Industrieves
tiging In Friesland, achtergronden en
betekenis”.

Prof. Groenman merkte verder op dat
in 1963 een kwart van alle Friese indu
strie-a3beiders werkte in bedrijven die na
1950 zijn gevestigd. Zou er een einde ko
men aan de industriële groei van bui
tenaf dan zou dit volgens prof. Groen-
man ernstig afbreuk doen aan de groei-
kracht van het Friese Industriële poten
tieel.

Metaal in opit
,,Er beft zich”, aldus prof. Groen-

man) ,,na 1945 in Friesland een belang
rijke strüctuurwijziging voltrokken, in
die zh dat de metaalindustrie de voe
dings.. en genotmiddelenindustrie inclu
sief de zuivelindustrie bezig is voorbij te
streven. Misschien komt de metaalindu
strie door de ingebruikneming van Van
der Heem NV te Sneek wel op de eer
ste plaats”, aldus de Utrechtse hoogle
raar. ,,Dit betekent niet alleen een ge
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Nieuwe en oude bedrijven

Een nieuw bedrijf plaatst de anderen
onder druk. Niet alleen omdat het een
beroep doet op dezelfde arbeidsmarkt.
Ook b.v. omdat het een moderner per
soneelsbeleid gaat voeren, ook omdat het
zich er meer van bewust toont, dat het
t.o.v. de samenleving waarin het is ge
plaatst meer verantwoordelijkheden
heeft dan alleen het scheppen van een
goede, prettige werkgelegenheid.

Als het waar is, dat de ondernemer
van vanag meer verantwoordelijkheid
heeft%n het scheppen van werkgelegen
h5hetproduceren en het uitbetalen van

lonen, dan is het gemakkelijker voor een
nieuw bedrijf, dat nieuw moet ,ouwen
en dat zijn plaats in de samenleling nog
moet veroveren, naar dit beginsel te han
delen dan voor een gevestigd bedrijf,
dat daartoe eenvoudig minder kansen
heeft.

Voorkeur

Sprekende over de Zuidwesthoek
va Friesland zei prof. Groennan dat
dit gebied, gezien de ,,ontvolking”
stellig in aanmerking komt voor een
nieuwe industriële impuls. ,,Men kan
aldus spreker, ,,ook wel de uitspraak
wagen, dat de bevolking -van dit ge
bied deze opvatting deelt. Prof. Groen-
man zei ook van oordeel te zijn dat
er een ,,groeiende vuurkeur bestaat voor
industriële arbeid boven landarbeid”.

Niet normaal

Prof. Groenman zag er geen enkel be
zwaar in dat de arbeiders voor deze
nieuwste loot aan de Sneker industriële
boom uit allerlei dorpen rondom Sneek
komen en daar ook blijven wonen.

Hij noemde het zelfs niet normaal dat
alle werknemerg van de Sneker industrie
ook in Sneek zouden wonen. ,,Als wij aan
nemen” aldus spreker, ,,dat Sneek zich
gaat uitbreiden als industrieel centrum,
betekent dit logischerwijs, dat het aan
tal van de industriële werknemers in de
beroepsbevolking van de omliggende ge
meenten toeneemt. Daarin ligt niets
vreemds en het zou ook geenszins!
vreemd zijn, indien speciaal voor deze
werknemers In de gemeenten rondom
Sneek woningen zouden worden ge
bouwd”. /

Mensen behoeven niet persé daar
te wonen waar zij ook werken

SNEEK — ,,Het is gevaarlijk op grond van het on’Lbreken van suctuur
werkloosheid te concluderen, dat er geen behoefte zou bestaan aan een actieve
industrialisatiepolitiek. Voor het noorden des lands geldt hetzelfde als voor de
rest van Nederland. Er is een groeiende bevolking waarvoor gedurig arbeids
plaatsen gecreëerd moeten worden. Zolang de Nederlandse bevolking blijft
groeien (met een miljoen in vijf â zes jaar) kan men de Staat der Nederlanden
het best v4gelijken met een huisvrouw. Zij komt nooit klaar, zij mag nooit op
haar 1aufèen gaan rusten. De overheid mag niet verslappen. Actieve wel
vaartsbevordering, in casu industrialisatie moet steeds doorgaan”.

,,Als er geen structuurwerkloosheid bestaat betekent dat alleen dat de daginakgoed is voibracht. Morgen is er opnieuw veel te doen. Daar komt nog bij, dat hetnoorden nog altijd vertrekoverschotten vertoont. Een mogelijk evenwicht op dearbeidsmarkt, misschien met tekenen van arbeidskrapheid, is dan ook ontstaandoor het wegtrekken van mensen, die, zo zij gebleven zouden zijn, het evenwicht
zouden hebben verstoord. Noorderlingen, Friezen ook, zullen 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 bijgedragen.

liii
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Aantal werknemers bedraa’i al
1 jjna 200, het worden er 500

Oerrein van de radjofabriek van Van der Heem N.V. aan de Lorentz

straate Sneek wapperden gisteren vele vlaggen. Daar was alle reden toe, want

de fabIek werd die dag efficiëel geopend door mr. H. P. Linthorst Homan, corn

miris der Koningin in Friesland. De plechtigheid vond plaats in de kantine,

teV ontspanningszaal, van de nieuwe fabriek, waar momenteel bijna 200 per

Sofl werken, e& getal in de toekomst tot 500 zal worden opgevoerd. Nu wor

den er nog kleüjer typen radjotoestellen vervaardigd, maar het is de bedoeling

dat 11e Erres-radjotoestellen hier zullen worden gemaakt, zodat Sneek voortaan

ter t radiostad kan worden genoemd. Het fabrieksterrein is 1.9 ha groot. Hier

van is thans 7000 rn2 bebouwd. Het ontwerp werd gemaakt door’ architect G. W.

Godijk te Sneek. Hoofdaanneemster was de .V. Frjso,,eveneens te Sneek.

Ir. :. G. Zaaijer, direeur van Van der o tinnen. 1n verband hiermee is het van
Heeni N.V. vertelde iets ‘êver de voorge. groot belang dat een modern bedrijf zijn

sehiedijs Gedwongen dôor de persoiieels- poorten Wijd opent voor bezoekers, 1-net na-

Schaarste in Den Haag, waar het nioeder- me cok voor de vrouwen, waarvan de doch

bedrijt is gevestigd, werd een StUdiecoflI- ters potentiële medewerksters zijn.

llliSSm;Opgedragen de directie te adviseren Het bedrijf dat nu wordt geopend bevin1.t

over de plasts van een nieuwe vestiging, zich in Sneek, maar het is alilang niet

De keuze ie1 op Sneek Op 1 startte iI1eEr hO dat w- ei$ e’kislaatame’i

men in ‘ti door het Sne1ur genieentebe- vien. —Het z&t dan ok nit nOriflRil zijn,

stuur in recordtijd opgerichte industriehal. aldus prof. Groenmaii, dt Sneek nileen

Hetzelfde jaar nog werd de rjksgoedkeuring hiervoor extra woningen toegewezeii zou-

Ontvangen voor de bouw van een speciale krijgen, Het zou geenszins vreind zijn, in

fabriek. Inmiddels was besloten (le gehele dien speciaal voor industri51e werkkraehten

radioprodukije van Den Haag naar Sneek iii de piabtelardrgerneent.en rondom Sneek
over te brengen en in februari 1962 kon het woningen zouden worden gebouwd.

eerste complete toestel worden afgeleverd.

In mej 1962 werd met het heien van de
521 palen voor de nieuwbouw hegornien

SNEEK IS VOORTA NEEN RiijJIOSTAD

Öissaris der Kôningin opende

ineuwe fabriek van -‘ an der Heem

1

Een overzicht van de fabrikagehal ,van
het nieuwe bedrijf van Van, der Heem

te Sneek.

knop gaf hij het sein tot het ver4iern van

het voorgordijn van het toneel r twee

meisjes in Fries costuum. Op h toneel
bevmid zich een expositie van het brei-

de produkticassortiment van de , an der

Heem-bedrijv ,met a’I opschrift: Sneek
radiostad.

Na de offi opening bezichtigden de

vele genodigdlede nieuwe fabriek, waar

rekening is gehouden met toekomttge uit
beidingen.

- Gisteravond was er een feestavond voor

genodigden in het Atnicitia Theateg Het

daar opgevoerde cabaretprogramma , Werd

verzorgd door Van d Heein’s eigeitnt.

spanuingsgroepen. Hedeujiyond wordt voor

het l)eroneel van Van eem-Sneek en

Introtlucees een caharet en’’ ritprogram

ma uitgevoerd door beroepesten. Zater

dagnikidag is er van twee tot vijf uur gele

genheid voor belangstellenden de ‘nieuwe

fabriek te bezichtigen. Elk kwaier zal er

een bus van het station naar de fabriek v.v.

çrti’ekken met verscheidene soppladtsen
iidveg. Qp, de opeqigsdag Øteing het
personeel vh de Vnu’ dci- Heembedijven
buiten Sneek een Sneker koek.

Rcdc prof. Groeninan
irjçi.



In 1960 stonden de plannen vast.’Ze
moesten alleen nog worden uitge
voerd. Hoe dit is gebeurd hebben de
zeer vele genodigden gisteren kunnen
zien. Sneek heeft er een ultra modern
fabrieksgebouw.bij gekregen dat voor de
tweede stad van Friesland-grote moge
lijkheden voor de toekosÏst in zich
heeft. Want tussen de dag waarop het
besluit viel om in Sneek te gaan bouwen
en gisteren is wel het een ander veran
derd. Onder meer werd besloten de ge
hele radioproduetie van Van der Heem
NV te’ centraliseren In Sneek.

twee weken gel-den bij Van der Ileem
te Sneek een ondernemingsraad is ge
installeerd.

Ir. Zaaijer bracht daarna dank aan
ir. J. Peelen de man onder wiens lei
ding de fabriek L gebouwd. Ir. Peelen
zal, zulks op eigen verzoek, binnenkort
om redenen van persoonlijke aard Sneek
verlaten en terug gaan naar het moeder
bedrijf in Den Haag. Hij wordt als be
drijfsleider opgevolgd door de heer A. v.
d. Kade.

Kosten Ç 3.75 miljoen

Ir. Zaaijer gaf rok enkele cijfers over
de nieuwe vestiging. De bouwkosten
bedroegen 3.75 miljoen gulden, hetgeen
neerkomt op 375 gulden per vierkante

bedrijfsruimte. Ir. Zaaijer noem
dedit een redelijk bedrag. De beschik
bare terrein-oppervlakte bedraagt
19.000 vierkante meter. Hiervan is
thans 10.000 vierxante meter bebouwd.
Een woord van dank bracht Ir. Zaaijer
ook aan de heer Goodijk, architect van

Uiteraard wordt bij Van der Neem
Sneek niets aan het toeval overgela
ten. Voordat een radf.otoestel de fa
briek verlaat i het tot en mc ,,door—

gemeten”.

Na de rede van prof. dr. s: J. G-ro&n
man, waarvan wij gisteren al een uit-.
treksel publiceerden, kreeg mr. H. P.
Linthorst Homan, commissaris der Ko
ningin, het woord.

Mr. Linthorst Homan zei o.m. dat in
de periode 1950—1963 in Friesland 177
nieuwe industriële vestigingen tot stand
zijn gekomen. Het aantal werknemers
in de industriële bedrijfstak steeg in de
zelfde periode met 71 procent; 37 pro
cent van alle Friese industrie-arbeiders
is thans werkzaam in de metaal.nijver
heid. Mr. Linthorst Hoian was het met
prof. Groennian eens dat de arbeids
markt groter is dan uit de concrete cij
fers valt af te leiden.

Belangwekkend was de mededeling
dat het provjncj1 bestuur goeds hoop
heeft dat binnenkort rijksgoedkeu
ring zal worden verleer.d voor de bouw
van twee nieuwe uitgebreid technische
séholen, namelijk én in Sneek en één
in Heerenveen.

Mr. Linthorst Homan zei ook nog dat
het rijk bereid is steun tc verlener,aan
het plan om het fabriekscomplex van
Van der Heem in dirccte verbinding te
brengen met -ijksweg 43.

Mr. Linthorst Homan ging hieia ot
de officiële ingebruikstelling over Hij
deed dit deor op een knop te drukken.
Het — helaas te lage er te bre4e— to
neel in de recreatiezaal werd hierna
zichtbaar. Op liet toneel stond een groot
aantal Van der Hm-produkten niet als
blikvanger de woorden: Sneek-Radio-
stad.

De talrijke genodigden gingen daarna
groepsgewijze lo’ de u1tri moderne fa
briek, waarin momenteel bijna 200 nico
en wer vinden. Via ee- tussenfase van
350 hoopt men eerlang het aantal werk
nemers te verhogen tot 500.

FRIESE KOERIER

DIRECTEUR VAN DER HEEM NV:

Sneek is welbewust als
vestigingsplaats gekozen

(Van een onzer redacteuren)

SNEEK — ,,Welbewust is Sneek gekozen als plaats voor een nieuwe vesti
ging van onze onderneming. Tal van factoren hebben bij deze keuze een rol
gespeeld. In de eerste plaats een voldoend groot arbeidsreservoir. Daarnaast
spIden de mentaliteit van de bevolking, de gunstige ligging en de krachtige
steun van het gemeentebestuur een rol bij de definitieve keuze”.

Dit zei ir. P. G. Zaaijer, directeur van Van der IIee’zi NV donderdagmor
gen ter gelegenheid van de opening van het nieuwe hcdrijf van deze NV in
Snk. Voor deze opening bestond zeer grote belangstelling.

Ir. Zaaijer zei over deze gewijzigde
omstandighedei dit: ,,Sommige van
de overwegingen waarop Sneek als
vestigingsplaats werd gekozen, gelden
vandaag niet meer. Oc” Friesland
kent nu personeelsproblemen. Slechts
die ondernemingen zullen hun perso
neels bezetting op peil kunnen houden
en kunnen uitbreiden dle .bqh 1,u1se so
ciale beleid weteû te voen. In IUI
verband kan worden opgemerkt dat de nieuwe fabriek.

l2juni 1964



Om verlost te raken van het vertrek-
overschot moet het gewest verder In
dus44iseren. Nog altijd bedraagt dat
overôht per jaar een tweeduizend per
sonen. liet is hoger geweest en de da
ling van de laatste jaren is de vrucht
van de industrialisatiepolitiek. De afge
lopen dertien jaar kwamen 177 nieuwe
industriële vestigingen tot stand, waar
door de personeelssterkte met 71 pro
cent toenam. Die toeneming is het
grootst geweest in de metaalsector,
waarin nu reeds meer dan 37 procent
van de industriële werkers arbeid en
brood ,vlndt. Die sector is of komt wel
dra op de eerste plaats in Friesland.

Friesland in het algemeen en Sneek met
de Zuidwesthoek in het bijzonder wenste
mr. Homan geluic -net de totstandkoming
van de nieuwe fabriek. De nijverheids
sector is hierdoor in Frieslands tweede
stad weer aanmerkelijk versterkt. On
geveer de helft van de mannelijke be
roepsbevolklitg in Sneek werkt in de nij
verheid, hetgeen veel is, want de per
centages voor Nederland en Friesland
zijn respectievelijk 22,3 en l94.

De positie van Sneek kan verder
worden versterkt als de stad een Uit
gebreid Technische School krijgt.
Naast de UTS’en van Leeuwarden en
Drachten moet Friesland er minimaal
nog twee hebben, namelijk in Sneek
en Heerenveen. Sneek heeft zich
reeds in een vrij vroeg stadium dui
delijk voor de vestiging van zo’n tech
upT.la.IA uflz ua Çq ep ‘afsjaiu ep

-zee aq Çq uemp.Iauw p puA uapajJaA

aq am ujjnsuee aa pielaq uapJaM
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zonder Van der Heems directeur ir. P.
G. Zaaijer plezier hebben gedaan. Heel
elegant had hij In zijn woord van wel
kom gewezen op de noodzaak van de tot
standkoming van die aansluiting, waar
mee vlakbij de fabriek met de aanleg
van het industrieterrein al rekening is
gehouden.

De heer Zaaljer zette verder uiteen,
waarom zeer doelbewust Sneek is geko
zen als vestigingsplaats voor de uitbrei
ding, die de n.v. In Den Haag wegens het
personeelstekort niet kon realiseren.

In de eerste plaats heeft natuurlijk de
verwachting gegolden, dat men na ver
loop van een aantal jaren zou kunnen
uitgroeien tot een fabriek met een vijf
honderd man personeel. Verder heeft
0fl. de mentaliteit van de bevolking
een rol gespeeld met de gunstige lig
ging ten opzichte van de nog weinig ge
industrialiseerde Zuidwesthoek.

Ook Friesland kent thans zijn per
soneelsproblemen en slechts die on
dernemingen zullen hun personeelsbe
stand kunnen handhaven en uitbreiden,
die het juiste sociale beleid wéten te
voeren, aldus de heer Zaaij’er, die er
in dit verband op wees, dat het be
drijf in Sneek kortgeleden zijn onder
nemingsraad heeft gekregen.

In mei 1961 als toeleveringsbedrijf be
gonnen, Is het Inmiddels een radiofa- 1

briek geworden, die straks de volledige
productie voor haar rekening zal ne—
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Van der Heem in Sneek
door Commissarisgeopsd

De uleuwe radiofabriek van de NV van der Heem te Sneek lsren rond
het middaguur officieel geopend door de Commissaris der Koninn. r. H. P.
Linthorst Homan heeft dat wat graag willen dn, omdat hij zich mfin.v. ver
heugde, dat 4e.tfabriek.gereed was. Het bedrijfkan in dit royale en fapand op
het industrietrrein tussen rijksweg 43 en de wg naar Oppenhufr4!Voor1opig
flink uit de vôéten.

Van der Heems nieuwe radiofapriek

in Sneek, srhepping van architect

G. W. Goodijk.
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Heem vindt z’n oorsprong in Den
naar waaiert steeds meer uit over
t en heeft ook reeds twee fabrieken
buitenland. In Nederland heeft de
)rleken staan in Utrecht, nu een
fabriek in Sneek en uiteraard een
brlek te Den ffaag. In het buiten

fabrieken gevestigd te Kopenha
Feheran.
k werd in dit voorjaar reeds met
uktie begonnen. In mei 1961 start
er Heem nv. reeds in Sneek met de
Ie in een gehuurde fabriekshal. De
fabriek, die 200 werknemers telt,

150 werknemers meer herbergen.
en zijn alle mogelijkheden voor uit-

aanwezig. Gepland is, dat men
aan ruim 50’J mensen werk zal

bieden.

Ir. P. G. Zaaijer
rote cantine, nagenoeg geheel ge-
t genodigden, nam ir. P. G. Zaaijer,
r van Van der Heem n.v., als eerste
het woord. Hij deed dat met een

lkomstwoord aan de aanwezigen en
overzicht van de tot standkoming

we fabriek.
bstelling met vroeger, dat is zo’n
311 jaar terug, sticht men een nieuw
niet meer in de onmiddellijke nabij..

het moederbedrijf.
te jaar geleden besloten werd een
fabriek te stichten, was men er niet
L11 In Den Haag of Utrecht voldoen
oneel te kunnen krijgen. Na een
:wam als meest-aanbevelenswaardi
:s Friesland uit de bus. Tal van fac
bben bij deze keuze een rol ge
-de eerste plaats mocht men ver
i hier op den duur 500 werknemers
en krijgen. De mentaliteit van de
ig en de gunstige ligging waren
angrijke facetten, welke tot deze
idden. Met medewerking van ge
ke en provinciale overheid kon
drie jaar een nieuwe fabriek ver-

rijzen. Ook werd veel steun ontvangen van
het Ministerie van Economische Zaken.
Met een gezond functionerend bedrijfsbeleid
hoopt spreker, dat voor deze onderneming
de mensen gevonden kunnen worden, die
voor de produktie nodig zijn en dat deze
een produkt voort kunnen brengen, waar
mee op de wereldmarkt geconcurreerd kan
worden. Eerst dan is de bloei en de con
tinuiteit van deze vestiging verzekerd.

Voordracht prof. dr. S. J. Groenman
De volgende spreker was prof. di”S. J.
oenman, 1ogleraar in de sociologie aan
de tUjksuniversiteit te Utrecht. Hij sprak
over ,,Industrievestiging in rlesland, Ach
tergronden en Betekenis”.
Ongemeen duidelijk is de noodzaak van In
dustrialisatie in ons dichtbevoIkte land.
Structuurwerkloosheid kent men niet meer.
Dit gold voorheen bijzonder zwaar bij de
aanwijzing van ontwikkelingsgebleden.
Soms gaan er stemmen op, dat de laatste
jaren zoveel in liet Noorden’ is gebeurd,
dat men een bepaalde matiging moet gaan
betrachten. Zolang de bevolking echter ge
stadig blijft groeien, moet men de Staat
der Nederlanden blijven vergelijken met
een huisvrouw: zij komt nooit kiaar, zij
mag nooit op haar lauweren gaan rusten.
Het vertrekoverschot in Friesland mag niet
direct als een schadeoat gezien worden.
Objectief bekeken, werken de vertrekken-
den op een andere plaats aan de welvaart
van Nederland. Regionaal bekeken ligt
het evenwel anders. Onder de wegtrekken-
den zijn er verschillenden, welke graag ge
bleven zouden zijn, mits er voidpende pas
send werk in zijn of haar omgeving zou
zijn geweest. De toeneming van de werkge
legenheid in Friesland heeft het vertrek-
overschot in niet onbelangrijke mate klei
ner kunnen maken.
Spreker is van mening, dat voortgaande
Industrialisatie binnen het raam van een
actieve industrialisatiepolitiek noodzakelijk
blijft in Friesland en daarbij kunnen ves

tigingen van buiten niet worden gemist. ki e een
Een nieuw b2drjf in een bepaalde streekbek eden ii
drukt ook zijn stempel op de reeds be-waarschijnlij
staande bedrijven.’ Men mag verwachten,O0k buitet
dat een gloednieuw bedrijf en niet vanich hier te
eigen bodem iets gaat doen, wat anderen cbijnIijk a
niet kunnen, omdat zij voor een hoge drem- Nederlan
pel staan. En omdat een nieuw bedrijf een Ook het or
andere geest kan ademen — het zal later’trekken bij
ook weleens weer in gestolde vormen wor-grote bete1
den gevangen —. betekent het zulk een be- het voortge
langrijke aanwinst in het totale beeld. Het telt Sneek
helpt de anderen over de drempel heen. kent Sneek
Het bedrijf, dat nu geopend wordt, bevlndt De industrh
zich in Sneek. Het is een Sneker industrie4 geschoolden
zo kan men zeggen, welke een versterkin derwijs in
heeft ondergaan. Deze voorstelling van za-- warden en
ken is te eenzijdig. Een bedrijf, dat in eenjn de toekc
industrieel centrum wordt geopend, staate voorzien
dan wel In dat centrum, het Is niettemin preker is
een bedrijf, dat betekenis heeft voor een ‘and nog a
Streek, In dit geval dus voor Zuid-west ioopt dan
Friesland. fran de nieu
De wens, die aan de opening van dit be-weg 38 en
drijf moet worden verbonden, kan iiet an-foptimistiscl
ders zijn, dan dat het een waardevolle blJ-1termijn kai
drage zal leveren aan de industrialisatie:bouwen bru
waarbij het -niet alleen kwantitatieve, maar drag vergei
ook kwalitatieve effecten zal kunnen op-wel enige t
toepen, en waarbij het daarnaast ook zichnen en krui
zal inpassen in de regionale samenleving.ian nog aa
Aldus een korte weergave van de ‘ifoor-en, het een
dracht van prof. dr. Groenman. liggen. Voo

dat van vitlOpening door mr. H. P. Unthorst Homan ?vTr. Linthor
Hierna komt als laatste spreker mr. H. P.ius: ,,Er hi
Linthorst Homan aan het woord. dle de of-,an de goed
ficiële opening zal verrichten. In zijn toe4lustrie en d
spraak merkte hij op de hem eigen sym-hgde bedrij
pathieke en dikwijls humoristische wijzegoede harm
o.m. het volgende op: eweste1ijk
In Friesland is men er zich nog terdegeiouding” vo
van bewust, dat men nog een flink nega-eljke peil
tief migratl,esaldo heeft, hoewel dit denee in bek
laatste jarefl. begint af te nemen. In het in-rangen van
dustrialisatiebeleid kan Friesland nogiiha verr]
steeds rekenen op de actieve medewerkingftie officiële
van de gemeentebesturen alsook van dknop, waan
rijksoverheid, zij het dat over het hierbij tneel wegges
volgen systeem alsook over de mate vaIe klederdri
financiële medewerking van rijkswege apositie van
en toe opnieuw discussie ontstaat. tyan der 1
Met socioloog Groenman is spreker heI1chtbaar.
eens, dat de industrialisatie van ries1anIe--officiëIe
over- de afgelopen jaren nog altijd niet zon bezichti
sterk is geweest als zij had moeten zijn ofaarin sind
grond van de bevolkingsgroei. Andsrs wagang is. Ii
er hier nu niet meer een migratiesado geilannen is d
weest van ca. 2000 personen per jaar. abrb ksgebc
Ook merkt spreker op, dat de met -. ffig

der Neem nv. officieel geopend
— MR. IT. P. LINTHORST ITOMAN VERRrnHT’r OPENING

— SPECIALISATIE IN RADIO’S

Gistermorgen opende mr. H. P. Linthorst Homan, commissaris der Konin
gin in de provincie Friesland, onder grote belangstelling de nieuwe radio-
fabriek van Van der Heem n.v. in Sneek. Dit geschiedde in de grote
cantine, tevens ontspanningszaal, van deze nieu*e fabriek, gelegen aan
de Lorentzstraat In de onmiddellijke nabijheid van Rijksweg 43.
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Een waardig sluitstuk van het grote
Van der Heem-feest vormde ongfrij
feld de feestavond in Anaicitia, waar de
Sneke bevolking gelegenheid kreeg ken
nis te maken met de empIoyé’s4aii dit
bedrijf, nu eens imict in een of andere
teehMsche of adnuiu istratieve functie,
maar in hun vrijetijdsbestediug.

Een groot. aantal medewerkers van het
bedrijf brachten uh. onder de titel ,,Fan
eigen hiei4en gevarieerd pogramma,
bevattende ôi4dermeer tornl-, zang, mu
ziekn ballet. In aanmerking nemende,
dat ten hier met amateurs te doen had,
die hun liefhebberij uitsluitend als nt
spaining beoefenen, kan toch geconsta
ter worden, dat vooral in het mcci
serieuze gedeelte, van lofwaardigepres
taties gesproken kan worden. Het lichte
re genre (met name de sketches) kon
dit peil niet altijd halen, al vielen hier
zeker ook gode verrichtingen te note
ren. Het geheel had door een hoger’m
p0 g wel kin kracht kunnen winnen.
Ie is uiteraard nipt mogelijk, alle

programmapunten ond’ de loupe te.e
men, maar enkele willen wij toch beslist
niet onvermeld laten. Zo hebben wij bij
zonr genoten van het mannenkoor ol.v.
Harry Holtrnan en het zangeresje Dinie
Romijn, terwijl oe de bal1etgroe ‘een
uitstende indruk achterliet. Andries
Eradus als zanger en George Jepkema
als pianist wisten de zaal eveneens te
boeiM. Sneltekenaar. Dalt Wisney en le
den van de toneelgroep zorgden voor de
vrolijke noot.

Het’kapwerk was an Hamersnia, ter
wijl ht eigen orkest ,,D Ieemniasters”
niet alleen voor e pittig welkomstrnu
ziekje had gezorg maar ook in dau
ze het nodige am»sement leverde.

De heer F. 4ç,{artog, dir. Van der
Heem, had in zijn openingswoord (waar
bij tiij o.m. de Commissaris der Koningin
en vérschillende burgemeesters kon be
groeten), gewezen op de bedoeling n
deze feesvond. Achter.nij: Van der
Heem, aldus spr.,’:pl. nle4ewerkers van
de firma, als teciii, tylstes, kor

personeel, maar tegelijk ook zaniers,
acteurs en musici, vöôr mij: Sne,nl,
de vertegenwoordiging van alle lagen
der Sneker bevolking. Nu nog geschei
den door een gordijn, straks, naar
pen,, groeiend naar een eenheid. Wij’eb
ben hier in Sneek niet alleen maar een
faiek willen sUc1ten, aldus di De
Hartog, iaar vqçl willen zorgeij4oor
een waé.rdevol sam enlevingsolement,
waarbij wij in het bijzonder ivilleji e•
ven naar een harmonische ontwik ng
tussen bedrijf en omgeving. Wij hopen,
dat deze kennIsmaking er toe zal bijdra
n mis4ejStandQJ1Uit elç, ve te ruimen
eh dit idéaal le verwezcnlijkbn,’ ‘. - -

“: --

- Feestavond Van’ der Heem wa•
/ -S(-/ waardig sluitstuk

•1
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Een waardig sluitstuk van het grote

Van der Heem-feest vormde ongvij
feki de feestavond in Amicitia, waar de
Sneker bevolking gelegenheid kreçg ken
nis te maken met de employé’s’4aii dit
bedrijf, nu eens niet in een of andere
techüisehe of administratieve functie,
maar in hun vrijetijdsbesteding.

Een groot. aantal medewerkers van het
bedrijf brten ni. onder de titel ,,Fan
eigen hiei.’en gevarieerd programma,
bevattende Öndermeer tonjel, zang, mu
zieken ballet. In aanme’khg nemende,
dat en hier met amateurs te doen
die hun liefhebberij uitsluitend als ont
s ‘ng beo,fenen, kan toch geconsta
te worden, dat vooral in het meet
serieuze gedeelte, van 1ofwaardigees-

1 taties gespro1en kan worden. Het lichte
re genre (met name de sketchcs) kon
dit peil niet altijd halen, al vielen hier
zeker ook goe verrichtingen te pete-
ren. Het gche had door een hoger°tm
po g wel aan kracht kunnen winnen.
ik is uiteraard n mogelijk, alle

programmapunten ond de loupe te.n
men, maat’ enkele willen wij toch beslist
niet onvermeld laten. Zo hebben wij hij
zoner genoten van het mannenkoor ol.v.
Harry Holtnian en het zangeresje Dinie
Romn, terwijl oe de balletgroep een
uitstçende indruk achterliet. Andries
Eradus als zanger en George Jepkema
als pianist wisten de zaal eveneens te
boeisi. Snetekenaar, Dalt Wisney en le
den van de toneelgroep zorgden voor de
vrolijke noot. ,

Het kapwerk was van Hamersma, ter
wijl het eigen orkest -Ieemmasters”
niet alleen voor ee pittig welkomstmu
ziekje had gezorg maar ook in depau
ze het nodige ampscment leverde.

De heer F. ,J{artog, dir. Van der
Heem, had in zn openingswoord (waar
bij lij o.m. de Commissaris der Koningin
en ‘vèrschullende burgemeesters kon be
groeten), gewezen op de bedoeling van
deze, feestavond. Achter mij: Van der
1-leem, aldus spr.,:l. n1eewerkers van
de firma, -als tccTiici, tystes, kahl?oor

personeel, maar tegelijk ook zangers,
acteurs en inusici, vddr mij: Sne, nI.
de vertegenwoordiging van alle lagen
der Sneker bevolking. Nu nog geschei
den door een gordijn, straks, naar wlio
pen,, groeiend naar een eenheid. Wijeb
ben hier in Sneek niet alleen maar een
fabriek willen sticJtcn, aldus dir De
Hartog, maar voor1 willen zorger voor
een waardevol samenlevingselement,
waarbij wij in het bijzonder willen Itre
ven naar een harmonische ontwikng
tussen bedrijf en omgeving. Wij hopen,
dat deze kennismaking er toe zal bijdra

ii mise.,rstand,oj1pit de ete rulznn
e - dit ideaal te verwezcnlij1cen.’ ‘

Feestavond Vander Heem was-3
waardig sluitstuk - :

1
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Vooraf hield prof. dr. Sj. Groenman,
hoogleraar in de sociologie aan de
Rijks Universiteit te Utrecht een voor
dracht over ,,Industrievestiging in
Friesland, Achtergronden en Beteke
nis”.

Hij wees erop, dat onze bevolking in
ongeveer vijf â zes jaren met een mil
joen mensen toeneemt. Daarom acht
te hij het nuttig even stil te staan bij
een verdere industrialisatie van het
Noorden des lands en dan met name
bij die van Friesland.

,,Er is wel eens de mening geuit, dat
er de laatste jaren zoveel in het Noor
den is gebeurd, dat, men op grond
dôrvan bepaaldelijk matiging zou
kunnen betrachten met het stimuleren
van de industrievestiging in dit lands-
deel. Er is immers geen sprake meer
van een structuurweikloosheid en de
ze structuurwerkloosheid heeft des
tijds bij de aanwijzing van ontwikke
lingskernen, een grote rol gespeeld.”

Spreker achtte het evenwel gevaar
lijk op grond daarvan te concluderen
dat er geen behoefte zou bestaan aan
een actieve industrialisatiepolitiek.

Ook in het Noorden is er een groeien
de bevolking, waarvoor gedurig ar
beidsplaatsen moeten worden ge
creëerd. Zolang onze bevolking ge
stadig blijft groeien komt de Staat
nooit klaar. Actieve welvaartsbevorde
ring, in casu industrialisatie, moet
steeds doorgaan. Daarbij komt, dat
‘t Noorden nog altijd vertrekverliezen
vertoont. Een mogelijk evenwicht op
de arbeidsmarkt, misschien met teke
nen van arbeidskrapheid, is dan ook
ontstaan door het wegtrekken van
mensen, die, zo zij gebleven waren,
het evenwicht zouden hebben ver
stoord.”

Samenvattend was zijn conclusie,
dat voortgaande industrialisatie bin
nen het raam van een actieve indu
strialisatiepolitiek in Friesland nood
zakelijk blijft en daarbij kunnen vesti
gingen van buiten niet worden gemist.

Activiteit moet doorgaan
De Commissaris der Koningin, zei het

met prof. Groenman eens te zijn, dat
de activiteit op het gebied van de al
gemene welvaartsbevordering in
casu via de industrialisatje, steeds
moet doorgaan. ,,Het Noorden ver-

toont nog altijd vertrekverliezen en in
het bijzonder Friesland heeft nog een
flink negatief migratiesaldo, hoewel dit
de laatste jaren gelukkig begint af te
nemen.
Wat wij hier willen en ook moeten,

aldus spreker is het zodanig aankle
den van onze provinciale huishouding,
dat het voor steeds grotere groepen,
ook uit ‘t Westen des lanj.s, voortdu
rend aantrekkelijker wordØiier te ko
men wonen en werken et, het bij
zonder hier nieuwe bedrjve te stich
ten en deze dan vervolgens uit te brei
den.”

Meer UTS-en
Mr. Linthorst Homi atond stil bij

de. grote betekenis vaflBneek als on
4!’ijs-centrum en in ‘t bijzonder ook
UW’bet technisch onderwijs. ,,De indu
tre heeft behoefte aan nog ver
der geschoolden en is het de grote am
bitie van heel Friesland, naast de
twee Uitgebreid Techn. scholen die
Friesland in Leeuwarden en Drachten
al bezit, er nog minstens 2 bij te krij
gen, één in Sneek en één in Heeren
veeil.

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN

-ÇÇ’-\,,iiTs gewenst in Sneek en Heerenveen”

Mr. Linthorst Hôii.an opende
in Sneek Van der Heem N.V.

(Van onze correspondent)

In aanwezigheid van directeuren en commissarissen van Van defleem

N.V. en een groot aantal genodigden heeft de Commissaris der Koningin
In Friesland, mr. H:. P. Linthorst Roman, gistermorgen in de kantine,

tevens ontspanningszaal van de nieuwe radiofabriek van Van der Roem,

dit nieuwe industriepaleis aan Rijksweg ,3 te Sneek geopend. Rij deed dit

door na zijn rede op een knop te drukkea, waardoor het voorgordijn van

het toneel werd weggeschoven en een uitgebreide expositie van

de produkten, welke in de bedrijven van Van der Heem worden ver

vaardigd, zichtbaar werd.
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overwinnen. In verband hiermee is het van
groot belang dat een edem bedrijf zijn
poorten wijd opent voor bezoekers, met na
me ook your de vrouwen, waarvan de doch
ters potentiële medewerksters zijn.

Het bedrijf dat nu wordt geopend bevindt
zich in Sneek, maar het is alilang niet
meer zo, .jt wi - wrkplts xne
vallen. Het zou’ dan ook niet norffialal ni$,
aldus prof. Groenman, dat Sneek ileen
hiervoor extra woningen toegewezen zou
krijgen, liet zou geen:szin vreemd zijn, in
dien speciaal voor industriële werkkrachten
in cie piatteland’rgemeenteri rondom Sneek
woningen zouden worden gebouwd.

Rede prof. Groenman

Omdat het ijveren voor verdere industria
lisatie, verhoging van de werkgelegenheid
en uitbreiding van de provinciale bevolking

Een overzicit van de fabrikagehaZ van
het nieuwe bedrijf van Van der Heem

te Sneek.

knop gaf hij het sein tot het verwijderen van
het voorgordijn van het toneel dooi twee
meisjes in Fries costuum. Op het toneel
bevond zich een expositie van het uitbrei
de nroduktieassortiment van de Van der
Heem-bedrjve met als opschrift: Sneek
radiostad.

Na de officiële opening bezichtigden de
vele genodigden dé’ nieuwe fabriek, waar
rekening is gehouden met toekomstige uit
breidingen.

Gist*nvond was e een feestavondr, voor
genodigden in liet Ar4itia Theater. Het
daar opgevoerde cabaretprogramma werd
verzorgd door Van der neem’s eigen ont
spanuingsgroepen. Hedenavond wordt voor
het personeel van Van der Heem-Sneek en
introducees een cabaret- en variéWprogram
ma uitgevoerd door beroepsartjesten. Zater
dagmiddag Is er van twee tot vijf uur gele
genheid voor belangstellenden - de nieuwe
fabriek te bezichtigen. Elk kwartier zal er
ccii luis van het station naar de fabriek v.v
vertrekken niet verscheidene stopp1aaen
ondweg,, Q4e openingsdag ontv1ig het
peonee1 vW de ‘Vn der Heembedrijven
bulten Sneek een Sneker koek.

SWEEK IS VOORTAANEENRADIQ4Q .

Commissaris der Koninain opendè
ijieuwefabriek van Van der Heem

.-4antal werknemers bedraagt «
bijna 200, het worden er 500

Op het terrein van de radjofabrjek van Van der Heem N.V. aan de Lorentz
straat te Sneek wapperden gisteren vele vlaggen. Daar was alle reden toe, want
de fabriek weed die dag officiëel geopend door mr. H. P. Linthorst Homan, corn
misaris der Koningin in Frle&and. De plechtigheid vond plaats in de kantine,
tevens ontspanningszaal, van de nieuwe fabriek, waar momenteel bijna 200 per
son werken, welk getal in de toekomst tot 500 zal worden opgevoerd. Nu wor
denr nog kleinere typen radiotoestellen vervaardigd, maar het is de bedoeling
dat alle Erres-radiotoestellen hier zullen worden gemaakt, zodat Sneek voortaan
terepht radiostad kan worden genoemd. Het fabric-ksterre.n is 1.9 ha grot. Hier
van is thans 7000 m2 bebouwd. Het ontwerp werd gemt door architéct G. W.
Goijk te Sneek. Hoofdaanneemster was de N.V. Friso, eveneens te Sneek.

Ir. P. 0. Zaahjer, directeur van Van der
Heeiu N.V. vertelde iets over de voorge. 1

schiedenis. Gedwongen door de personeels.
schaarste in Den Haag, waar het moeder
bedrijf is gevestigd, werd een studiecom- 1
missie opgedragen de directie te adviseren
over de plaats van een flieuwo vestiging.
De keuze viel op Sneek. Op 1 mei startte
men In een door het Sneker gemneentebe-.
stuur in recordtijd opgerichte industriehal.
Hetzelfde jaar nog werd de rijksgoedkeuring
ontvangen voor de bouw van een speciale
fabriek. Inmiddels was besloten de gehele
radioproduktie van Den Haag naar Sneek
over te brengen en in februari 1962 kon het
eerste complete toestel worden afgeleverd.

In mei 1962 werd met het helen van de
521 palen voor de nieuwbouw begonnen
en onlangs kon het nieuwe gebouw worden
betrokken. De bouw heeft zonder de grond,
doch erumnleet met insteflaties voor verwar1



In de kantine, tevens ontspanningszaal,
van de nieuwe. Van der Heem-fabriek,
Lorentzstraat 15, Sneek (Aan de rijks
we van Sneek naar Joure) had giste
rende officiële opening plaats.
Na aankomst van de gasten werd koffie
met Sneker koek geserveerd, waarbij
jongedames in Friese klederdracht assis
tentie verleenden. Het werd een stijlvolle
bijeenkomst zonder (gelukkig) een ein
deloze rij van sprekers. Na een begroe
tingswoord van Ir. P. C. Zaaie.r, direc
teur Van der Heem N.V., hield Prof. Dr.
Sj. Groenman, hoogleraar in de sociolo
gie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht
een soms met humor gekruide, goed
voorgedragen en boeiende causerie over:
,,Industrievestiging in Friesland, Achter
gronden etekenis”, uit welke réde wij
in ons volgend nummer een en ander
hopen te publiceren. Mr. H. P. Linthorst
Homan, Commissaris der Koningin in de
provincie Friesland, hield hierna de ope
ningstoespraak.

Het verwijderen van het voorgordijn,
waardoor op het toneel een uitgebreide
expositie zichtbaar werd van het pro
duktenassortiment der Van der Heem
bedrijven met het opschrift:,, Sneek—
Radiostad”, geflankeerd door twee Frie
zinnen, vormde de eigenlijke openings
seremonie. Na deze toespraken en het
serveren van een glas champagne werd
gelegenheid geboden de fabriek te be
zichtigen.

Uit de voorgeschiedenis van de bouw
tijd ed. memoreren we het volgende nog
dat pas in september 1960 het tekort aan
arbeidskrachten in Den Haag en Utrecht
en omgeving de directie van Van der;
Heem N.V. — na een uitgebreid vesti
gingsplaatsonderzoek — besluiten deed
tot de bouw van een fabriek in Sneek als
toeleveringsbedrijf van preparatles en
units ten behoeve van de radio- en TV
fabriek in Den Haag. In mei 1961 kon ‘n
tijdelijke, van de gemeente Sneek ge
huurde, fabriekshal aan de Vrijhuiter
straat worden betrokken. In september
van dat jaar werd het oorspronkelijke
besluit, mccle op grond van de inmiddels
reeds gedane ervaringen, gewijzigd: de
fabriek in Sneek zou tot taak krijgen de
fabricage van complete ERRES-radio
toestellen en onder andere tevens een af
deling metaalhewerking omvatten. In
mei 1962 werd met het heiwerk van de
thans geopende fabriek begonnen.
De totale bouwkosten bedroegen ca 3,7
miljoen gulden. In dit bedrag is niet be
grepen de grondprijs en de aanschaf-
kosten van de machines en installaties.
Bovendien vallen buiten dit bedrag van
zelfsprekend de kosten van cle inventa

ns van de fabriek, kantoren en Inaga
zijnen. ,

De totale terreinoppervlakte bedraagt
19.000 m2. Het gebouw heeft een grond-
oppervlakte van 7.100 m.
Het gebouw rust op 564 gewapende be
tonpalen (gemiddeld 16 m.). De fabriek
omvat ander meer een montage-afdeling
voor de montage van radio’s, magazij
nen en expeditie (alle materialen, onder
delen, halffabrikaten en indproduktn
vinden via deze afdeling hun bestem
ming in het bedrijf of daarbuiten), ep
inkuiperij en inpakkerij (op deze afdi
worden de raolio’s ,,ingekuipt”) een ‘ge
reedschapmakerij: deze modern uitge
ruste afdeling zal moeten zorgen voQr
de aanmaak van alle speciale geeeed
schappen zoals stempels, rnallcn e.d.,
staf-afdelingen, onder meer ten behoeve
van: werkvoorhereiding, produktiepI
ning, materiaalvoorziening, fabrieksad
ministratie, personeelszorg, medische
dienst e.d.
De totale personéel.bezettjng van alle
Nederlandse Van der Heemhedrijven be
droeg per ultimo 1963: 3.170 pen
De nieuwe radiofabriek zal werkgele
heid scheppen voor circa 350 werk
nemers naderhand te rhogn tot om
streeks 500.

BOLS”TARDS NIETJVSBLAD

•.. .Officiele opening nie,uwç
radiofabriek van Van der Heeni
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Maar de industrie gevoelt behoefte
aan nog verder geschoolden en het is de
grote ambitie van heel Friesland, naast
de twee Uitgebreid Technische Scho1
in Leeuwarden en Drachten er nog in
stens twee bij te krijgen, t.w. één bi
Sneek en één in Hoerenveen. Sneek
heeft al in een Vrij vroeg stadium de
vestiging van een U.T.S. geambieerd.
Ons provinciaal bestuur deelt die ambi
tie vofledig en ik heb goede hoop, zo
deelde Mr. Linthorst Homan mede, dat
het niet zo heel lang meer zal duren of
hieraan zal ook van rijkswege de nodi
ge medewerking worden verleend.

De allure van onze regionale industri
allsatle wordt in hoge mate gediend
door vestiging van bedrijven als deze in
onze provincie, zo ging spr. voort. Al een

Woonklimaat

Wil dit slagen, dan moet het woonkli
maat in onze industriële centra, maar
ook in zeer wijde omgeving daarvan,, bij
voortduring nog verder worden opge
trokken naar ‘n peil, dat steeds beter de
vergelijking met het in dit opzicht nog
veelal bevoorrechte westen van ons land
kan doorstaan.

Hieraan wordt dan ook hard gewerkt,
zowel door verbetering van de infra
structuur (in het bijzonder op verkeers
gebied te land en te water> als door mo
derne voorzieningen op bet terrein van
de recreatie en van de volksgezondheid,
de sportaccomodatie, ‘t leeszaal- en bi
bliotheekwezen en zovel meer. Voor
Sneek wees spr. hierbi op de nieuwe
jachthaven, de plannen ‘oor uitbreiding
van het zwembad, het recreatieplan ,,De
Potten” en de plannen inzake het pa
viljoen Sneekermeer, waarna hij ook nog
wees op de interessante recreatieplan
nen,in Terhorne, Langweer, Heeg,
Woudsend en waar al niet in de omge
ving.

Ook in dit deel van de provincie moet
aan de infrastructuur nog het een en an
der verbeterd worden.

.i

Om met Sneek zelf te begijintu: et
nieuwe industrieterrein waarop wij ons

nu bevinden en ook Van der Heem,
hebben groot belang bij het spoedig
totatandkomen van, een oelniatige
aaisIuiting aan rijksweg 4.3, Het ver
hengde spr. daarom te kunen mede
delen, dat hij juist dezer dagen van
de Directeur-Generaal voor de In
dustrialisatie mocht horen, dat men
van rijkswege bereid is tot medewer
king aan zulk een oplossing. Dit moet
techaisch en financieel nog nader wor
den.bezien en er is volgens spr.eden
aan te nemen dat dit snel zal geschie
den. -

waardoor het voorgordljri open ging en
op het toneel een uitgebreide collectie
zichtbaar werd van de vele producten
welke In de Van er Heeni-bedrijven
worden gefabriceerd. Langs de bovenzij
de van de toneelopening was, gefjan
keerd door twee in Fries costuum gelde
de dames, het opschrift: Sneek - Radio-
stad aangebracht.

Na de toespraken werd Ch pagne
aangeboden:en de fabriek in gro e* van
vijftien personen onder deskundige lei
ding bezichtigd, waarbij het aan bewon
dering en loftuitingen niet ontbrak,

Voor de genodigden volgde toen nog
een lunch in Hotel De Wijnberg. Daar
bracht cle heer J. van Randwijk, pesi
dent-commissaris, welke functie h1 op 1
mei jl. al 35 jaar vervulde, nog dank
aan Ir. Zaaijer voor ‘t grote aandeel dat
hij heeft gehad in de stichting van de
nieuwe fabriek en overhandigde de heer
L. C. Gussenhoven namens de directie
aan de Commissaris en de burgemeester
ieder een boekwerk als blijk vanWaar
dering vooi hun medewerking. D Com
missaris, wiens hobby volgens apr. de
elfstedentocht en zeilen is, kreeg ,Schif
Le der Völker”, de burgemeeste een
boek over cartografie, wat zijnlleieb
berij is.

Sneek’s centrumfunctie zal straks
nog belangrijker worden, wanneer de
nieuwe xjkswegen tussen Friesland en
het centui van het land door de Ijs
selmeerp&ders tot stand zullen zijn ge
komen. Het nastreven van een spoedige
totstandkoming van deze primaire rijks
weg-verbindingen is én van spr. per
soonlijke bestuurlijke hobby’s, waar
bij ook te denken is aan de toekomstige
nieuwe IJsselbrug en rondweg bij Kam- 1 964
pen. Ook Sneek komt dan nog aanmer
kelijk dichter bij het Westen, het cen
trum en het zuiden des lands te liggen.

Opening nieuwe tabriekvai
Van der keem
Vervolg van pagina 1. aantal prominente Nderlandse indu

strieën hebben het in hun eigen belang
Het deed apr, ook goed van prof.. nuttig geoordeeld, aan onze inciustriali

Groenman te horen, dat dit nieuwe be- satie deel te nemen. Spr. noemde hier
drJf er wel in belangrijke mate in ge- van een aantal voorbçl4en ook in Sneek
slaagd is latente werkloosheid in deze en in de Zuidwesthoèk i constateerde
hoek van de provincie aan te boren en verder dat ook buitenlandse industrieën
arbeidskrachten te vinden, die niet als zich in Friesland beginnen te vestigen,
werklozen waren geregistreerd. Want o.a. de eerste Japanse Industrie in
latente werkloosheid is op grote delen Sneek. Deze nieuwe moderne bedrijven
van het Friese platteland nog steeds werken vaak inspirerend op hun indu
aanwezig. En dat de nieuwe bedrijven striële omgeving, zij introduceren in
in ‘rles1and ook arbeidskrachten van Friesland vaak nieuwe arbeidsmethoden
buiten aantrekken is eveneens een juiste en voorzieningen van sociale personeels
constatering en dit betekent tevens een zorg en zij vorrijken ons Friese patroon
verrijking van ons industriële patroon en met de introductie van bekwame stafle
een,bijdrage aan gevarieerdheid van cle den en vaklieden. Daardoor wordt in het
steaeli.jke en de regionale arbeidsmark- bijzonder ook in bepaalde centra een
ten. meer stedelijk industrieel klimaat ge-

Na ook liet gemeentebestuur van schapen. En dit alles hebben wij nodig,
Sneek van harte geluk te hebben ge- want het streven van de regering en van
wenst met deze nieuwe vestiging toonl ons provinciaal bestuur blijft er in de
spr. aan hoe belangrijk de centrum-paal. komende tijden op gericht ons vertrek
tie Is van onze stad, die tussen de twee- overschot spoedig geheel te doen ver-
de wereldoorlog en eind 1963 Zijn iflWO dwijnen en te doen verkeren in een ves
nertal zag toenemen met en. 21.5%. Van tigings-overschot.
de mannelijke beroepsbevolking hier
werkt ongeveer 50% in de nijverheid en
ca. 30% in de sector van handel en ver
keer. Voor Friesland en Nederland wa
ren deze percentages enkele jaren gele
den reap. 19.4 en 22.3%. Van de beroeps
bevolking is 17% forens en van deze
werkforenzen uit de omgeving werkt
maar even 61% in industrie en ambacht.

Spr. wees ook op de grote betekenis
van Sneek als onderwijscentrum, waar
bij hij o.a. het technisch onderwijs noem
de, dat niet het minst ook voor de Sne
ker industrie van grote betekenis is. De
toeloop van leerlingen naar dit onder
wijs ontwikkelt zich nL bijzonder gun
stig.

Aan de bouw en inrichting vafl’ de
nieuwe fabriek werkten o.a. de vol
gende bedrijven mee:

N.V. Mohrman en Co, Leeuwarden -

aluminium kozijnen en ramen.
N.V. Feensa, Heerenveen-Sneek-
Groningen - centrale verwarmifl
N.V. Landustrle, Sneek - elektie
installatie.
H. Sluyter , Sneek - schilderwerk.
Fa. C. L. Nauta, Heeg - afrasteings.
en toegangshek-ken.
Dotinga, Sneek - tuinaanleg.
Erven B. J. Feenstra, Sneek, -

materialen.
Alkema’s IJze’handel, Sneek - hang
en sluitwerk.
Jul. van der Werf, Snqek, - tegeler.
ken.
IJ. Aukema, Sneek - vloerbedeking.
H, Brenninkmeijer Zonen, Sneek -gor
dijnen en tapijt.
J. Sikma, Sneek - laboratorium-bekle
ding met blik.
N.V. Rijpkema, Machinefabriek ‘

ijzerwerk.
Fa. S. G. Ruiter & Za., Sneek - ijzer-
werk.
Noorder Glashandol JJl van Oostön
dap, Sneek - glaswerk,

IL’.
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stenaarszouatvaarwgen.eennesnssing
overigens,diedegrotewaardevanhet
concoursalleenmaartengoedekanko
men.

Hetprogrammavandituitzonderlijke
koncertonderleidingvanAlfredSalten
teLeeuwardenzaleralsvolgtuitzien:

Wagenaar-CyranodeBergerac;
Rachnianinow-40Pianokoneert(so
listNicolaietrov,U.S.S.R)
Beethoven-5ePianokoncert(solist
AntonKuerti,U.S.A.)

Behalvehetuniekefeit,dateennog
vrijjeugdigRussischpianist(21)inhet
buitenlandopenbaaroptreedtiszeker
vermeldenswaard,datditoptredensa
mengeschiedtmeteenAmerikaanse
kunstenaar.Hetistevensdeeerste
maal,dateenRusalssolistoptreedt
methetFryskOrkest.

Ennoordendezijngedachten.Hijbe
sloothaarhetheleverhaalvanhetbe
ginaftevertellen.Zeluisterdezwijgend
toe,spraknietéénenkelwoord.

,,Dus”,somdehijop,,,ikmoeteer
lijktoegeven:ikvondhetnietnetjes
vanmezelf...opdiernanerzo’nkind
‘nbeetjeuittehoren.EneerlijkKathie
(hijmerktezelfnieteensdathijhaar
bijhaarvoornaamnoemde,enzijtikte
hemnietopdevingers)toendatkind
medaaropeensbijdeharengreep...ik
waserbeslistnietopverdacht”.

,,Enjehebthaarzekerbeslistniette
ruggezoend.”

,,Neel”
,,Moetikdatgeloven?”

,,Ercwoord?”
,,Erewoord.”
Zezuchttediep.
,,Ikvindhetnietzobarfijn”,zeize

toenlangzaam,,,maaraandeandere
kantkanikmcwelbegrijpendatjede
kanswaarnani.Alsjeaanallekanten
tegendemuuropbotst,kruipjedes
noodsdooreenriool,niet?”

Hijknikte.
,,Maarlietblijfteenriool.”
,,Ja,enjeziet,alsjeeraandcandere

kantônderdcmodderuitkomt,staater
meteenenejuffrouwklaaromtezeg
gen:Bali,watbenjijeenviezerd!”

,,Datbènjedantochook?”
Zelachtenallebeien1novoeldezich

centenaarslichter.Kathiekeekophaar
horloge.

,,Detienminutenzijnertwintiggewor
den,meneerdeinspecteur.Enikmoet
debushalen.”

SchoolreisjesHerv.School
teI,Jlst

Opwoensdag10junimaaktendeklas
sen1,2en3vandehervormdeschool
teIJisthunjaarlijksschoolreisje.Dat
cleweersomstandighedenbijdroegentot
hetwelslagenvandezetochtbehoeft
geenbetoog.EerstgingmennaarAp
pelschanaardemooiespeeltuin,waar
nainhetboswerdgegetenengedron
ken.Hiernagingdereisverderlangs
DieverenGiethoorn,naardeprachtige
speeltuin,,DeVoorst”indeN.O.-polder.

Dekinderenkondenooknogpootjeba
deninhetIJsselmeerbijGaasterland.
Omzevenuurwasiedereen,opgetogen
vandeschitterendedag,weerthuis.

De,,groten”vanklas4,5en6gingen
op12juniondergelijkeweersomstan
dighedenopreis.ViadeAfsluitdijken
VieringenredendebussennaarDenHel
der.Hierwerdeenrond7aartopeen
marine-vaartuiggemaaktdoordeBui
ten-enEinnenhaven.Ditwaseenprach
tigeenleerzametocht.Dekinderenza
genverschillendemarineschepen,o.a.
deduikboot,,Tijgerhaai”endejager
,,Limburg”.Vanveleandereschepen
werdenbizonderhedenverteld.Daarna
werdindekantineeenspannendek-leu
renfilmvertoond.

OphetstrandinCallantsoogwerdge
geten.Hiertrokkendekinderenhun
bovenkleren,bijgebrekaanzwemgoed,
uiten,.gingentewater”.InSchoon
enBergenaanZeewerdnogevenaan
gelegdenwerdenenkeleindrukkenop
gedaanvandestranddrukte.

Bijdethuiskomstwerdendereizigers
ingehaalddoorConcordiaendedrum
band,terwijldekinderenvandelage
reklassenenanderebelangstellenden
langsdewegstonden.Ophetschool
pleinwerdnogeenrondedansge
maakt.Toenwasookdezeschoolreis
teneinde.

Eersteprijsvoor
SnekerWandelUnie

EenderseniorenigroepenvandcSne
kerWandelUniebehaaldezaterdagin
Oudeschouweeneersteprijs,eenprach
tigegrotewisselbeker,aangebodendoor
eenderingezetenenvandezeplaats.

Devoordeachtstekeergeorganiseer
detochtwerdondergrotehitte,maar
tochopprettigewijzevoibracht,een
prestatietemeer,daardezewandeigroep
degeheleweekookalaandeavond-
vierdaagsehaddeelgenomen.

Deorganisatiewasinhandenvanhet
URBI..eomlté,dato.a.bestaatuitde
burgemeestersvanUtingeradeel,Rau
werderhem,BaarderadeelenIdaar

27JR.TEWymbritsei’adeelentJtsje
Kuipers21jr.teiJIst.

Overleden:SiebrenCnossen77jr.

Vierprijzenvoor
..NeaiisNocht”

uitOosthem
Denogbetrekkelijkjongegymnastiek-

vereniging,,NeaOsNocht”uitOostheni
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)icQtJgv9len en

van de industrievestigrng

Nu vond Prof. Groenman het gevaarlijk
op grond van het ontbreken van struc
tuurwerkloosheid te concluderen, dat er
geen behoefte zou bestaan aan een ac
tieve industrialisatrepolitlek. Ook voor
het Noorden des lands geldt volgens hem
zoals voor geheel Nederland, een groei
ende bevolking, waarvoor gedurig ar
beidsplaatsen moeten worden gecreërd.
Zolang onze bevolking gestadig blijft
groeien kan men de Staat der Neder
landen het best vergelijken met een huis
vrouw: zij komt nooit klaar, zij mag
nooit op haar lauweren gaan rusten.
Gelijk de huisvrouw schept de overheid
een milieu, houdt het in stand, en her
schept het alnaar de behoeften. Een ver
slappende aandacht is daarbij niet toe
gestaan. Actieve welvaartbevordering, in
casu industrialisatie, moet steeds door
gaan. Als er geen structuurwerkloosheid
bestaat betekent dat alleen, (lat de dag
taak goed voibracht is. Morgen is er op
nieuw veel te doen. Daar komt bij, dat
het Noorden nog altijd vértrekverliezen
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 even
wicht zouden hebben verstoord.
Noorderlingen, Friezen ook, zullen van
dit vertrekoverschot zeggen, dat het ‘n
schadepost is. Spreker noemde zich ob
jectief genoeg om te erkennen, dat de
wegtrekkenden elders tot de welvaart
van Nederland zullen hebben bijgedra
gen. Iets anders is evenwel, dat een re
gionale welvaartspolitiek er niet op mag
rekenen, dat de mensen wel zo vriende
lijk zullen zijn om weg te trekken. Zij
moet ook uitgaan van de gedachte, dat
een deel der wegtrekkenden liever in ‘t
Noorden zou zijn gebleven als er vol
doende passend werk geweest zou zijn
in hun omgeving. Het vertrekoverschot
is niet een constante grootheid. De toe
neming van de werkgelegenheid in het
Noorden, zeker ook in Friesland, heeft
het in niet onbelangrijke mate kleiner
kunnen maken.

Er is in Friesland in de afgelopen jaren
een gestadige, zij het wisselende uitbrei
ding geweest van het aantal arbeids
plaatsen in de industrie. Men brenge de
wisselingen in de cijfers per jaar niet in
een te direct verband met de belangstel
ling van bulten om in Friesland een be
drijf te beginnen, omdat een bedrijf, dat
op 31 mei een arbeidsmarkt meent te
zien op 1 juni zijn poorten opent.
Ook niet op 1 november van hetzelfde
jaar. In een jaar, dat het aantal ar

deljke grootte hebben bereikt, zodat ook
zonder veel nieuwe vestigingen er nog
vooreerst wel groei In de Friese indus
trie zal zitten.
Niuwe vestigingen, die in Friesland zelf
hun oorsprong vinden, zijn natuurlijk
ook een reële mogelijkheid gebleken.’
Naarmate Friesland verder industriali
seert zal die mogelijkheid zonder twijfel
sterker worden verwezenlijkt. Er heeft
zich na de oorlog al een belangrijke
structuurwljzlging in deze zin voltrok
ken, dat de metaalindustrie de voedings
en genotmiddelen-industrie met inbegrip
van de zuivelindustrie bezig is voorbij
te streven.

Dat betekent toch wel een geheel ver
nieuwd industrieel patroon, het betekent
een vernieuwd klimaat. In zulk een ge
wijzigd klimaat zijn (le kansen op vesti
gingen van binnenuit groter dan vroe
ger. Het beeld, dat de ontwikkeling van
de Friese industrie op het ogenblik ver
toont, wettigt evenwel de uitspraak, dat
Friesland voor de komende periode ves
tigingen van buiten nog niet kan mis
sen.

Er is weleens de vraag opgeworpen, wat
nu het meest gewenst is: uitbreiding van
bestaande bedrijven ofwel vestiging von
nieuwe. Het erstandlge ‘antwoord op
een dergelijk alternatief is natuurlijk
steeds: beide zijn nodig en nuttig. Een
aantal ervaringen maken het evenwel
nodig op de wenselijkheid van nieuwe
vestigingen, vooral ook vestigingen van
buiten, te onderstrepen. De eerste erva
ring 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 be
drijf, dat na enkele jaren werk verschaft
aan 500 man personeel. Dit nu zou vol
gens Bartjens moeten betekenen, dat de
aanwijsbare werkloosheid met 500 per
sonen terugloopt. In feite evenwel loopt
die werkloosheid met minder personen
terug. En wel omdat het nieuwe bedrijf
erin geslaagd is latente werkloosheid aan
te boren ofwel arbeidskrachten te vinden
die niet als werklozen woren 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 den
ken aan vrouwenarbeid. Een ander punt
is natuurlijk, dat een nieuw bedrijf ook
arbeidskrachten van buiten aantrekt of
meeneemt.
Het verschijnsel (lat een nieuw bedrijf
potentiele arbeidskrachten zichtbaar

maakt, doet zich het sterkst voor bij be
drijven, 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 over
gang naar de industrie met een zekere
schok-werking opnieuw aan de orde stel
len. De ervaring leert, dat een nieuw be
drijf, dat bij vestiging van een bepaalde
toekomstige personeelsgrootte uitgaat,
dit aantal ondanks de aanvankelijke
schijn van het tegendeel, inderdaad be
reikt. Het blijkt dat de arbeidsmarkt
dikwijls groter is dan met de cijfers
valt aan te wijzen. Wie hier een vergelij
king wil met een ijsberg bedenke, dat in
ons geval het grôotste stuk toch wel:
zichtbaar is. Het risico, dat een nieuwe
vestiging heeft voor zichzelf of brengt
voor anderen, wordt overigens met het
verlopen der maanden geringer, ondat
de tijd met de uitbreiding van de indus
trie werkt, eenvoudig, omdat er een ge
boorteoverschot Is.
Een andere ervaring pleit ook voor de
vestiging van nieuwe bedrijven, met na
me 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 •kl,
dat wij een gewoonte hebben aangeno
men, schept een drempel om Iets anders
te gaan beginnen. Dit verschijnsel is
met allerlei voorbeelden te Illustreren.
Bijzonder aardig vind ik altijd 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 ons eigen plaatsje van-
waaruit wij de besprekingen volgen, er
aan deelnemen of ons juist van deelne
ming onthouden. Wij willen het mieren-
nest niet verstoren. En zo moet het wel
zo zijn, dat ook In de industrie êen traag
heid moeLbestaan om tot vernieuwingen

________

- ,. —
-

.

Nieuwe bed,rjven kunnnn nieuwe
impulsen betekenen in Friesland

Volgens Prof. Dr. S. J. Groenman in zijn rede ter gelegenheid van de opening van
dB%bleuwe fabriek van Van der Ileem N.V. te Sneek op 3.1. donderdag 11 juni Is
er weleens de mening geuit, dat er de laatste jaren zoveel in het Noorden is ge
beurd, dat men op grond daarvan matiging zon moeten betrachten met het sil
innieren van de industrievestiging In dit landsdeel. Er Iq immers geen sprake
meer van een struetuur erkloosheld en juist deze struetuurwerkloosheid heeft
destijds bij de aanwijzing van ontwikkelingsgebleden, ontwikkelingskernen enz.
een grote rol gespeeld.

BOLSVARDS NIîTrïBLAD
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Frleslands commissaris der Koningin heeft te Sneek de nieu’we radiofabriek
c.a. van Van der Heem N.V. geopend. Het complex werd onder architectuur
van 0. W. 600dijk gebouwd door de Bouw- en Aannemingsmij. Friso N.V. als
hoofdaannemer. De totale bouwkosten bedroegen circa t 3,7 miljoen. Het
gebouw heeft een grondoppervlak van 7100 m2 met een aangrenzende stalling
van 1400 m2 en oppervlakte van 3130 m2 op de eerste verdieping. De lengte
bedraagt 100 m, de breedte 60 m en de max..hoogte 9,5 m. De vloeren zijn
berekend op een nuttige bèlastlng van 1000 kg per m2. De benodigde grond.
en wegenbouwwerken werden uitgevoerd door N.V. A. Ooms-Sneek.



overheidsinstellingen . in Den
Haag deed met name de vraag
naar vrouwelijk personeel stij
gen.

Intussen heeft de tijd niet
stilgestaan, zo voegde de heer
Zaaijer hier aan toe, want op
het ogenblik kent ook Friesland
zijn personeelsprobleem in de
vorm van een tekort aan werk
nemers. Slechts die onderne

nemers. mingen zullen hun personeels

Wegens een tekort aan ar
beidskrachten in Den Haag en
Utrecht en omgeving, besloot
Van der Heem N.V. in 1960 een
nevenbedrijf in Sneek te vesti
gen. In mei 1961 werd in een
van de gemeente gehuurde fa
brieksruimte met de produktie
van bepaalde delen van radio-
en televisie-toestelleü ten behoe
ve van de fabriek in Den Haag,
begonnen. Thans is de gehele
radio-produktie van Van der
Heem N.V. (die onder de naam
ERRES in de handel worden
gebracht) geconcentreerd in de
nieuwe fabriek in Sneek.

De bouwkosten van het nieu
we complex hebben 3 miljoen
700 duizend gulden bedragen, de
kosten van de grond, machines
en installaties daarbij niet in
begrepen.

Bedrijfsafdelingen
De eigenlijke montage van de

radio’s vindt plaats in lichte en
ruime hallen, die prettig en
doelmatig zijn ingericht.

Op deze afdeling sluit de ,,in
kuiperj” aan, waar het gemon
teerde inwendige van de radio-
toestellen in de kasten wordt
,,gekuipt”. Daarna worden de
toestellen zorgvuldig ingepakt
en geheel voor verzending ge
reed gemaait.

Rondom deze afdelingen zijn
de magazijnen en de afdeling
expeditie gevestigd. Van der
.Heem N.V. heeft in Sneek een
eigen gereedschapmakerij die
met zeer moderne hulpmiddelen

v. d. Heem heeft nu in Sneek
splinternieuwe radiofa3riek

OP41 juni j.l. is in de stad Sneek een nieuw fabrieks.
complex van Van der Heem N.V. geopend, waarin

complete radio-toestellen worden gebouwd. Aanvankelijk
was het de bedoeling om in Sneek slechts een toeleverings
bedrijf voor de hoofdzaak in Den Haag te vestigen. De
nieuwe radiofabriek schept werkgelegenheid voor onge
veer 350 werknemers. Dit aantal kan in de toekomst
groeien tot ongeyeer 500 man. Bij Van der Heem N.V. in
Den Haag en Utrecht werken thans ongeveer 3000 werk-

is uitgerust voor het zelf maken
van matrijzen, mallen enz.

Verder, zijn in het gebouwen
complex de medische dienst en
de kantoren voor planning, per
soneelszaken en boekhouding
ondergebracht.

bestand op peil kunnen houden
of kunnen uitbreiden, die het
juiste sociale beleid weten te
voeren. Van het begin af, aldus
ir. Zaaijer, hebb wij getrMht
ook hier een vooruitstrevend
beleid te voeren,. goede verhou
dingen te scheppen binnen het
bedrijf en goede contacten’ te
onderhouden met de overheid
en met de vakorganisaties.

Sociaal beleid
De president-directeur van

Van der Heem N.V., de heer ir.
P. G. Zaaijer, herinnerde er in
zijn toespraak bij de opening
van de nieuwe fabriek aan, dat
wegens een tekort aan arbeids
krachten, in het bijzonder in
Den Haag, de uitbreiding van
de onderneming buiten het Wes
ten van het land moest wor
den gezocht. De groei van Lie

De heer Zaaijer sprak tenslot
te als zijn overtuiging uit, dat
voor de bloei ook van dit be
drijf mensen, nodig zijn, die !ol.
doening in hun werk vinden en
die het gevoel hebben dat zij
meetellen, en dat zij inspraak
hebben in de gang van raken.

HET METAALBEDRIJF 25 juni 1964



Is, vergeleken met de Maanweg
fabrieken In Den Haag, de nieuwe
VDH.estiging eigenlijk maar een
ukkie, dit neemt niet weg dat op
zic zelf bezien, en zeker In deze
omgeving, dit satelliet-bedrijf toch
waarlijk geen peuleschil Is. Het ge
bouw, met een frontlengte van 100
m, een breedte van 60 in en ter
hoogte van 9.5 en aan de achterzijde
afgesloten met een uitsprlngende zij-
vleugel, staat op een terrein van
19.000 in2. Gelij raatsvd het nu
tige grondoppervlak 7100 kn2, terwijl
zich op de bovenverdieping werk-
ruimten bevinden tot een totaal van
3130 in2. Dwars op het hoofdgebouw
bevinden zich drie produktieruimten,
elk ter grootte van 50 x 20 x 7 m
(gerekend tot het van geluidsisolatie
voorziene plafond), waarvan de vloe
ren berekend zijn op een belasting
van 1000 leg per m2. De glazen over
kappingen gaan tot een hoogte van
ruim 14 m en zijn voorzien van zon
werlngen. Verwarming (hete lucht)
en ventilatievoorziexlagen bevinden
zich onder de ramen en in het pla
fond; voor ramen werd in totaal
3300 in2 glas verwerkt.
Nog enkele andere cijfers? Voor ver
liolfling en stroomvoorziening 12 km
kabel en draad zomede 4,5 kin buis
en pijp, de ,,l1ohtlegte” aan TL.bui
zen beloopt 3,5 kin, terwijl de akoes
tisch plafonds 4000 ni2 beslaan, De

totale bouwkosten, exclusief de grond-
prijs, bedragen ca. 3.7 miljoen, waar
bij uiteraard evenmin inbegrepen
aanafkosten van machines en in
stallaties en verdere uitrusting van
fabriek, kantoren en magazijnen.
Globaal komt dit dus neer op f 375
per m2 bedrijfsopperviakte (kaal).

Indel1n

in het voortgehouw, verrijkt m - een
monumentale entree en ontv
hal, zijn de stafafdelingen o.m- ten
‘behoeve van produktieplanni en
werkvoorbereidlng, materiaal
ning, fabrieksadministratle, perso
neelszorg en medische dienst, gloca
liseerd. Op de bovenverdiepln be
vindt zich hier bovendien een ruime
kantine annex ontspannirigszaal met
toneel (natuurlijk tot in de puntjes
verzorgd met alle bijbehorend at
tributen als filmprojector, heliehtlngs.
apparatuur en -mlcrofoonJmuziekk
stallatie).

SNEIK
r%Êt!,

RADI6ST
Nieuwe raTfabriek van Van der Heem kot 3.7 miljoen ,,schoon”

Langs een gloednleirw.e,,straatweg, zich afbnigend van Rijksweg 43 en ter
occasie van de feestelijke opening op de lie juni afgezet met tientallen blij
wapperende vlaggen, bereikt-men het: — ‘t nieuwe faj.n’iekscomplex van Van

der Heem te Sneek. Kadastraal gelegen Lorentzstraa 15, maakt het deel uit
van een nog in volle ontginning zijnde ndustrIewijk, waarin het qua grootte
ah wel architectuur een dominerbude positie inneemt.

T4!I
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Bedrijf en Bedrijvigheid (vervolg)

Magazijnen en expeditie zijn gelegen
aan de achterzijde van het complex,
zomede een 1400 m grote overdekte
auto-, hromfiets- en rijrwielstalling.
De feitelijke falniek bestaat uit de
drie reeds genoemde produktiehailen,
dle, slechts door glaswanden geschei
den, op elkaar aanleunen. Dit geheel
is onderverdeeld in een met de meest
moderne werktuigen uitgeruste ge
reedschapmakerlj, waar o.m. de be
nodigde stempels, mallen e.d. wor
den vervaardigd, de montageafdeling
voor samenstelling van radiocha.ssis
(voorlopig zal men zich in Sneek nog
blijven beperken tot aanmaak van
kleinere radio’s en portables), de
zgn. inkulperij waar de chassis wor
den Ingekast alsmede de daarmede
annexe inpakkerij voor het karton
neren en verzendklaar maken van de
apparaten.

Onder grote belangstelling werd op
11 juni te Sneek de nieuwe radiofa
briek van Van der Heem officieel ge.
opend door de Commissaris der Ko
ningin In de provincie Friesland, mr.
H. P. Linthorst Homan.
De welkomsttoespraak werd uitge
sproken door Ir. P. G. Zaaijer, lid
van het VDH-directorium, terwijl
voorts In verband met de totstand
koming van dit nieuwe sub-bedrijf
door Prof. Dr. Sj. Groenman, ver
jgnden aan de Rijksun.iyersiteit te

Utrecht, een voordracht werd gehou
den over het onderwerp: Industrie-
vestiging In Friesland, achtergron
den en betekenis. -

Ter afronding van het openingsgebeu
ren vond in het Amicitla Theater te
Sneek een feestavond plaats. Het ge
varieerde programma werd geheel
verzorgd door ontspanningsg-roepen
uit cle verschillende VDH-bedrijven,
om, het mannenkoor, de balletgroep
en de Haagse toneelclub.

sengevoegde controleurs. Een elf
.standig werkend team onder leiaing
van een hogere technicus verrieht de
eindcontrole (aftrimmen en testen,
elektrisch zo’wel als akoestisch).
In sterk contrast met ,,Den Haag”
— en zovele andere radiofabrieken
staat dat het vrouwelijke aandeel in
dit werk nog maar miniem Is e te
bevreemdender nog, omdat deze
lichte, luchtige en hyper-propere mo
delfabriek eigenlijk een witte-jassen-
bedrijf in optima forma is. Friese
meisjes hebben er klaarblijkelijk nog
moeite mee zich te conformeren aan
de nieuwe tijden en zeden die .llt

-vloeisel zijn van een onstuimig frt
gaande industrialisatie.
De nieuwe vestiging vindt overigens
In Sneek alleen niet voldoende rk
krachten en betrekt haar hoofd- en
handwerkers dan ook uit wijdçom
trek. Gezien de goede interlocalW1us-
verbindingen komt men nlettCZnln
toch uit met reistijden, die gØiid
deld een stuk korter zijn dan éidrs
en vaak zelfs gunstiger dan .de
grote steden. In totaal werken er
thans 200 mensen; de potentiële..ca
paciteit gaat echter tot 350 *k
nemers, terwijl voor de toekomstge
rekend wordt op een bezetting,ter
groot1+ van 500 personen.

.4

Goed 2 jaar geleden
al eerste ,,Friese Erres”

Nadat rond 4 jaar geleden het be
sluit gevallen was een nevenbedrijf
te stichten in Sneek, werd da op
1 mei 1961 gestart met pre-fab?’icage
van radio-deelmontages in een door
het gemeentebestuur. in recordtijd
opgerichte en voor tijdelijk gebruik
beschikbaar gestelde industriehaj. In
oorsprong fungeerde ,,Snee4c” dus als
toeleveringsbedrljf, hetgeen echter
slechts tot eind 1961 heeft geduurd.
Ojnstree)çs de jaarwisseling werd de
gehele portable-produktie naar Sneek

met het gevolg dat men
daar’ h ‘ebruari 1962 het eerste
eomp1ete Erres-toestel kon afleveren.
Inei werd een aanvang gemaakt
mèi iet grondwerk voor de nieuw
boÛW, doch va3wege de strenge en
la4ige win van 1. 1963
eeitjorig j ‘pil me e el:
lle bouw van ,,Van dé
Sneek” begonnen Worden. In in. jl.
vond de verhuizing plaats vanuit de
tijdelijke fial naar de nieuwe fabriek.
Met inbegrip van Sneek beloopt het
totale personeelsbestand bij Van der
Heem thans 3200.

Opvallend Is dat in Sneek geen
bandmontage wordt toegepast. Het
arbeidsproces verloopt hier vrijwel
individueel, doch uiteraard wel in een
gesloten keten van opeenvolgende
arbeidspunten (voorrnontage van
bouweenheden af- en Insolderen, com
bineren enz.) met hier en daar tus

Officiële opening

V.l.n.r, de heren J. van Randwijk en Ir. T’. 0. Zaaijer, rcsp. presidenb commissarisen directeur van Van der Berm, mr. H. P Linthorst-Homan, commissaris der Koninginin Friesland, 1?. de flartog en L. C. Gussenhoven, directieleden en prof. Ir. J, J.Broexe, commissaris van Van der Heem N.V.
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De elektrotechnische industrie Van der Heent
nv te ‘s-Gravenhage heeft donderdag 11 juni
in Sneek haar nieuwe radiofabriek in gebruik
genomen. Dit gebeurde officiéçt door de Corn
rnissris der Koningin in de provincie Frieslan4r..
rnr. H. P. Linthorst Hqrnan, die een drr
op 4knop het gordjjn voor het eel in de
kantine! ontspanningszaal verwijderde. Hier
door werd een uitgebreide expositie van het
produktenassortiment der Van der Heern-be
drijven zichtbaar. Produkten, die Van der
Heern ook in Sneek wil gaan maken, als de fa
briek eenmaal op volle toeren draait.

Op het ogenblik werkt de fabriek nog met om
en nabij de 200 man personeel, maar de capa
citeit voor 350 man is aanwezig. Van der
Hm doet haar best dit personeel in Fries
land te werven, maar wij ontkomen niet aan
de indruk dat de arbeidsreserve in deze pro
vincie beslist minder is, dan deze onderneming
dacht, toen zij in 1961 besloot in Sneek een
geheel nieuwe fabriek te zetten, nadat een
j3ar tevoren eerst was besloten er alleen maar
een toeleveringsbedrijf van preparaties en
units ten behoeve van de radio- en tv-fabriek
in ‘s-Gravenhage te vestigen.

Deze indruk was namelijk te beluisteren in de
voordracht van prof. dr. S. J. Groenman,
socioloog aan de Rijksuniversiteit te Utrecht,
die door de onderneming was uitgenodigd ter
gelegenheid van de opening in de kantine/ont
spanningszaal van de nieuwe fabriek 4e achter
gronden te belichten van de moeilijk- en
mogelijkheden van industrievestiging in Fries
land. Prof. Groenman zei dat de Zuidwesthoek
vast Friesland een gebied is dat stellig in aan
merking komt voor een nieuwe industriële im
p, nu de streek meer en meer ontvolkt
dreigt te geraken, omdat de bevolkingsgroei
er stagneert. De bevolking staat volgens prof.
Groenman beslist positief tegenover vestiging
van nieuwe indusrieën en vooral van bedrij
ven, die van een groter geheel deel uitmaken,
omdat men aanneemt dat een dergelijke onder
neming een naam- te verliezen heeft en dus
voor goede arbeidsvoorwaarden zal zorgdra
gen.

Groeiende voorkeur

niet in dat de directie van het nieuwe bedrijf
moet .yerwachu,a. dit. 7ich droie.n werk
nemers aan de fabrieksoort zullen 4tdringen,
want er moeten bepaalde weerstanden worden
overwonnen. Vooral ten lattelande bestaan
er vooroordelen tegen de fabriek. Men beseft
nog niet dat industriële bedrijven tegenwoor
dig uit lichte, ruime en schone ruimten be
staan en dat er aan de vormgeving ruime aan.-
dacht wordt besteed. Daarbij moet de belang
stelling voor de lagere technische scholen in
deze streken toenemen. Men moet gaan besef
fen dat een dergelijk onderwijs de carrièremo
gelijkheden alleen maar verruimt. Al met al
zal het niet gemakkelijk zijn de strijd aan te
binden met de heersende voorstellingen. Een
open en geduldige voorlichting zal ten slotte
resultaten moeten afwerpen, aldus prof.
Groenman.

s qf’i EnesIandpg nepr gemdistrialiseer4

Van der Heem nv opende onder grote be1angste11:
t .

- •-tiaar nieuwe fabriekvan radiotoesteflen injSnec
4,4’ Personeelsgehrek verhindert hedrjf nog op volle toeren’ te draaien

1

Met tussen hen in twee meisjes in Friese kleder cht poseerden voor de ex ie van Van de;
produkten van links naar rechts de heren: J. v - andwjjk, president-commis ns Van der H
ir. P. G. Zaaijer, directeur Van der Heem nv, ‘. H. P. Linthorst Homan, - mm issaris der F
in Friesland; F. den Hartog, directeur Van der Heem nv; L. C. .Çussenhove recteur Van de

nv en prof. ir. 1. 1. Broe - mmissaris Van der Heem n

Talrijke bezoekers

De hooglëraar hield z voordracht tt

hore van een groot arnPtal gasten, zoal
missarissen, directie er’nderdirecteur
Van der Heem; de bur4eester van Sn
heer

L.êterhoff;
de atsvervangend

teur-ge al voor de asdustriali-satie
Energievoorziening, IJL, G. Wansi.
voorzitter en secretaiTvan de Kam
Koophandel voor Friad, de heren
de Boe4.i21 mr. B. OltW’ de directeur;
Econom ich Technogisch Instituut
F4esland, mr. E. Fopa; de hoofding!
dirécteur vaERijkswataat, ir. A. F.
de iuspecteur voor de Arbeidsvoora
J. Hla; de directeu4an de Verenigc
zuigÊdabrieken, jhr. i&R. E. Laman 9

i.. de voorntter van heflepartement Sne
Prof. Groenman0derstelds dat er ee voei- Prof. Groenman besIoin dit veyb.and met - de Nedes’4andse Mij vo’or Nijverheid en 1
ende voork -

#le arbeTdven zijn 44ude er over uit Le spreken dat Van der de heer GP. Tjalli. Verder wareeur is r inditne
lan4arbeid. Deze +orkeut er mede door de Heem - de zaalruimten waarover zij in de scheiden burgemeçstebi%an de omligget
ervaringen van de oudere bevolking in de de- nieuwe fabriek beschikt voor allerlei activi- meenten aanwez, Jeden van Pro’s
preiejaren van ‘30, wen bleek dat bedrijven teiten open zal stellen. Met deze dienstbaarheid Staten, architect G. W. Goodijk te Sne

e bekendheid nog enige bestaans- berei men dat de bevolking Van der Heem het nieue sntLonztierp en afgevaar
gnd kdeted4i I*’

- als beschouw4ri, n-dénkt’DS&Wentannemingsmij F
Dit alles houdt volgens prof. Groenman nog avond hij. . SneeE die het pand heeft gebouwd.
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oeschiedenis

or prof. Groenman had ir. P. G. Zaaijr,
eqteur Van der Heem nv het openings
ord gesproken en een overzicht gegeven

de voorgeschiedenis van het nieuwe f
ç.spand en antwoord gegeven op de vraag
irom Van der Heem besloot in Sneek een
uw pand te zetten.
bracht in de herinnering dat er zo’n drie
geleden in het westen van het land een

ot personeelsgfrébleem is ontstaA_, maar
onderneming had toen al lang til&t meer
doende aan haar vestigingen in Den Haag
Utrecht, waarbij vlbral het moederbedrijf
Den Haag te kampen had met personeels
aarste. De groei van het overheidsapparaat,
iral met betrekking tot de vrouwelijke
knemers, bleek een geduchte concurrent
r de industrie.

interne studiecommissie van Van der
m besloot in Sneek een nieuwe vestiging te
;en. Hierbij hebben tal van factoren een
gespeeld. In de eerste plaats tas dat wel de
wachting dat de vestiging hier in een aan-
jaren tot ongeveer 500 man kon uitgroeien.
irnaast speelden de mentaliteit van de be
king en de gunstige ligging in de weinig
idustrialiseerde Zuidwesthoek van Fries
1 een rol en ook de kPscitige steun die de
lerneming van het èfieentebestuur van
ek ondervond.

kon in mei 1962 in een industriehal teds
eerste deelmontafr in Sneek wo&den ver
rdigd. Parallel hiedan werd in feU+lhri van
eelfde jaar al het eerste complete P&diotoe
afgeleverd, nadat men in het moederbedrijf
oten had de totale radioroduktie naar
e.k over te brengen. Door dit besluit werd
vestiging Sneek een echte’Tadiofabriek en

van de oorspronkelijke bedoeling — een
everingsbedrijf van het moederbedrijf in

i Haag — afgeweken.
nei 1962, aldus ging ir. Zaaijer verder, werd
onnen met het heien van de palen voor de
iwbouw in Sneek, maar door d’strenge
ter van 1962/63 kon pas in april1963 men’
eigenlijke bouw worden begonnen. Thad
ken er bijna 200 personeelsleden in deze -

iwbouw.

;oneelsproblemen

Irieëneenhalf jaar is ook in Friesland heel
gebeurd. Sommige overwegingen, die voor-
t golden om een bedrijf in Sneek te stich
gelden vandaag de dag niet meer zo, ging

aaijer verder. Hij wees er op dat slechts die
rijven aan personeel zullen kunnen komen,
het juiste socials beleid weten te voeren.

ELECTPLO

Dank bracht ir. Zaaijer aafi ir. J. Peelen, die
zich uitmtaend van zijn taak moet hebben
gekweten 1 m deze nederzetti4l p poten te
zetten. Het spijt de directie dat ir. Peelen om
persoonlijke redenen verzocht heeft weer een
taak in Den Haag bij het moederbedrijf te mo
gen uitoefenen. t;
De heer A. van der Kaae zal de heer eelen
in de vestiging Sneek kan Van der Heem
opvolgen.

nkele gegevens

5r. Zaaijer vertelde zijn gehoor dat de terrein-
oppervlakte van de nieuwe vestiging 1,9 ha
bedraagt, waarvan ongeveer 7000 vierkante
meter bebouwd is met nuttige vioeropper
vlakte van ongeveer 10.000 vierkante meter.
In de oude Middelzee die Sneeks ondergrond
is, zijn voor de nieuwe fabriek 521 palen ge
heid van elk ongeveer 16 meter lengte.
De bouw heeft — zonder de grond — inclusief
installaties zoals verwarming, licht, kracht,
perslucht enzovoort f 3,75 miljoen gekost,
hetgeen dus f 375,— per m2 bedHjfsop
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t Ç%we Jabrjekscomplex van Van der 1-leem nv te Sneek. Links de entree met kantoren en kantine annex ontspanningszaal.
fabriekshal en geheel rechts het ketelhuis met schoorsteen

In/set midden de eigenli

t

Overzicht van de hal van de nieuwe JabriehVan der Heej

t
Uiteraard voert1}n der Heem-Sek een pro- pervlaktd bedraagt. Içaaijer noemde dit 1
gressief beleid, db,9’r te proberen koede interne drag gezien het huidige tijdsgewricht redeli
en externe ve-h’oudingen te scheppen, en Voorts bracht ir. Za r dank aan architi
voorts goede contaçten met de overheid en G. W. Gdijk te Sn è die het nieuwe pa
met de erkende vakdrganisaües te onderhou- heeft on orpen. De lfrer Goodijk heeft ks
den. Veertien dagen oo.de opening kon de gezien oede sameihprking met de techn
eerste Ondernemingsraad Yan Van der Heen,, van Van der Heem eenjraai, doelmatig en n
Sneek worden geïnstalleerd. te duur gebouw te on4çerpen, dat niet dei

neen in het landschap4aldus ir. Zaaijer. t
noemde hij vooral een irstatie, omdat de hi
Goodijk sieg geen erv4iig met fabrieksbos
heeft. Ook bracht iZaaijer dank aan
overheidsinstanties, dihet mogelijk hebb
gemaakt dit nieuwe p%d te realiseren, waar
hij even aanszipte d&.een goede wegverbi
ding er nog niet is, ma beslist binnenkort;
komen. ?t

Geruststelling Ø
De commissaris der l(ningin in de provin

iriesland, mr. H. P. Linrhorst Homan, vi
richtte na beide toes ken de eigenlijke o
ningshandeling door - - een knop te drukk
waardôor het gordijn. voor het toneel vane
week en een expositie van Van der Heem-pr
dukten zichtbaar werdjk heer Linthorst El
man wilde de directij van Van der Het
gerust stellh met betrekking tot de wegaa
sluiting. Hij d de in zijn toespraak mede c
hij van de dire eur-generaal voor de Indust
alisa,e bericht had ontvangen dat men v
rijks*ege bereid is tot medewerking aan e

5 /
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schijnt dit techn4sch en financieel nog nader te
bezien. .

Vele &zoekers en. gasten zullen dunkt ons —

inderdaad moeilijk’hden hebben gehad het
nieurç bedrijf te bereiken. Het pand is vanaf
de w Sneek-Joure duidelijk te zien. Eigenlijk
ligt de fabriek aan die weg, slechts door een
groenstrook er van gescheiden. Maar nergens
is een toegangsweg door deze groestrook te
vindeMen dient nu nog een flink eind om
te rijden. Waarschijnlijk doelde de commizsaris
der 9ningin er op dat een goede verbiiidin
met de rijksweg in de pen is, alla ewei ook hij
niet durfde te voorspellen w r die goede
wegverbinding er zal zijn.

Mr. Linthorst Homan ging in zijn toespraak
ook nog in op de woorden van prof. Groen-
man, die, hoewel, geen Fries, toch Friesland
oed kent en deze provincie een warm hart
:oedraagt, aldus de commissaris der Koningin.
)e heer Linthorst Hornan gewaagde van de
;oeneming van industriële bedrijven in Fries-
and sinds 1950. Tot 1963 zijn er 177 nieuwe
ïestigirigen tot stand gekomen. Sinds 1950
teeg het aantal personen dat in de metaalin
lustrie werkzaam is met 73 procent. Meer dan
7 procent van de Friese beroepsbevolking is
hans in deze industrietak werkzaam. Volgens
[e commissaris der Koningin zou de metaalin
ustrie op het ogenblik best Frieslands eerste
idustrie kunnen zijn. Mocht dit niet zo zijn,

zou zij dit beslist snel kunnen worden,
ezien de bijzondere kundigheid die Friezen in

metaalnijverheid en elektrotechnische
idustrie aan de dag leggen.

atente werkloosheid

ok de heer Linthorst Homan ging nog even
op de laterite werkloosheid die prof. Groen

ia in zijn voordracht sign erde. Volgens
r is er zeker op het plat and nog laten-

werkloosheid, mede door de grote ruilver
ivngen, de mechanisatie en de rationalise
ng in de agrarische sector. De Friese arbeids
arkt is beslist groter, dan uit concrete cijfers
dt te destilleren.
erder ging de commisaris der Koningin n

op de centrum.jiçtie van Sneek, dat sin i
Tweede Wereldoorlog zijn bevolking met

.,5 procent zag toenemen. Vijftig procent

.n hen werkt in de nijverheid en 30rocent
de handel en het verkeer. Daaf’bij blijkt

Leek 20 procent van alle Friee leerlingen in
t voorbereidend hoger en lelbaar onder
.js op te leiden (1065 leerlingen). Sneek heeft
ulo-scholen, 2 lts-en en een christelijke

reekschool. De Friese overheid is er zeer veel
n gelegen dat het technisch onderwijs vooral
Sneek zich blijft uitbreiden. Een uts is in
orbereiding.

heer Linthorst Roman memoreerde ten
tte dat Friesland vele industrieën van buiten

t getrokken: Philips, de Verenigde Stof
igerfabrieken, Inventum, Bronswerk, Vlaar
igen-Oost, Werkspoor, VMF, NDSM, Kra
r & Booy, Ten Cate en buitenlandse in
strieën als Tektronix, Penn Controls, Saun
s Valve CY en nog enkele andere, zoals
mische industrieën.

ndleiding

de toespraken werden de gasten in de ge
ELEC TRO

Tijdens de rondleiding zagen wij een groep
meisjes apart in een hoek van de grote hal
bezig met het winden van spoeltjes en trans
formatortjes voor transistorontvangers. An
deren hielden zich bezig met het solderen op
printed circuits van deze onderdelen. Men
vertelde ons dat deze meisjes allen oorspron
kelijk op één confectieatelier hebben gewerkt.
Dit bedrijf hield er mee op en de hele ploeg
is toen bij Van der Heem gekomen, inclusief
hun leidster. De meisjes hebben zich voorref
felijk aangepast aan de omstandigheden ir een
fabriek en doen het secure werk, waarvoor
vrouwenhanden zo onontbeerlijk zijn, aar
voldoening van de bedrijfsleiding.
Het schijnt dat drie van de ongeveer twîntig
meisjes de fabriek weer uit willen. Hun bevalt
het werk niet zo. Van der Heem noemti deze
ontwikkeling een grote stap voorwaarts,4unt
hieruit is gebleken dat de Friese meisjes zeker
geschi.kt zijn voor dit werk. Aangezin in
Friesland nog maar weinig ervaring met meis
jes in fabrieken is opgedaan, geeft deze ont
wikkeling goede hoop op de toekomst van de
industrialisatie van dit probleemgebied. •
Van der Heem heeft een optie op de terrein
aan weerszijden van de fabriek, zodat het mo
gelijk is de capaciteit aan weerszijden te ver
dubbelen, als de mogelijkheid zich daarvoor
aandient. Voorlopig is men echter nog niet
RADIO MERCTJIJR 27 juni 1964

zover. Men zal eerst
een volle bezetting
te werken.

Montage

In de eigenlijke mot ehal hebben de g
kennis kunnen neme an het gehele pro
tieproces van enkele jpes - transistorra(
die thans in de maak 4i. Met het oog o
zomer is de gehele puktie op deze t
overgeschakeld. Het ligt in de bedoelin

zomer ook weer grote radiokasten en
sterkers te gaan vervaardigen.
De chassis, kasten en o rdelen worden t
nog van het moederS ijf in Den Haag
trokken,’Ien hoopt ster in de nabije
komst ii4leder geval .hassis en kasten ze.
kunnen ga vervaardigen en de condens
ren en wetanden rchtstreeks van de
leveringsindustrie te irekken. Op den c
zal Van der Heem-Snèk dan een ‘self-supj
ting’ brijf kunnen worden.

) -

t — 4

Mevrouw Linthorst Homan liet zich tijdens de rondleiding door ir. J. Peelencage van radiotoestellen met printed circuits. Geheel links ir P. G. Zaaijer,nv met voor hem mr. H. P. Linthorst Homan, commissaris der Koningin.
G. P. Tjalle,na, voorzitter van de vereniging van Sneker

1!

over de

legenheid gesteld de nieuwe fabriek van Van
der fleem te bezichtigen. De fabriek omvat
naast de montageafdeling, de magazijnen met
expeditie en de inkuiperij, waarde gefa
briceerde radio’s in kasten worderofgeplaatst,
een eigen gereedschapsmakerij. Hier kunnen
alle nodige onderdelen voor de Sneker esti
ging van Van der Heem zelf worden vei*aar
digd. Uiteraard bezit de fabriek de nodige
stafafdelingen ten behoeve van werkvoorbe
reiding, produktieplanning, materiaalvoor
ziening, fabrieksadministratie, personeelszorg
en medische dienst.



ONDER het motto ,,SneekRadidL
stad” opende 11 juni de heer Mr.

H. P. Linthorst-Homan, commissaris
der Koningin in de provincie Fries
lan, een van de modernte fabrieken
in bns land. nl. de fabriek voor radio
apparaten Van der Heem. Sneek.
Met ‘• het doel een toeleveringsbedrijf
te ichten, startte Van der Heem en
ks1’jaren geleden, O Vrij primitieve
wijze, met een vestigir,g in Sneek. In
teië wijzigingen ir het Van der Heem
concern hebben er echter toe geleid, de
totale fabricoge van de Erres ontvan
gers naar Sneek over te plaatsen.
Het f3,75 miljoen kostende fabrieks
complex biedt ruimte aan ongeveer
500 werknemers, maar de bezetting
bodtaagt thans eerst 200 werknemers.
Tijdens de rondleiding zagen we de
produktie van de Erres transistor ont
vangers.

V66rde officiële opening hield Prof.
Dr. Sj. Growan, hoogleraar in de so
ciologie aan de Rijks Universiteit te
Groningen, een voordracht over het
ondewerpIndutrievestigir,g in Fries
landAchtergronden en Betekenis Uit
dezë4iterst boeiende voordracht 1wam
o.m.naar voren, dat het aantal werk
nemers in de metaalindustrie die in
de âfarisché rector al heeft overtrof
fen.

RADI O13ULLET IN

Voor de provincie Friesland mogen
we dit toch wel als een mijlpaal ‘zfen.

--

—
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itipeijj en Inpakkerij: op Jze
afdeling worden de radio’s in
gekuipt”, dat wil zeggen de
chassis waarop de onderdelen
zijn gemonteerd worden in de
radiokasten geplaatst.

— Gereedschapmakerij: deze mo
dern uieruste afdeling zal
moetfl zorgen voor de aan
maak van alle speciale gereed
schappen zoals stempels, mal-
len ed.

— Stafafdelingen, onder meer ten
behoeve van: werkvoorberei
ding, produktieplanning, mate
riaalvoorziening, fabrieksadmi
nistratie, personeelszorg, me
dische dienst e.d.

De totale personeelsbezetting van
alle Nederlandse Van der Heem
bedrijven bedroeg per ultimo 1963
3170 persIn.

De nieuwe radiofabriek zal werk
gelegenheid scheppen voor circa
350 werknemers, dit aantal kan in
de toekomst wordefl uitgebreid tot
omstreeks 500. -

ard maakten de gasten, waaronder naast mr. Linthorst I4oman *

echtgenote nog vele autoriteiten, een rondgang door deeüwe t ....-

ak, waarbij zij zich uitvoerig lieten voorlichten omtrent het ,,ho3
i w arom”. Niet allepn de officiële,?sten, doch ook de Snekej

ny wilde dit wëtweten, getu! de grote belangstelling voor
Van der Herfi georganiseeitde,,open house.

4rio

iÏ;ft
*

•1
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Industriële actualiteiten Van der Heerr
inSneek

ederland heeft er een radio-
stad bij: Sneek. Door de opening
— op 11juni ji. — van de nilwe
radiofabriek van Van der Heem
n.v., zijn de steden, die het pre
dikaat ,,radiostad” kunnen voeren,
thans eerlijk over het gehele land
verdeeld: na het zuiden en
midden heeft nu ook het noorJen
door de nieuwste vestiging ,van
Van der Heem, dit adjectief a
een stad kunnen geven.

Ten overvloede werd, door middel
van reusachtige letters, dit laafs
bij de feestelijke opening nog eens
nadrukkelijk onderstreept. (Zie
foto links onder).

Het besluit in Sneek een nieuwe
fabriek te bouwen, viel einde 1960.
Oorspronkelijk werden, in een van
de gemeente Sneek gehuurd pand,
toeleveringsprodukten ten be
hoeve van de radio- en televisie-
fabriek in Den Haag, vervaardigd.
Al vrij spoedig echter werd. be
sloten de fabriek in Sneek com
plete radiotoestellen te laten ver
vaardigen. In mei van dit jaar ver
huisden personeel en materiaal
naar de inmiddels gereedgekomen
(bouwkosten ca. 3,7 miljoen gul
den) fabriek aan de Lorentzstraat.
De nieuwe fabriek omvat om. de
volgende afdelingen:

— Montageafdeling voor de mon
tage van radio’s’.

‘& .%
‘ j;’ç[%

—

1’

Bij de otfic:ë,’e opening wed om. het woord gevoerd door
mr. H. P. Linthorst Homan, Commissaris der Koningin in
Friesland. De opening geschiedde door het wegtrekken van
een gordijn, waarna het uitgebreide assortiment Van der
Heem-artikelen zichtbaar werd, alsmede de woorden ,,Sneekradiostad”. De traditionele Frjese klederdracht mocht van
zelfsprekend ook hier niet ontbreken.
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Van der Heem N.V. — Sneek
-4 .
/ ‘Een snelgroeiend bedrijf als Van der

Heem ziet zch zo ç,ens in de 3 5
jaar genoodzaakt tot uitbreiding van
haar fabricagefaciliteiten over te gaan.

VoQrheen stichtte men dan zo dicht
mogelijk bij het moederbedrijf een
nieuw gebouw, waarin de groeien
de produktie kon worden onderge
bracht. Door de geringe afstand tus
sen de bedrijven bood een zodanig
systeem niet al te veel transport- en
communicatieproblemen. Dat men wel
eens onvoldoende personeel zou kun
nen krijgen om de gebouwen te vul
len, was in het algemeen geen punt
van overweging.

In Den Haag echter heeft de na-ooit
logse ontwikkeling geleid tot een cr11-

stige schaarste aan, medewerkers op
velerlei gebied, reden waarom werd
besloten buiten Den Haag te gaan. De
vestigingsplaats Sneek is welbewust
gekozen, waarbij tal van factoren een
rol gespeeld hebben. In de eeite
plaats de verwachting van steeds ver
der uitgroeien, maar daarnaast speel
den de mentaliteit van de bevolkii,
de gunstige ligging in de nog weinig
geïndustrialiseerde Zuidwesthoek, de
krachtige steun van de gemeenteli$e
overheid en nog enkele andere im
ponderabilia een rol bij de definitieve
keuze.

1

Op 1 mei 1961 werd gestart in een
door het Sneker Gemeentebestuur- in
recordtijd opgerichte industriehal met
de fabricage van radio-deelmontages.
Parallel hiermee werd begonnen met
het ontwerp van de nieuwe fabriek,
waarvoor al in december 1961 de
Rijksgoedkeuring voor de bouw ont
vangen werd. Intussen wetd door ge
wijzigde omstandigheden in Den Haag
besloten de gehele radioproduktie naar
Sneek over te brengen, waar in - fe
bruari 1962 het eerste complete toe
stel werd afgeleverd. Sneek was dus
niet langer een toeleveringsbedrijf
voor Den Haag, maar een echte en
volledige radio-fabriek.

DE ELEKTROTECHJUsc ONDERNEdER

In mei 1962 werd met het heien n
dc nieuwbouw in Sneek begonnen,
doch door de lange en strenge win
ter van 1962/’63 duurde het tot april
1963 aleer met de eigenlijke bouw
kon worden begonnen. Op 11 juni
j.l. werd het gebouw officieel geopend,
in aanwezigheid van tal van geno
digden. Het woord werd gevoerd
gevoerd door Van der Heern’s direc
teur, ir. P. G. Zaaijer, door de Com
missaris der Koningin, Mr. H. P.
Linthorst Honian, en door de Utrecht
se hoogleraar in de sociologie, Prof.
dr. Sj. Groenman.
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350 man is aanwezig. Van der Heem doet haathtergronden te belichten van de ntilijk- en

best dit personeel in Friesland te werven, maar xfiogeljkden van industrievestiging Fries-

wij ontkomen niet aan de indruk dat de arbeids- land. S, Grnenman zei dat de Zuj jshoek
reserve in deze provincie beslist minder is dan de van FIrand een gebied is dat stellig in aan-

onderneming dacht, toen zij in 1961 beslnot in merking knmt voor een nieuwe industrië 4pi-

Sneek een geheel nieuwe fabriek te zetten, nadat puls, nu de str#k- meer en meer ontvol eigt

een jaar tevoren eerst was besloten er alleen te geraken, omdat de bevolkingsgroei er stag
maar een toeleveringsbedrijf van preparaties en neert. De bevolking staat volgens prof. Groenman
onits ten behoeve van de radio- en tv-fabriek in beslist positief tegenover veg van ,euwe
‘s-Gravenhage te vestigen, industrieën en vooral van bedrijven, die van een
Dit werd bevestigd door prof. dr. S. J. Groenman, groter geheel deel uitmaken, omdat nitu aan-
socioloog aan de Rijksuniversiteit te Utretht, neemt dat een dergelijke onderneming ee aam

die door de onderneming was uitgenodigd te verliezen heeft en dus voor goede ds
gelegenh4d van de opening j de kantine/ voo44arden %al zorgdragei
oppannijgszaai van niedwe fabriek dè

t

as,

d :iti t .
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Van der Heem opende k,ieuwe fabriek van radio

toestellen in Sneek

trotechnische industrie Y ;dJHein nv
tvenhage heeft donde4s;. 11 juni in

r nieuwe gebrtnk ge
Dit gebeurde officieel door de Comnos

Koningin in de provincie Friesland,
Linthorst Homan, die door een druk

—p het gordij oor het toneel in de
‘ontspanningsz erwijderde. Hierdoor
.a uitgebreide ositie van het produk
[timent der Van der Heem-bedrijven

Ir. Produkten, die Van der Heem ook in
il gaan maken, als de fabriek eenmaal

Jewerkt de fabriek nog met om en
man personeel, maar de capaciteit voor

BEDRIJF EN TEC IEK
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Radiofabriek van Van der Heem
te Sneek
Naar een ontwerp van architect G.
W. Goodijk ie Sneek is aan de Lo
rentzstraat in deze gemeente een

nieuw

fabriekscomplex verrezen
voor Van der Heem N.V — Den
Haag.
De totale bouwkosten van het com
plex bedroegen ca. 3,7 miljoen gul
den.
Er zullen complete Erres-radiotoe
stellen worden gefabriceerd.

?
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FEDERATIE METAAL— EN ELECTROTECH1ISCFIE INDUSTRIE

METALELECTRO VISIE juli 196.4

Portable, vervaardigd door Van der Heem in Sneek.

Van der Heem
Sneek:

uitbreiding
Friese industrie

,,Een snel groeiend bedrijf als Van der Heem is,
ziet zich zo eens in de 3 â 5 jaar genoodzaakt be
slissingen te nemen voor uitbreiding van zijn fa
bricagefaciliteiten.
Vroeger — dit te verstaan als voor 5 â 10 jaar —

stichtte men dan zo dicht mogelijk bij het moeder
bedrijf een nieuw gebouw, waarin de groeiende

,Li
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produktie ondergebracht werd, welk systeem door
de geringe afstand tussen de bedrijven niet al te
veel transport- en communicatieproblemen 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 capaciteitsuitbreiding was er
in het bijzonder in het westen van het land wél een
personeelsprobleem ontstaan. Speciaal in Den
Haag, waar ons moederbedrijf gevestigd is, heeft
de na-oorlogse ontwikkeling geleid tot ernstige
schaarste aan medewerkers op velerlei gebied.
(...) Onder deze omstandigheden is toen het be
sluit gevallen buiten Den Haag te gaan en aan
een interne studiecommissie werd opgedragen de
directie over de vestigingsplaats te adviseren.

de nieuwe fabriek

Om een lang verhaal kort te maken, uit deze studie
kwam als meest aanbevelenswaardig de provincie
Friesland met haar tweede stad Sneek te voor
schijn.”

Aldus schetste Ir. P. G. Zaaijer, directeur van Van
der Heem N.V., bij de opening van Van der Heem
Sneek op 11 juni ii. in het kort de voorgeschiede
nis van deze Friese vestiging van het Haagse be
drijf. Ir. Zaaijer sprak voor een omvangrijk gehoor,
waaronder zich vertegenwoordigers van de natio
nale, provinciale en plaatselijke overheid bevon
den. Tot de gasten behoorde o.m. mr. H. P. Lint
horst Homan, commissaris der Koningin in de
provincie Friesland, die de officiële opening ver
richtte van dit bedrijf, dat — aldus de Commissaris
— wellicht de metalectro-industrie tot de grootste
industriële werkgever in Friesland heeft gemaakt.
De gehele radioproduktie van Van der Heem is in
middels naar Sneek overgebracht, waar thans bijna
200 personeelsleden in de nieuwe fabriek emplooi
vinden. Drie en een half jaar is een lange tijd en
deze heeft voor Friesland en Sneek ook niet stil
gestaan”, zo zei de heer Zaaijer: Sommige van
de overwegingen waarop Friesland en Sneek als
vestigingsplaats werden gekozen, gelden vandaag
niet meer geheel. Ook Friesland kent nu haar per
soneelsproblemen en slechts die ondernemingen
zullen hun personeelsbestand in stand kunnen hou
den en uit kunnen breiden, die het juiste sociale
beleid weten te voeren.”

pleidooi voor nieuwe vestigingen

‘De vestiging van een nieuw bedrijf werkt active
rrnd in het gehele industriële klimaat.’ Dit was één
van de stellingen uit het interessante betoog, bij
deze openingsplechtigheid gehouden door prof.
dr. S. i. Groenman, hoogleraar in de sociologie
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Prof. Groen-
man, die zijn voordracht tot titel had gegeven In
dustrievestiging in Friesland, achtergronden en be
tekenis’, hield een warm pleidooi voor nieuwe ves
tigingen. Spreker noemde het gevaarlijk op grond
van het ontbreken van structuurwerkloosheid te
concluderen, dat er geen behoefte zou bestaan
aan een actieve industrialisatiepolitiek; immers, ,,er
is een groeiende bevolking, waarvoor gedurig ar
beidsplaatsen moeten worden gecreëerd.”
Aan de hand van cijfers over de achter ons liggen
de jaren betoogde prof. Groenman dat voortgaande
industrialisatie binnen het raam van een actieve
industrialisatiepolitiek in Friesland noodzakelijk
blijft en dat daarbij vestigingen van buiten niet
kunnen worden gemist. Een nieuw bedrijf boort
latente werkloosheid aan, maakt potentiële arbeids
krachten zichtbaar. Dat er problemen rijzen voor
de bestaande industrie (die als het ware haar
positie in het geheel moet herzien”) ontveinsde
spreker zich niet, maar, zo meende hij: ,,Laat ons
bedenken dat wij nu nog in een fase leven dat aan
eventuele problemen zeer wel het hoofd kan wor
den geboden. Wie vooruit ziet denkt immers aan
een nabije periode, waarin onze industrie deel uit
maakt van een volledige Euromarkt, waarbij nog
heel andere moeilijkheden kunnen optreden.”
Het nieuwe bedrijf zal weerstanden moeten over
winnen: ,,Er bestaan bij velen ten plattelande, ook
hier, zonder twijfel nog onjuiste, stereotype voor
stellingen van wat een fabriek is”, zo zei prof.
Groenman. Spreker meende evenwel, dat een open
en geduldige voorlichting ten slotte resultaten zal
moeten afwerpen.

Vooraanzicht van

_________

in Sneek.
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