
Samen knokken loont!

impressie van de 
bedrijfsbezetting in 1982



In de jaren 1981 en 1982 is door de toenmalige 
Bouw-  en Houtbond FNV met kaderleden, 

ondernemingsraadsleden en werknemers van 
Bruynzeel hard strijd gevoerd om hun 

werkgelegenheid in Bergen op Zoom te behouden.

FNV Bouw heeft met dit boekje een klein overzicht opgetekend van een aantal toen 

gepubliceerde artikelen en de verhalen van enkele betrokkenen.

Dit boekje is op 8 en 9 september 2012 in de tijdelijke FNV Vakbondswinkel aangeboden 

aan leden van FNV Bouw, die in 2012 nog steeds bij Bruynzeel werkzaam zijn en de leden 

die indertijd betrokken waren bij de strijd om behoud van hun baan en die van vele anderen. 

De tijdelijke FNV Vakbondswinkel is er om tijdens het feest 800 jaar Bergen op Zoom te laten 

zien dat de FNV al meer dan 100 jaar actief is in Bergen op Zoom. 

Daarvoor is een overzichtstentoonstelling georganiseerd die een deel van deze activiteiten

in beeld brengt. Dit boekje maakt daarvan onderdeel uit.

Op 12 september 2012 zijn er verkiezingen. Er valt wat te kiezen, maar ook te verliezen. 

Daarom is de vakbondswinkel op 8 en 9 september ook ingericht om bezoekers te informeren 

over belangrijke sociale elementen in de verkiezingsprogramma’s van de verschillende 

partijen, met daarin speciale aandacht voor de gevolgen van het “Kunduz-akkoord”. 

Voor meer informatie: www.socialewoestijn.nl

Samen knokken loont!

Met dank aan BNdeStem voor het gebruik mogen maken van de archieven van het 

Brabants Nieuwsblad en De Stem voor deze publicatie.

Augustus 2012.

Michel Steketee en Daan Withagen, regiobestuurders.



Overzicht van de bijzondere vergadering van 

de georganiseerde werknemers van 

Bruynzeel Bergen op Zoom. 

Er moest een moeilijke 

keuze worden gemaakt...

Even tevoren moesten op last  van voorzitter 

C. Goutziers van de FNV een 25-tal 

niet-aangesloten werknemers de zaal verlaten.



In het Brabantse Ulicoten ontmoeten we dinsdag 28 augustus 2012 Louis Smulders. Louis, 

districtsbestuurder van de toenmalige Bouw- en Houtbond FNV. 

Hij ging per 1 juni 1983 met vroegpensioen. Nu, 20 jaar later, 78 jaar oud staat het 

Bruynzeeldossier hem nog goed bij.  “Dat was nog eens een stevige klus”.

Uit contact met een collega uit Noord Holland, begin jaren 80, begreep ik dat het niet goed ging 

bij  Bruynzeel. Daarop maakte ik een afspraak in Bergen op Zoom met de directie. Ik sprak de 

heer Cohen, die zei dat hij op het punt stond het bedrijf te verlaten. Cohen bevestigde dat het 

slecht ging met het bedrijf.  “Het duurde bijna een halve dag voordat ik een beetje beeld kreeg 

van de enorme en ingewikkelde structuur”, aldus Louis. Het vervolg was een afspraak in 

Zaandam met vakbonden en directie. Daar bleek dat vrijwel alle directieleden al waren 

opgestapt en we te maken kregen met een interim directeur.

Het was een roerige tijd, leden waren erg ongerust over hun toekomst. Wij hielden constant 

bijeenkomsten met leden en kaderleden om hen bij te praten over wat we met de directie 

bespraken. Die openheid irriteerde de directie, die ons verweet geen verantwoording en 

besluiten te durven nemen. Dat was een inkoppertje, want wij verweten de directie juist te 

opereren als een marionet die tussen de banken en de aandeelhouder heen en weer getrokken 

werd.

Er stonden in Bergen op Zoom heel veel banen op de tocht. We hebben een onafhankelijk 

onderzoek verzocht naar de toekomst van Bruynzeel. Bergen op Zoom bleek er als beste uit te 

komen, zodat we ons ook echt hard konden maken om Bruynzeel in Bergen op Zoom te houden. 

Onze eigen collega’s uit Zaandam zouden er geen bezwaar tegen hebben gehad wanneer alles 

in Zaandam geconcentreerd zou worden. Wij hebben ons met hand en tand verzet om de 

productie uit Bergen op Zoom te laten vertrekken, ze waren winstgevend, er waren orders 

genoeg en ook de potentie om door te produceren was aanwezig.

Louis: “ik werd op een zeker moment gebeld door Cohen van Bruynzeel met de boodschap dat 

binnen twee dagen de machines uit Bergen op Zoom zouden worden weggehaald.” 

Toen we begrepen dat de fabriek leeg gehaald dreigde te worden, hebben we tenten op het 

terrein opgezet, de poort op slot gedaan en zo het bedrijf bezet. Overdag werd er door de 

mensen doorgewerkt, zodat het bedrijf levensvatbaar bleef maar niet leeggehaald kon worden.

Louis: “de bewindvoerder wilde dat we stopten met de bezetting, in ruil wilden we erkenning 

voor onze rechtvaardige eisen om de werkgelegenheid zoveel mogelijk voor Bergen op Zoom 

te behouden”. Dat heeft de bewindvoerder uiteindelijk ook toegezegd, maar daarvoor moest er 

wel een serieuze koper zijn. Ik weet nog dat Nijpels probeerde voor een appel en een ei Bruyn-

zeel over te nemen maar daar niet mee wegkwam. De bewindvoerder kwam zijn woord na en 

ging in zee met een reder, de familie Smit. 

Louis Smulders de districtsbestuurder van de Bouw- en Houtbond FNV.

Er zijn heel wat instrumenten door ons aangepakt om te zorgen dat Bruynzeelmedewerkers hun baan konden 

behouden. Dat varieerde van gesprekken met toenmalig wethouder Peet v.d. Velden tot via Tweede Kamerleden 

met de ministers Terlouw en Den Uijl. We hebben niet alleen zelf gelobbyd, maar ook landelijk bondsbestuurders

er voor ingezet en uiteindelijk het bedrijf bezet. We hebben daarmee het behoud van het bedrijf in Bergen op Zoom 

gerealiseerd en het aantal gedwongen ontslagen kunnen minimaliseren tot tussen de 70 en 80 mensen.

Jan Vroom heeft als nieuwe directeur een belangrijke rol gespeeld om een succes te maken van de doorstart van 

Bruynzeel en binnen 1,5 jaar werden er weer mensen opnieuw terug aangenomen.

Als de Bouw-  en Houtbond FNV niet had ingegrepen zou Bruynzeel naar Zaandam zijn verdwenen en waren vele 

honderden mensen in Bergen op Zoom direct en nog veel meer indirect hun baan kwijt geraakt.

Samen opkomen voor je belangen, gesteund door je vakbond, loont.

Samen 
opkomen 
voor je 
belangen,
gesteund 
door je 
vakbond, 
loont!



FNV-er Toon Suijkerbuijk 

gaat de bezetters af, 

om te peilen wie er bereid 

is als nachtwaker de eerste 

nacht in het bezette bedrijf 

door te brengen.

Werknemers van Bruynzeel luisteren naar 

Vakbondbestuurder Louis Smulders (rechtsboven) 

en directeur Cohen (rechtsonder)



Op woensdag 29 augustus 2012 ontmoeten we Rink Voors bij Bruynzeel Keukens in Bergen op Zoom. 

Rink is 11 jaar geleden met vroegpensioen gegaan bij Bruynzeel, hij was jarenlang afdelingschef in de 

productie en or-lid, or-voorzitter en kaderlid van de Bouw- en Houtbond FNV. Rink is vaak met oud 

collega’s terug te vinden op het bedrijf waar ze de Bruynzeelgeschiedenis in kaart brengen. 

Het stormachtige 1981 en 1982 ligt hem dan ook nog als de dag van gisteren in het geheugen.

In de roerige periode bij de surseance van Bruynzeel was ik or-lid. We werden slecht of niet geïnformeerd 

door de bedrijfsleiding over wat er gebeurde of hoe slecht het was gesteld. Er werd een enorme druk op ons 

gelegd. Samen met de ondernemingsraad uit Zaandam hebben we de bonden om ondersteuning gevraagd.

Het ondernemingsraad- en kaderlid Rink Voors.

Cees Goutziers van de Bouw-  en Houtbond FNV was onze onderhandelaar over de CAO en 

het sociaal plan. Louis Smulders kwam voor ons in zicht op het moment dat er daadwerkelijke 

acties gevoerd gingen worden. Dat was om Cees Goutziers vrij te houden voor eventuele 

onderhandelingen.

Er werd in die periode heel druk geprobeerd de verschillende onderdelen te verkopen. Dat was 

voor ons heel lastig. Immers, doordat we een or hadden over alle bedrijven in Bergen op Zoom, 

ontstond ook in de or een verschil aan belangen tussen or-leden onderling. 

Wanneer een bedrijfsonderdeel was verkocht hadden de or-leden daar veel minder belang 

bij onze acties.

Door het afgedwongen onderzoek konden we door de fabel heen prikken dat we verliesgevend 

waren in Bergen op Zoom. De toenmalige controller en latere directeur Jan Vroom wist als geen 

ander dat de toegeschreven verliezen niet in Bergen op Zoom zaten. 

De bezetting was gericht op het tegen houden van de bewindvoerders, die wilden niet met ons en 

de bonden praten over een koper of opvolging. Het tentenkamp en bezetting waren een belangrijk signaal 

naar de bewindvoerders dat ze niet welkom waren. De bezetting was niet om de fabriek 

plat te leggen, er waren te veel belangrijke klanten die bediend moesten blijven worden. 

We wilden onze klantcontacten niet in de waagschaal leggen voor de toekomst.

Op de vraag wat is je het meeste bijgebleven uit die tijd zegt Rink: “Optrekken met de bond dat 

was belangrijk, dat heeft er mede voor gezorgd dat er vandaag nog steeds veel mensen werken”.

De onderlinge band na de acties was hecht. We hebben jarenlang een “iedereen de schouders er onder” 

mentaliteit gehad.

Jan Vroom, die toen directeur werd, heeft een heel belangrijke rol gespeeld om ons weer succesvol te mak-

en. Ook het vertrouwen wat we van de familie Smit, onze nieuwe aandeelhouder, kregen was belangrijk.

Rink kijkt met trots terug naar die tijd en is nog steeds een Bruynzeel- en ook FNV Bouw man.

“Optrekken met de bond dat 
was belangrijk, dat heeft er mede 
voor gezorgd dat er vandaag nog 
steeds veel mensen werken”.



Mr. Van Schaik spreekt 

het personeel van 

Bruynzeel toe, waarna 

even later de spandoeken 

verwijderd worden.





Uitgave ter gelegenheid van 800 jaar Stad Bergen op Zoom, september 2012

Teksten en interviews Daan Withagen

Foto’s Archieven BNdeStem, Brabants Nieuwsblad, De Stem

Opmaak Saskya Hertogs

Druk Drukkerij Hertogs bv

Met dank aan Louis Smulders en Rink Voors


