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Staking bij Van den Bergh & Jurgens   

Strijd om vakbondsrechten   

In het vorige nummer van Solidariteit 

beëindigde Michèl Tilanus, sekretaris 

van de bedrijfsledengroep Industrie-

bond FNV bij Van den Bergh & Jurgens, 

zijn artikel met: ”Door onze akties op 

demokratiese wijze te voeren hebben 

we de afgelopen jaren onze positie we-

ten te versterken. Maar het waren nog 

maar de eerste schermutselingen, de 

eigenlijke krachtmeting moet nog ko-

men.”  

Uitgaande van het gegeven dat de Indu-

striebond FNV zich niet zou verzetten 

tegen het verlies van arbeidsplaatsen 

(zo’n 200 van de 900, waarvan er in 

ieder geval 100 via natuurlijk verloop en 

VUT verdwijnen), is voor de komende 

drie jaar vastgelegd dat ”gedwongen 

ontslagen geen onderdeel zijn van het 

te voeren beleid.” Dat deze garantie 

niet waterdicht is, blijkt (ook) uit het 

volgende: ”mocht in enkele gevallen 

geen passende oplossing mogelijk zijn, 

dan zal hierover overleg plaatsvinden 

met de sociale begeleidingscommissie 

en vakverenigingen.” Een valkuil, of is 

er meer aan de hand? 

 

In de eerste plaats is van belang dat de 

Industriebond FNV zijn standpunt dat er 

geen gedwongen ontslagen moeten 

komen, heeft vastgehouden. In de 

tweede plaats wordt het genoemde 

overleg met de vakverenigingen in een 

vakbondsvijandig bedrijf als Unilever 

beschouwd als een overwinning. Name-

lijk de erkenning van de bond als onder- 

handelingspartij. Onderdeel van het 

wereldwijd herstruktureringsproces van 

Unilever is immers het verdrijven van de 

vakbeweging uit het bedrijf. Raam-

kontrakten zouden nog afgesloten kun-

nen worden, maar al het andere vak-

bondswerk is verboden terrein. 

 

Vakbondsvrijheid 

In deze strategie van uitsluiting is de 

staking een belangrijke test-case ge-

weest. Van de Unilever-bedrijven in Ne-

derland kent Van den Bergh & Jurgens 

de hoogste organisatiegraad. Ongeveer 

de helft van de 600 mensen in de pro-

duktie is aangesloten bij de Industrie-

bond FNV, die er de laatste jaren zo'n 

100 leden bij heeft gekregen. Het bre-

ken van deze vakbondskracht is dan 

ook inzet geweest van de direktie, die 

daarbij nauwlettend gevolgd werd door 

de koncernleiding. Zo werd al aan het 

begin van de staking gedreigd met een 

kort geding naar aanleiding van het 

posten bij de poort. Verder kreeg de 

Industriebond FNV op schrift meege-

deeld dat binnen het bedrijf geen pam-

fletten verspreid mochten worden, toe-

spraken verboden waren en niemand 

tijdens de diensturen aanwezig mocht 

zijn zonder persoonlijke toestemming 

van de direktie. Heel bont maakte de 

direktie het bij haar provocerende gang 

door de bedrijfspoort, vergezeld door 

een loerende fotograaf en opgetrom-

melde werkwilligen. Het kort geding 

kwam er. De rechter kon de stakers 

niets maken, maar vond 't toch nodig 

blokkades (die er niet waren geweest) 

te verbieden, evenals uitingen van inti-

midatie, bijvoorbeeld boegeroep naar 

de werkwilligen (en de direktie!). Een 

begin van toestanden die we kennen 

van de britse mijnstaking. 

 

Het is dan ook op dit terrein van vak-

bondsvrijheid waarop de staking de 

direktie voorlopig lijkt te hebben terug-

gedrongen. In het ‘protokol’ dat de vak-

organisaties (alleen de Industriebond 

FNV was overigens in aktie) en de direk-

tie hebben vastgesteld, staan bijvoor-

beeld passages over overlegprocedures 

met de bonden voordat ”andere werk-

wijzen en nieuwe technologieën” wor-

den ingevoerd. Verder heeft de direktie 

toezeggingen gedaan over ”het recht 

op vakbondswerk binnen het bedrijf”; 

spijtig genoeg is daarover in het pro-

tokol niets te vinden. 

 

Dit bleken profetiese woorden. Onge-

veer een maand later brak er een sta-

king uit, die vrijdag 22 januari na twaalf 

dagen afgesloten werd. Het was een 

zeer sterke staking tegen een onver-

murwbare direktie die alles aangreep, 

inklusief de rechter, om de aktie te bre-

ken. In de loop van de aktie groeide het 

aantal stakers, ging het posten bij de 

poort onverminderd door en breidde de 

solidariteit uit, nationaal en internatio-

naal, met name vanuit andere Unilever-

bedrijven. 

 

Gedwongen ontslagen 

Toch werd de centrale eis, een schrifte-

lijke garantie dat er geen gedwongen 

ontslagen zouden vallen, niet binnenge-

haald. Gelijkertijd bereiden de arbeid(st)

ers zich voor op nieuwe strijd tegen de 

gevolgen van een reorganisatie die ook 

de komende jaren zal voortduren. 

De eigenlijke krachtmeting lijkt inder-

daad nog te moeten komen. Dit klinkt in 

ieder geval duidelijk door in het advies 

dat het aktiekomitee de beslissende 

stakersvergadering voorlegde: ”Dit pak-

ken, nu stoppen en op volle sterkte, 

met ongebroken kracht èn dit papier op 

zak het komende reorganisatieproces 

tegemoet.” Dit advies werd overgeno-

men in een stemverhouding van 149 

voor, 41 tegen en 5 onthoudingen. 

Dat er ook bij de voorstemmers serieu-

ze twijfels waren, blijkt uit de woorden 

van een van de stakers na afloop van 

de vergadering: ”Ik wou dat ik twee keer 

stemmen kon. Eén keer met m'n gevoel 

en één keer met m'n verstand.” 

 

Vakbondsvijandig 

Wat heeft de staking opgeleverd? 

De stakers lopen in twee kolonnes de werkwilligen tegemoet     foto Anne Vaillant 
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Komitee van Waakzaamheid 

De praktijk zal leren wat dit allemaal 

waard is. Papier is geduldig en de for-

muleringen zijn vaag: ”tot eind 1990 in 

principe geen voornemens tot uitbeste-

den” - ”veel aandacht en tijd zal worden 

besteed aan tijdig en constructief over-

leg, met name over de sociale aspec-

ten” - ”de kwaliteit van het werk, in de 

zin van welzijn, veiligheid, gezondheid 

en werkomstandigheden zal de volle 

aandacht hebben”. Deze en andere 

formuleren zijn bepaald niet opgewas-

sen tegen een door de direktie gewens-

te uitleg. Maar goed, het gaat in de 

praktijk uiteindelijk niet om formulerin-

gen, maar om de kracht die uitgeoefend 

kan worden om de eigen uitleg te reali-

seren. 

 

Het aktiekomitee en de stakers hebben 

hun afwegingen gemaakt en zijn na een 

indrukwekkende staking in zee gegaan 

met het ‘protokol’. Of ze de uiteindelijke 

krachtmeting zullen winnen, zal onder 

andere afhangen van een strijdbare 

uitvoering van het slot van de door de 

stakers aangenomen motie ”dat wij de 

direktie kritisch zullen gaan volgen en 

overgaan tot oprichting van een komi-

tee van Waakzaamheid, dat zal zijn 

samengesteld uit stakers uit alle ploe-

gen en afdelingen; en dat wij ons on-

middellijk opnieuw over akties zullen 

beraden, wanneer met de uitvoering 

van dit protokol, zoals wij dat wensen 

de hand wordt gelicht.” 

 

Hans Boot 
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