
Uit de boeken van Wim Knoop, het jaar 1977, eerste vervolg 
De ondergang, bezetting en overname van Depex 
Depex in Broekhuizenvorst, tegenwoordig Oerlemans, was niet alleen een belangrijke werkgever, 
maar bezorgde ook veel toeleveranciers en afnemers werk en inkomen. 
Om de geschiedenis goed te kunnen volgen geef ik eerst een schets van de organisatie. Ik heb het 
een en ander zo goed mogelijk proberen te reconstrueren, maar kleine onvolkomenheden zijn niet 
uitgesloten. 
Er waren meerdere bedrijven/vennootschappen. 
In Ooijen waren dat de bedrijven Depex B.V. en W.L. Derichs Diepvries B.V. (Hierna Depex en 
Diepvries te noemen). 
In Duitsland was een verkooporganisatie actief: Derichs Tiefkühlkost GmbH (BV). (Hierna de Duitse 
verkooporganisatie). 
De twee bedrijven en de verkooporganisatie vielen onder een beheer B.V., de Industriemaatschappij 
W.L. Derichs. 
Eigenaar van de bv’s was de heer W.L. Derichs. Hij was tevens (waarschijnlijk privé) eigenaar van de 
grond en de gebouwen in Ooijen, en van andere bezittingen. 
Een organisatie met meerdere bv’s is een constructie die vaker voorkomt. Grote concerns kennen 
vele bv’s. Daarmee is het resultaat (winst of verlies) zodanig te sturen dat het voor het concern 
fiscaal het gunstigst is. Bovendien is het voor de eigenaar een voordeel dat wanneer één bv in de 
problemen komt, de andere buiten schot blijven. Tenzij er een verwevenheid is, omdat bijvoorbeeld 
de bank zekerheden eist van de eigenaar of van een andere bv die tot het concern behoort. Een 
recent voorbeeld is de DSB affaire. Maar schuldeisers vissen in alle gevallen vaak achter het net. 
De directeur van Depex, van de Duitse verkoopmaatschappij en van de beheer bv is de heer W.L. 
Derichs. Mevr. Derichs is directeur van Diepvries. 
Behalve het onroerend goed, behoren ook de machines niet tot de bv’s. Die zijn eigendom van een 
leasemaatschappij. 
Bij de bedrijven waren 73 personen fulltime werkzaam, waaronder 20 Turken en Marokkanen, in de 
zomer aangevuld met 30 seizoenkrachten. Bij welke bv(‘s) de medewerkers in dienst waren is niet uit 
de krantenberichten te achterhalen. 
Bij de toeleveringsbedrijven waren ongeveer 600 mensen werkzaam. Daaronder ook een 100-tal 
gezinnen in Noord-Limburg die spruiten en uien pelden. 
 
De groenten werden in binnen en buitenland gekocht van leveranciers die deze op contact bij een 
kleine 100 boeren en tuinders lieten telen. 
De groenten werden verwerkt door Depex en ingevroren door Diepvries. 
Voor het invriezen ontving Diepvries een vergoeding van Depex. 
De ingevroren groentes werden overal in Europa rechtstreeks door Depex verkocht, met 
uitzondering van Duitsland. De goederen voor Duitsland werden geleverd aan, en afgezet door, de 
Duitse verkooporganisatie. 
Volop mogelijkheden dus om met inkomsten en uitgaven te schuiven. 
 
Maar er moet wel wat te schuiven zijn. En dat was niet meer het geval. 



De Depex bedrijven verkeerden in grote 
financiële problemen. 
Daarom werd op 12 mei door de 
rechtbank uitstel van betaling verleend 
aan Depex en Diepvries. Er werd een 
bewindvoerder aangesteld, waarna bleek 
dat de schulden bijna f 10 miljoen 
bedroegen. Het financiële tekort was zo 
groot, dat de bedrijven vervolgens eind 
mei failliet werden verklaard. Het 
personeel werd ontslagen. Het salaris 
over de maand mei is nog wel betaald, 
maar niet de overuren en het 
vakantiegeld, die door de Duitse 
verkooporganisatie zouden worden 
uitgekeerd. 
 

 
 
 
De personeelsleden waren het er niet 
mee eens dat het bedrijf zou worden 
opgeheven, omdat de orderportefeuille 
tot mei van het volgende jaar was gevuld, 
en het bedrijf zonder de grote 
schuldenlast zou kunnen voortbestaan. In 
hun strijd voor het behoud van hun 
werkgelegenheid zijn ze tot bezetting 

overgegaan. 
Er werd een 
spandoek aan 
het hek 
gehangen, de 
poort werd 
gesloten. De 
bewind-
voerder en de 
directeur werd de toegang ontzegd. Maar ondanks de bezetting ging de 
productie normaal door.  
 

 
Zeven gegadigden meldden zich voor een overname. Maar de overname werd gecompliceerd 
doordat de heer Derichs de eigenaar van opstallen en grond was, en een leasemaatschappij van de 
machines. Bovendien was er een hoge schuldenlast. 
En er waren nog de Beheers bv, en de Duitse verkoopmaatschappij, met waarschijnlijk vorderingen 
op de bedrijven, en bovendien had Derichs persoonlijk nog vorderingen. Deze bv’s en de persoon 
Derichs waren niet in het faillissement betrokken. 
Maar waarschijnlijk heeft Derichs leningen voor het onroerend goed moeten sluiten, waarvan hij de 
verplichtingen na het faillissement niet meer na kon komen, omdat de huur niet meer aan hem werd 
betaald. Daarom is op 16 juni ook het faillissement over de heer Derichs persoonlijk uitgesproken. 
Dat faillissement is in december opgeheven bij gebrek aan baten. 
 



Hoe is het zover kunnen komen? 
De bedrijven kwamen in de problemen na de bouw van een groot vrieshuis en een productiehal in 
1974. Derichs had gerekend op subsidie van de overheid en van de Europese Economische 
Gemeenschap (de voorganger van de EU), maar de aanvragen werden afgewezen.  
Voldoende geld om de leveranciers te betalen was er in 1974 al niet. Betalingen werden gedaan met 

ongedekte cheques of werden 
uitgesteld. Alle trucs om niet, of 
minder, te hoeven te betalen werden 
uit de kast getrokken.  
Er liepen in die jaren tegen de 100 (!) 

rechtszaken. Tegen Derichs of door hem aangespannen tegen leveranciers. 
De onvrede, arbeidsomstandigheden, het minimum loon en de overige sociale voorzieningen leidde 
in de jaren voorafgaand aan het faillissement tot een groot personeelsverloop. 
 
De overheid werd na de nieuwbouw te hulp geroepen, maar een eerste verzoek om een krediet van 
f 3 miljoen werd afgewezen. Daarop ging Derichs in beroep, won gedeeltelijk en kreeg een lening van 
f 1,5 miljoen.  
Een van de voorwaarden was dat een Stichting Administratiekantoor Derichs Bedrijven moest 
worden opgericht. De drie werk bv’s werden verplicht hun aandelen ieder voor f 1 te verkopen. In de 
stichting namen vertegenwoordigers van het Ministerie van Economische Zaken, van Sociale Zaken, 
en Derichs zelf, zitting. De stichting heeft tot het faillissement gefunctioneerd, maar heeft nooit een 
administratie gevoerd. Evenmin heeft men de Duitse verkooporganisatie onder controle gekregen. 
 
Zoals eerder vermeld gingen de Depex bedrijven in mei 1977 failliet met een schuld van f 10 miljoen. 
De vordering van de Amro-bank bedroeg f 5 miljoen, die van overheid f 1,5 miljoen, en die van de 
225 overige crediteuren (boeren, tuinders, leveranciers, transportbedrijven, accountantskantoor 
etc.). f 3,5 miljoen. 
Na het faillissement werd het bedrijf dus bezet. De bezetting werd 
aanvankelijk gesteund door de heer en mevrouw Derichs. Maar het volgens 
de vakbond NKV “uitgekiende plan om via de bezetting weer geld los te 
peuteren van de overheid om ten slotte weer als directeur terug te keren 
viel in het water”.  
Na het faillissement bleek dat de buitenlandse werknemers extra gedupeerd 
waren. Van deze werknemers werd jaarlijks 500 gulden op hun loon 
ingehouden voor een vliegreis naar hun vaderland. Dat geld werd echter niet op een afzonderlijke 
rekening gezet, maar behoorde tot het bedrijfskapitaal. Het gevolg van het faillissement was dat de 
buitenlandse werknemers die eind juni naar huis wilden gaan, hun “spaargeld” kwijt waren. 
Toch keerde het voor hen ten goede. Zij konden dankzij twee anonieme zakenlieden, die zonder 
verplichtingen f 10.000 hebben geschonken, toch met vakantie. 
 
Zoals eerder vermeld waren er meerdere gegadigden om de fabriek over te nemen. Daartoe 
behoorde ook Derichs die (namens “relaties”) een vrij hoog bod deed om de failliete bedrijven weer 
te kopen. Zijn persoon was echter voor de actievoerders en de Industriebond NKV niet acceptabel. 
Onder Derichs werd het minimum loon betaald. De actievoerders eisten dat na verkoop de cao lonen 
betaald moesten worden. 
 
Ondertussen ging de juridische strijd door. 
De curator spande half juni een kort geding aan tegen Derichs. Derichs had bij de rechtbank 
aangetoond dat 600 ton in Ooijen aanwezige groenten op naam stonden van zijn Duitse organisatie, 
de verkoopmaatschappij, waarvan Derichs nog steeds directeur was. Hij heeft deze voorraden 
opgeëist. De curator wilde bewerkstelligen dat deze beslaglegging ongedaan werd gemaakt. Hij 



betwistte het eigendomsrecht van Derichs. Het kortgeding ging niet door, omdat de inbeslagname 
van de groenten werd ingetrokken. 
Derichs heeft verder van de curator geëist dat de achterstallige huren, die nog door de failliete 
bedrijven Depex en Diepvries aan hem persoonlijk voldaan moesten worden, betaald zouden 
worden. Dat kwam neer op ongeveer f 250.000. Ook heeft hij geëist dat het achterstallige loon van 
hem en van zijn vrouw, in totaal f 102.000, betaald zou worden. 
(De schrijver van dit artikel veronderstelt dat de curator hem als 226e crediteur heeft opgenomen. En 
ja, het verhaal van de veren en de kip zal ook wel van toepassing zijn). 
 

En ook de bezetting ging door, en mocht zich verheugen op een overweldigende belangstelling. In de 
buurt deden zich soms complete verkeersopstoppingen voor, zoveel mensen kwamen een kijkje 
nemen. De bezetters ontvingen van de dorpsbewoners eten, vlaaien etc. 
De bezetting begon ook tot de politiek door te dringen. Kamerleden van CDA en PvdA en een 
delegatie van de PvdA afdeling Venlo bezochten het bedrijf. Kamerleden van CDA en PvdA hebben 
zich bereid verklaard in Den Haag te pleiten voor hulp aan de failliete en bezette Depex-bedrijven. 
 
Op 25 juni gaat de bezetting de 5e week in. 
De Stichting Administratiekantoor Derichs heeft “in meerderheid” besloten om W.L. Derichs te 
ontslaan als directeur van de Duitse verkooporganisatie.  
Begin juli wordt Derichs persoonlijk failliet verklaard. Daardoor is het mogelijk de bedrijven te 
verkopen, wat tot nu toe niet mogelijk was omdat Derichs de eigenaar van het onroerend goed was. 
Het faillissement geeft een geïnteresseerd driemanschap de mogelijkheid om de failliete bedrijven te 
kopen, en met het huidige personeel opnieuw te beginnen. Ze hadden daartoe een intentieverklaring 
ondertekend, maar een van de voorwaarden was dat het ministerie van Economische Zaken een 
lening zou moeten verstrekken. 
Een delegatie van bezetters, vakbondsafgevaardigden en de curator gaat naar het ministerie van 

Economische Zaken om te pleiten voor steun. Ook hebben 
de voorzitter van de Stichting Administratiekantoor en het 
LIOF (Limburgse Ontwikkelings en 
Investeringsmaatschappij) een gesprek gevoerd met 

vertegenwoordigers van de ministeries van Economische Zaken en van Landbouw. De 
werkgelegenheidscommissie van Economische Zaken heeft positief geadviseerd, maar minister 



Lubbers is niet bereid om overheidssteun te geven. Volgens de minister is het vanuit branche 
overwegingen ongewenst om het nieuwe bedrijf, dat zonder de voormalige schuldenlast een 
sluitende exploitatiebegroting heeft, geld te geven. 
 
De bezetting wordt daarom voortgezet. Curator en bank gedogen dat tot 5 augustus. Op die dag 
wordt het bedrijf geveild, evenals persoonlijke bezittingen 
van Derichs. De bank heeft zich bereid verklaard de lonen 
tot die datum uit te betalen. 
De bezetters zullen de bezetting dan beëindigen. Dan 
eindigt na 67 dagen de langste bedrijfsbezetting die 
Nederland heeft gekend. 
 

Tijdens een drukbezochte openbare veiling wordt het bedrijf voor 1,2 miljoen gulden verkocht aan 
Oerlemans. Het bedrijf zal worden gemoderniseerd, en in volle omvang worden voortgezet. 
Stakingsleider Jan Hulsen roept “we hebben gewonnen”. 
Na de veiling hebben de werknemers de overwinning gevierd in een plaatselijk café. 
Het is de bedoeling dat de productie 1 september weer op volle toeren draait. 
Eind goed, al goed? Helaas nog niet.  
 



In het weekend van 20 augustus heeft een 
felle brand gewoed, waardoor kantoren en 
opslagruimte verloren gingen. Aan de 
productieapparatuur werd geen schade 
toegebracht. De politie sloot niet uit dat de 
brand is aangestoken. Een van de deuren 
was geforceerd, een andere stond open. De 
schade bedroeg f 500.000. 
Desondanks kon de productie bij Oerlemans 
Diepvriescentrale op 1 september met 50 
personeelsleden van start gaan. 

 
Maar op 14 november is het bedrijf opnieuw slachtoffer geworden van sabotage en brandstichting. 
Op diverse plaatsen in het bedrijf werd brand gesticht, werden ammoniakleidingen doorgezaagd, en 
machines en meterkasten overgoten met dieselolie. Onder andere een van de machinekamers 
brandde geheel uit. Twintig ton in dozen verpakte spruitjes moesten, door brandstichting in het 
vrieshuis, naar de vuilnisbelt. 
De daders hadden zich toegang verschaft door een gat in de stenen muur te kapen. 
Deze keer bedroeg de schade opnieuw f 500.000. 
 Een paar maanden daarvoor waren al enkele machines ontvreemd. Het bedrijf stelde na deze 
nieuwe calamiteit een constante bewaking met honden in, en loofde f 5.000 tipgeld uit. 
De productie kon ook nu binnen een week weer worden hervat. De daders van beide branden zijn 
nooit gevonden. 
In latere jaren is het (moeder)bedrijf nog enkele keren van eigenaar gewisseld, en heeft er een brand 
plaatsgevonden die de vriescellen heeft vernietigd, maar de naam Oerlemans prijkt nog steeds op de 
gevel.  
 
Is hiermee het verhaal ten einde? Nog niet, het heeft ook in 1978 nog een vervolg. 
En ook in volgende jaren zal Oerlemans nog ter spraken komen, maar dan vooral in verband met 
uitbreiding van de fabriek en organisatie, en de gevolgen daarvan. 


